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ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการระดบัส่วนราชการ 
 ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

มิติที่  ๑  ด้านประสิทธิผล ๓๐       ๔.๔๑๙๕ ๑.๓๒๕๙ 
P ๑.๑ ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิต 
ของเทศบาล 

ร้อยละ ๑๐ 
 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๙.๒๙๓ ๓.๘๕๘๖ ๐.๓๘๕๙ 

P ๑.๒ ร้อยละความสําเร็จท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้
จัดเก็บของหมวดภาษีอากร เมื่อเทียบกับปีฐาน 

ร้อยละ ๓ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๒๔.๖๘ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

P ๑.๓ ร้อยละความสําเร็จท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้
จัดเก็บเองที่มิใช่ภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายได้ 
ของปีฐาน 

ร้อยละ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑๖.๖๓ ๕ ๐.๑๐๐๐ 

P ๑.๔ จํานวนโครงการที่มีภาคีเครือข่ายร่วม
ดําเนินการ 

จํานวน ๓ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ๓๐ ๓๒ ๓๒ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

P ๒.๑ จํานวนเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

จํานวน ๓ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๓๓ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

P ๒.๒ จํานวนกิจกรรมการเรียนรู้นอกโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา   

จํานวน ๓ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๔๘ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

P๔.๑ ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการร่วมมือ
กับภาคี/ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ ๓ ๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๑ ๘๓ ๙๑.๖๗ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

P ๕.๑ ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนส่งเสริม
ให้ชุมชนมีแผนชุมชนที่มีกระบวนการจัดทําแผน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓ ๐.๐๙๐๐ 

มิติที่  ๒  ด้านคุณภาพการให้บริการ ๒๐       ๔.๒๒๗๕ ๐.๘๔๕๕ 
Q ๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องาน
บริการของเทศบาลนครลําปาง 

ร้อยละ ๑๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๗.๒๗๕ ๓.๔๕๕ ๐.๓๔๕๕ 

Q ๑.๒  ร้อยละความสําเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

ร้อยละ ๑๐ ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๘.๒๖ ๕ ๐.๕๐๐๐ 

มิติที่  ๓  ด้านประสิทธิภาพ ๓๕       ๓.๙๒๗๙ ๑.๓๗๔๘ 
I ๑.๑ ร้อยละของงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน            
การบริการสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐ 

ร้อยละ ๔ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๗.๘๘ ๕ ๐.๒๐๐๐ 

I ๑.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ 
 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๒๐๐๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

I ๑.๓ ร้อยละความสําเร็จในการประเมินผล * 
การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแบบประเมิน
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่การบริหารจัดการท่ีดี 

ร้อยละ ๓ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๘๕.๑๖ ๓.๕๑๖ ๐.๑๐๕๕ 

I ๑.๔ ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได้ ร้อยละ ๔ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๗.๕๐ ๓.๗๕ ๐.๑๕๐๐ 
I ๑.๕ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายในภาพรวม 

ร้อยละ ๔ ๗๘ ๘๒ ๘๖ ๙๐ ๙๔ ๘๖.๙๓ ๓.๒๓๒๕ ๐.๑๒๙๓ 

I ๓.๑ จํานวนนวัตกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

จํานวน ๒ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๓๕ ๕ ๐.๑๐๐๐ 

I ๔.๑ ร้อยละความสําเร็จในการลดการจัดเก็บ
ปริมาณขยะในเขตเทศบาล 

ร้อยละ ๓ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๐.๙๙ ๑ ๐.๐๓๐๐ 

I ๕.๑ ระดับความสําเร็จของเป้าหมายโครงการ/
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นประเมินผล 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒ ๒ ๐.๐๖๐๐ 

I ๕.๒  จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่นใน 
เขตเทศบาล 

จํานวน ๓ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑๐ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

I ๖.๑  ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรม / 
โครงการที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกท่ีผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ ๓ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๑๐๐ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

I ๖.๒ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการดําเนินการ * 
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 

ร้อยละ 
 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๔.๖๕ ๕ ๐.๑๐๐๐ 

มิติที่  ๔  ด้านการพัฒนาองค์กร        ๑๕       ๒.๑๑๘๗ ๐.๓๑๗๘ 
F ๑.๑ ร้อยละของบุคลากรร่วมกิจกรรมพัฒนา 
สมรรถนะตามเกณฑ์ * 

ร้อยละ ๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๗๘.๓๙ ๒.๑๙๕ ๐.๐๘๗๘ 

F ๑.๒ จํานวนหน่วยงานที่ได้รับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  

จํานวน ๔ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๑ ๐.๐๔๐๐ 

F ๑.๓ ระดับความสําเร็จในการจัดทําองค์ความรู้ท่ี
สามารถสร้างจากการปฏิบัติงานได้ต่อปี 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๑ ๐.๐๔๐๐ 

F ๑.๔  ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๓ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๓.๔๘ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

รวม  ๑๐๐        ๓.๘๖๔๐ 
 
หมายเหตุ :    *   ข้อมูลตัวชี้วัดประเมินในรอบ  ๑๒  เดือน    
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่  P ๑.๑   : 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 ที่บรรจใุนแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
* ความสําเร็จตามเป้าหมาย หมายถึง การที่ผลผลิตของแต่ละส่วนราชการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเท่า ที่ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อย บรรลเุป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดผลผลิต (Performance Indicator: PI) ที่กําหนดไว้ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

* เทศบาล หมายถึง เทศบาลนครลําปางส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการระดับสํานัก  กอง หรือเทียบเท่า ที่ตอ้งร่วมกัน
รับผิดชอบต่อความสําเร็จตามเป้าหมาย คือ 

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

สูตรการคํานวณ : 
วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทําได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เทียบ
กับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ท่ีกําหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ”  

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 น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับผลตวัชี้วัดหลักที ่P๑.๑. (ร้อยละของความสําเร็จตามเปา้หมายผลผลิตของเทศบาล) 

ของแต่ละส่วนราชการ ระดับสํานัก / กอง และผลรวมของน้ําหนกัของทุก ส่วนราชการSM) Σi  Wi  = ( )  
โดยที่ส่วนราชการระดับสํานัก  กอง หรือเทียบเท่า เปน็ผู้กําหนดน้ําหนักร้อยละของลําดับ (i)  
กรณีไมร่ะบถุือวา่น้ําหนกัเทา่กันหมด 
 

SM  หมายถึง คะแนนที่ได้จากผลตัวชี้วัดหลักที ่P๑.๑. (ร้อยละของความสําเรจ็ตามเป้าหมายผลผลิตของเทศบาล) ของ
แต่ละส่วนราชการ ระดับสํานัก / กอง 

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

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

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
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 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

• น้ําหนัก (Wi)  คิดตามจํานวนโครงการที่สํานักและกองต่างๆ รับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมาย

ผลผลิตฯ 
ความสําเร็จจากร้อยละของ

ผลผลิตฯ 
น้ําหนัก* 

(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ร้อยละ 
(SMi) 

(คะแนนที่ได้) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 
 (Wi x SMi) 

๑.สํานักปลัดเทศบาล ๐.๑๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๗.๗๒(๔.๓๘๖) ๐.๔๓๘๖ 

๒.กองวิชาการและแผนงาน ๐.๐๗ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๔.๘๒(๕) ๐.๓๕๐๐ 

๓.กองคลัง ๐.๐๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑๐๐.๐๐(๕) ๐.๑๐๐๐ 
๔.สํานักการช่าง ๐.๒๗ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ N/A(๑) ๐.๒๗๐๐ 
๕.กองสาธารณสขุฯ ๐.๑๘ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑๐๐.๐๐(๕) ๐.๙๐๐๐ 
๖.สํานักการศึกษา ๐.๒๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๘.๑๔(๕) ๑.๐๕๐๐ 
๗.กองสวัสดิการสังคม ๐.๑๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑๐๐.๐๐(๕) ๐.๗๕๐๐ 

รวม ๑        คิดเป็นร้อยละ    ๗๙.๒๙๓ ๓.๘๕๘๖ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิต                
ของเทศบาลนครลําปาง 
 

๑๐ ๗๙.๒๙๓ ๓.๘๕๘๖ ๐.๓๘๕๙ 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
เทศบาลนครลําปางได้มีการจัดทําตัวชี้วดั (KPI)  หน่วยงานทั้งในส่วนของสํานกั / กอง และเทศบาลนครลําปาง  ตามคํารับรอง
การปฏิบัตริาชการ ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕   เพื่อเป็นกระบวนการวดัผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่   ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   โดยในส่วนสํานัก และกองต่างๆ ได้กําหนดตัวชี้วดัเพื่อวดัผลการดําเนินงานความสําเร็จโครงการ/กิจกรรมตาม
เป้าหมายผลผลิต  ตามเอกสารเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนี้ 
          ๑) สํานักปลัดเทศบาล    มีจํานวน    ๑๓    โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ    ๑๒  โครงการ    อยู่ระหว่างดําเนินการ  
๑ โครงการ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                   (   )  รอบ ๑๒ เดือน     
          ๒) กองวิชาการและแผนงาน    มีจํานวน   ๘   โครงการ    ดําเนินการแล้วเสร็จ  ๗  โครงการ   อยู่ระหว่างดําเนนิงาน   
๑  โครงการ   
          ๓) กองคลัง   มีจํานวน   ๓   โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ   ๓  โครงการ 
          ๔) สํานักการช่าง   มจีํานวน   ๒๘   โครงการ  ดําเนนิการแล้วเสรจ็  ๘  โครงการ  รอการประเมินผล  ๗  โครงการ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ  ๑๓  โครงการ 
          ๕) กองสาธารณสุขฯ   มีจํานวน   ๒๐  โครงการ     ดาํเนินการแล้วเสร็จ  ๒๐  โครงการ 
          ๖) สํานักการศึกษา      มีจํานวน   ๒๖   โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ  ๒๖  โครงการ   
           ๗) กองสวัสดิการสังคม    มีจํานวน   ๑๓  โครงการ    ดําเนินการแล้วเสร็จ  ๑๓  โครงการ   
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     -  
          -  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 ๑. มีหลายโครงการของทกุสํานักและทุกกองที่ยังอยู่ระหว่างดําเนินการจนถงึสิ้นปีงบประมาณ 
 ๒. มีโครงการส่วนใหญท่ี่มีช่วงระยะเวลาดําเนนิงานในรอบ  ๖  เดือนหลัง  ตลอดจนรองบประมาณของเทศบาลที่จะเข้ามา
ในช่วงเดือนมีนาคม    
  
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  - 
 
 

หลักฐานอ้างองิ : 
๑.   ตารางสรุปร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของสํานักปลัดเทศบาล  
๒.   ตารางสรุปร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของกองวิชาการและแผนงาน 
๓.   ตารางสรุปร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของกองคลัง 
๔.   ตารางสรุปร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของสํานักการช่าง 
๕.   ตารางสรุปร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖.   ตารางสรุปร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของสํานักการศึกษา 
๗.   ตารางสรุปร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของกองสวัสดกิารสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)      (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน            
ชื่อตัวชี้วัดที่ P ๑.๒ :  ร้อยละความสําเร็จทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีอากรเมือ่เทียบกับปีฐาน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางดวงจันทร์  ทองกระสัน 
                            ผู้อํานวยการกองคลัง 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางวิลาวัณย์  บุษราคัม 
                   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ระดับ ๗ ว 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๗๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๑๐๓ 
คําอธิบาย : 
                รายได้หมวดภาษีอากร  หมายถึง  เป็นรายได้ที่ได้มาจากการจัดเก็บภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเองตามที่กฎหมายกําหนดให้
ท้องถิ่นมีอํานาจจัดเก็บเป็นลักษณะการบังคับจัดเก็บหมวดภาษีอากร  ประกอบด้วย (๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (๒) ภาษีบํารุงท้องที่  
(๓) ภาษีป้าย     

     ปีฐาน  หมายถึง  ปทีี่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใชเ้ป็นเกณฑ์เปรียบเทียบรายไดท้ีจ่ัดเก็บเพิ่มขึ้น  โดยกําหนดให ้
ปี  ๒๕๕๓  เป็นปีฐาน 
      ความสําเร็จที่เพิ่มขึ้น  หมายถึง  ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ที่มาจากการจัดเก็บเองในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕   
ในอัตราร้อยละ  ๕  โดยเปรียบเทียบกับปีฐาน 
   
สูตรการคํานวณ : 
 
                                 จํานวนเงินที่จัดเกบ็เป็นรายได ้ -  จํานวนเงินที่จดัเก็บเป็นรายได้ของปีฐาน             x  ๑๐๐ 
                                       ปีงบประมาณ   ๒๕๕๕                   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ 
                                                                                                        
                                      จํานวนเงินที่จดัเก็บเป็นรายได้ของปีฐาน  ปงีบประมาณ  ๒๕๕๓ 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน : 
 

จํานวนเงินทีจ่ดัเก็บเป็นรายได้ของเทศบาล (บาท) 
ประเภทรายได้ 

ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ปี  ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 

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

(รอบ ๑๒ เดือน) 

 
 

๓๕,๖๗๖,๙๓๙.๐๘ 
๙๒๑,๖๙๘.๙๙ 

๙,๐๒๔,๖๕๒.๙๐ 
 

 
 

๓๕,๗๖๘,๓๕๔.๙๙ 
๘๗๕,๔๙๒.๔๔ 

๙,๔๕๘,๖๒๔.๐๐ 

 
 

๓๕,๐๑๙,๔๘๐.๒๑ 
๘๓๘,๐๕๙.๕๖ 

๑๐,๐๔๐,๑๗๘.๙๐ 

 
 

๓๖,๙๐๒,๙๔๖.๖๗ 
๘๕๓,๐๕๔.๔๑ 

๑๐,๑๐๐,๑๔๖.๕๐ 

 
 

๔๔,๗๔๐,๐๒๒.๘๕ 
๘๔๔,๕๒๕.๑๕ 

๑๐,๗๕๖,๐๐๗.๖๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๕,๖๒๓,๒๙๐.๙๗ ๔๖,๑๐๒,๔๗๑.๔๓ ๔๕,๘๙๗,๗๑๘.๖๗ ๔๗,๘๕๖,๑๔๗.๕๘ ๕๖,๓๔๐,๕๕๕.๖๐ 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ๑.๐๕ -๐.๔๔ ๔.๒๗ ๑๗.๗๓ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

รายไดหมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเองของเทศบาลนครลําปาง

๓๖,๙๐๒,๙๔๖.๖๗

๔๔,๗๔๐,๐๒๒.๘๕
๔๖,๔๒๙,๖๙๔.๗๓

๑๒,๓๙๓,๙๙๔.๕๐

๓๕,๐๑๙,๔๘๐.๒๑

๓๕,๗๖๘,๓๕๔.๙๙

๓๕,๖๗๙,๙๓๙.๐๘

๘๔๔,๕๒๕.๑๕ ๘๔๕,๑๙๐.๘๙
๘๕๓,๐๕๔.๔๑

๘๓๘,๐๕๙.๕๖
๘๗๕,๔๙๒.๔๔

๙๒๑,๖๙๘.๙๙

๙,๔๕๘,๖๒๔.๐๐๙,๐๒๔,๖๕๒.๙๐ ๑๐,๐๔๐,๑๗๘.๙๐
๑๐,๑๐๐,๑๔๖.๕๐

๑๐,๗๕๖,๐๐๗.๖๐

๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

ป พ.ศ.๒๕๕๐ ป พ.ศ.๒๕๕๑ ป พ.ศ.๒๕๕๒ ป พ.ศ.๒๕๕๓ ป พ.ศ.๒๕๕๔ ป พ.ศ.๒๕๕๕

จํานวนเงิน (บาท)

๑.  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ๒.  ภาษีบํารุงทองท่ี ๓.  ภาษีปาย
 

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

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จที่เพิ่มขึ้นของรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับปฐีาน 

๓ ๒๔.๖๘ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคําร้อง ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ในการ
พิจารณากําหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมิน 
ค่ารายปีของทรัพย์สิน  และเพื่อพิจารณาคําร้องอุทธรณ์ขอให้พิจารณาการประเมินภาษีใหม่และให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาคําร้อง   
๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นประจําทุกปี  โดยการสํารวจข้อมูลภาคสนามก่อนถึงกําหนดการเสียภาษีประจําปี 
และสํารวจข้อมูลตามคําร้องขอของผู้เสียภาษี  เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                   รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 (   )  รอบ ๑๒ เดือน       
๓) จัดทําหนังสือแจ้งเตอืนลูกหนี้ค้างชําระภาษจีนครบ ๓ ครั้ง  
๔) เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชาํระภาษีประจําปีทุกประเภท จะจัดทําหนงัสือแจ้งเตือนผู้อยู่ในข่าย
ชําระภาษี ตามบัญชีเกณฑร์ายได้ค้างรับ (ก.ศ.๑) และในระหวา่งการแจ้งเตือนจะดําเนินการออกติดตามเรง่รดัภาษีภาคสนาม 
๕) ส่งเสริมให้ประชาชนชําระภาษีโดยถกูต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยได้ดําเนนิการดงันี้ 
     ๕.๑) จัดทําประกาศกําหนดการเสียภาษีประจําปีให้ประชาชนทราบ    
     ๕.๒) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนล่วงหน้าให้ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีทราบกําหนดการเสียภาษ ี
     ๕.๓) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กําหนดการเสียภาษี  และเผยแพร่ข่าวสารชําระภาษีผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
     ๕.๔) จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกับภาษ ี
     ๕.๕) อํานวยความสะดวกในการชําระภาษเีพิ่มเติมโดยผ่านทางธนาคาร 
     ๕.๖) การประชาสัมพันธ์ทางส่ือจอ LCD ของเทศบาลนครลําปาง 
กองคลัง  จัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจจัดเก็บเป็นลักษณะการ
บังคับจัดเก็บ ซึง่เทศบาลนครลาํปางจัดเก็บตามบัญชีรายไดต้ามเกณฑ์ค้างรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และมีมาตรการใน
การดําเนินการ หลังพ้นกําหนดการเสียภาษีประจําปี คือ ได้เรง่รัดผู้ค้างชําระภาษีให้มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษ ี
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บได้ ของปฐีาน (ปี ๒๕๕๓) ๑๒ เดือน           =  ๔๗,๘๕๖,๑๔๗.๕๘  บาท             
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ๑๒ เดือน           =  ๕๙,๖๖๘,๘๘๐.๑๒  บาท             
                         สรุปจํานวนเงินทีจ่ัดเก็บได้ รอบ ๑๒  เดอืน  เพิ่มขึ้น       =   ๑๑,๘๑๒,๗๓๒.๕๔  บาท    
                                                                                         คิดเป็นร้อยละ   ๒๔.๖๘ 

 

สรุปผลการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕ 

  

ลําดับที่ ประเภทภาษี รายได้จัดเก็บเอง (บาท) 
๑ 
๒ 
๓ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบํารุงท้องที่ 
ภาษีป้าย 

๔๖,๔๒๙,๖๙๔.๗๓ 
๘๔๕,๑๙๐.๘๙ 

๑๒,๓๙๓,๙๙๔.๕๐ 
รวม ๕๙,๖๖๘,๘๘๐.๑๒  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :       
๑) รายได้ที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประกอบกับ
ผู้ประกอบการค้ารายใหม่ เช่น  บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด  และบริษัท ซีอาร์ซีเพาเวอร์ รีเทล จํากัด (ไทวัสดุ) มายื่นแบบแสดง
รายการ/ชําระภาษีมากขึ้น และมีการออกติดตามเร่งรัดภาคสนามอย่างต่อเนื่อง   
๒) การนําโปรแกรมประยุกต์ Microtax และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี  
ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
๓) ได้มีการเพิ่มช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีผ่านระบบธนาคาร และการให้บริการย่ืนคําร้องต่างๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของเทศบาลฯ  
๔) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนงานของการจัดเก็บรายได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเทศบาลฯ 
๕) ให้ความสําคัญกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน การคลัง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑) ประชาชนผู้ชําระภาษีได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ  จึงให้ความสําคัญในการยื่นแบบชําระภาษีเป็นอันดับรอง  และ
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายภาษี   รวมทั้งถึงยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบ
ชําระภาษีให้กับประชาชน  
๒) ผู้ชําระภาษีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ย้ายที่อยู่อาศัยระหว่างปีภาษี ทําให้ผู้ชําระภาษีไม่ได้รับจดหมายแจ้งเตือน หรือทาํให้
เจ้าหน้าที่ต้องทําการตรวจสอบที่อยู่ใหม่และจัดส่งจดหมายอีกครั้ง  ทําให้จดหมายถึงผู้ชําระภาษีล่าช้า  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  
๑) มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเชิงรุกทุกด้าน  เช่น  การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง
ที่ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลการชําระภาษีตามกฎหมาย  ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบและเห็น
ความสําคัญของการชําระภาษี เพื่อนํามาพัฒนาท้องถิ่น        
๒) ควรมีการพัฒนาการดําเนินการในการเพิ่มช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  การให้บริการชําระภาษีผ่านธนาคารอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายในการขอความร่วมมือและการได้ความร่วมมือเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานที่ดินจังหวัด  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง  คณะกรรมการชุมชน ธนาคาร และสมาคมต่างๆ  เป็นต้น 
๔) การส่งเสริมให้ผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้สังคม 
รับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกขึ้น 
หลักฐานอ้างอิง : 
๑) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที ่๕๖๙/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคําร้องขอให้พจิารณาการประเมินใหม่ 
๒) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดให้เสียภาษีบํารงุท้องที่ ประจําป ี ๒๕๕๕ 
๓) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  การผ่อนชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 ๔) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรือ่ง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายทีต่ิดตั้งป้ายอยูใ่นเขตเทศบาลนครลําปางอันตอ้ง 
เสียภาษีป้าย ประจําปี  ๒๕๕๕  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนกังานเจ้าหน้าที ่
 ๕) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรือ่ง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมกีรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปางอันต้องเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปี  ๒๕๕๕ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่
 ๖) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรือ่ง  วธิีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 
 ๗) ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนชําระภาษี  ประจําปี  ๒๕๕๕ 
 ๘) แผ่นพับคู่มือการชําระภาษ ีและภาพการยืน่แบบเสียภาษีผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลนครลาํปาง 0www.lampangcity.go.th 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ P ๑.๓ :  ร้อยละความสําเร็จทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่ภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายได้ของปีฐาน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางดวงจันทร์  ทองกระสัน 
                            ผู้อํานวยการกองคลัง 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางวิลาวัณย์  บุษราคัม 
                   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ระดับ ๗ ว 

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

    รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  เป็นรายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่อยู่ในหมวดภาษีอากร ประกอบด้วย  ๔  หมวด  คือ 
(๑) หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต (๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   (๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
(๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  

     ปีฐาน  หมายถึง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบรายได้ที่จัดเก็บเองใน  ๔  หมวด  คือ  
(๑) หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต (๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
(๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
      ความสําเร็จที่เพิ่มขึ้น  หมายถึง  ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ที่มาจากการจัดเก็บเองที่มิใช่อยู่ในหมวดภาษีอากรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕  ในอัตราร้อยละ  ๕  โดยเปรียบเทียบกับรายได้ของปีงบประมาณ ๒๕๕๓  
  สูตรการคํานวณ : 
 
                       จํานวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้  -  จํานวนเงินทีจ่ัดเก็บเปน็รายไดข้องปงีบประมาณปีฐาน      x  ๑๐๐ 
                           ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕                              (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓) 
 
                          จํานวนเงนิที่จัดเก็บเป็นรายได้ของปีงบประมาณปีฐาน (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓) 

 ข้อมูลพื้นฐาน :     
จํานวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้ของเทศบาล (บาท)  

ประเภทรายได้ 
ปี  ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 

รายได้จัดเก็บเองที่มิใช่ภาษีอากร 
(๑) หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาต 
(๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 
(๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

 
๑๑,๗๘๐,๗๘๑.๔๔ 

 
๑๖,๓๕๙,๖๗๔.๗๗ 
๑,๗๖๕,๒๗๓.๔๕ 

 
๓,๘๓๖,๒๒๘.๒๕ 

 
๑๑,๕๐๙,๘๘๘.๗๙ 

 
๑๔,๖๘๒,๓๘๗.๔๖ 
๒,๐๑๖,๙๑๖.๓๒ 

 
๒,๗๘๔,๘๖๖.๑๐ 

 
๑๒,๑๖๐,๗๙๕.๑๘ 

 
๑๗,๑๕๐,๑๔๖.๑๕ 
๒,๖๒๘,๐๙๖.๐๕ 

 
๒,๖๐๒,๘๑๑.๗๑ 

 
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 

รวมทั้งสิ้น ๓๓,๗๔๑,๙๕๗.๙๑ ๓๐,๙๙๔,๐๕๘.๖๗ ๓๔,๕๔๑,๘๔๙.๐๙ ๒๗,๘๓๕,๘๗๖.๕๑ ๓๐,๙๒๗,๖๒๑.๕๑ 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - -๘.๑๔ ๑๑.๔๕ -๑๙.๔๑ ๑๑.๑๑ 

                     
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

รายไดจัดเก็บเองที่ไมใชอยูในหมวดภาษีอากรของเทศบาลนครลําปาง

๑๖,๓๕๙,๖๗๔.๗๗

๑๔,๖๘๒,๓๘๗.๔๖

๑๗,๑๕๐,๑๔๖.๑๕

๑๓,๔๘๓,๗๖๕.๐๐

๒,๙๐๓,๕๔๘.๙๕
๑,๘๗๕,๑๒๙.๐๔

๑๐,๗๗๐,๙๓๐.๘๖

๑๐,๕๖๔,๕๓๑.๗๒

๒,๖๒๘,๐๙๖.๐๕ ๔,๒๖๔,๘๘๓.๙๗๓,๕๓๒,๒๙๒.๔๔

๒,๐๑๖,๙๑๖.๓๒๑,๗๖๕,๒๗๓.๔๕

๒,๓๔๙,๕๘๒.๓๔

๓,๘๓๖,๒๒๘.๒๕
๒,๗๘๔,๘๖๖.๑๐

๒,๖๐๒,๘๑๑.๗๑

๓,๖๓๒,๐๓๘.๐๐

๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

๑๖,๐๐๐,๐๐๐

๑๘,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

ป พ.ศ.๒๕๕๐ ป พ.ศ.๒๕๕๑ ป พ.ศ.๒๕๕๒ ป พ.ศ.๒๕๕๓ ป  พ.ศ.๒๕๕๔ ป  พ.ศ.๒๕๕๕

จํานวนเงิน (บาท)

๑.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต ๒.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน

๓.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ๔.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จที่เพิ่มขึ้นของรายได้จัดเก็บเองที่ไมใ่ช่
ภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดข้องปีงบประมาณปีฐาน 

๒ ๑๖.๖๓ ๕ ๐.๑๐๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
กองคลังและกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดเก็บรายไดท้ี่ไม่ใช่ภาษอีากร ได้แก่ ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  รายได้จาก
ทรัพย์สิน   รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์  และรายได้เบ็ดเตล็ด  ดังนี ้
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บได้ ของปีฐาน (ปี ๒๕๕๓) ๑๒ เดือน           =   ๒๗,๘๓๕,๘๗๖.๕๑  บาท             
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ๑๒ เดือน           =  ๓๒,๔๖๕,๔๑๓.๗๙   บาท             
                         สรุปจํานวนเงินทีจ่ัดเก็บได้ รอบ ๑๒ เดือน  เพิ่มขึ้น       =     ๔,๖๒๙,๕๓๗.๒๘  บาท    
                                                                                         คิดเป็นร้อยละ   ๑๖.๖๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

 

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

  สรุปผลการจดัเก็บรายได้ของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 

  

ลําดับที่ ประเภทภาษี รายได้จัดเก็บเอง (บาท) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
รายได้จากทรัพย์สิน                                   
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
รายได้เบ็ดเตล็ด 

๑๒,๘๔๑,๖๓๗.๗๘ 
๑๓,๔๘๓,๗๖๕.๐๐ 
๔,๒๖๔,๘๘๓.๙๗ 
๑,๘๗๕,๑๒๗.๐๔ 

รวม ๓๒,๔๖๕,๔๑๓.๗๙  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :       
   ๑) รายไดท้ี่สามารถจดัเก็บได้เพิ่มขึ้นในหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  ประเภทค่าธรรมเนียมการจดัระเบียบ 
การจอดยานยนต์   มีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถแจ้งปัญหา อุปสรรค  
ที่พบระหว่างการปฏิบัติงานได้โดยตรงต่อหัวหน้างาน  เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที และหมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  มีการบริหารโดยมุ่งเน้นสถาบันการเงิน  ที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้น ๓ - ๖ เดือน ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น  
   ๒) รายได้ประเภทค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดตั้งป้ายประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นกว่า  
๒๐๐ %   เนื่องจากมกีารจัดระเบียบและออกปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 
   ๓) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม  โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จากเดิม ๒๐  บาท เป็น ๑๐๐  บาท 
  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
     - ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต กฎหมายกําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นออกข้อบัญญตัิท้องถิ่นใน
การจดัเก็บ แตใ่นปัจจุบันการจดัเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เทศบาลนครลําปางยังใชเ้ทศบัญญตัิเทศบาลเมืองลําปาง ปี พ.ศ.๒๕๔๐ 
อยู่  
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  
    - ควรมีการทบทวนเทศบัญญัติ (เทศบาลเมอืงลําปาง) ทกุประเภท เพือ่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั 
 

หลักฐานอ้างองิ : 
๑) เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง การจดัระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒) เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง การกาํจัดส่ิงปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓) เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง การจาํหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๔) เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง สถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕) เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง การควบคุมกิจการทีอ่ันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖) เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง ตลาดสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๐๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน           
ชื่อตัวชี้วัดที่ P ๑.๔ :  จํานวนโครงการที่มีภาคีเครือข่ายร่วมดาํเนินการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุนทร จวงพลงาม 
                     ผู้อํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวนัทธ์หทัย    ฟูวุฒ ิ
                     นักสังคมสงเคราะห์  ๗ ว 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๑๐๓ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๑๐๗ 

คําอธิบาย : 
          ภาคีเครือข่าย   หมายถึง   องค์กรที่มกีิจกรรมร่วมกับเทศบาลนครลําปาง  ซึ่งเป็นแบง่  ๓  ประเภท  คือ 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐ   ทัง้ส่วนราชการสังกดัส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น   เช่น  จงัหวัด  อบจ. เทศบาล อบต.  เป็นต้น 
 ๒. องค์กรเอกชน  เช่น  หอการค้า  สมาคม  มูลนิธิ 
 ๓. กลุ่มประชาชนต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
ที่ร่วมกิจกรรมดาํเนินการกับเทศบาลนครลําปาง 
 โครงการ  หมายถึง   งาน  กจิกรรม  โครงการ ที่เทศบาลนครลําปางเป็นผู้ดาํเนินการร่วมกบัเครือข่าย  ซึ่งแบ่งเป็น 
๒  ประเภท  คือ   
 ๑. ได้จัดสรรงบประมาณดังระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปขีองเทศบาลนครลาํปาง และ/หรือ 
 ๒. มีส่วนร่วมในการดําเนินการ    

     ร่วมในการดําเนินการ   หมายถึง   การมส่ีวนร่วมในการดําเนินโครงการ  หรือกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
ร่วมรับผิดชอบโครงการ  เข้าร่วมประชุม  เป็นต้น 
 

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

๒๔ ๒๖ ๒๘ ๓๐ ๓๒ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด / 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน       
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนโครงการที่มีภาคีเครือขา่ยร่วมดําเนินการ 
 

๓ ๓๒ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 

          เทศบาลนครลําปาง  ได้ดําเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรอบ ๑๒ เดือน ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และกลุ่มองค์กร ชมรมต่าง ๆ จํานวน  ๖๗  เครือข่าย จึงสรุปกิจกรรม/โครงการ ที่ร่วม
ดําเนินการกับเครือข่าย จํานวนทั้งสิ้น   ๓๒  โครงการดังนี้ 
 
 

เครือข่าย กิจกรรม/ โครงการ หน่วยงานที่ร่วม
ดําเนินการ 

๑ .ตัวแทนชุมชน ๔๓ ชุมชน 
 

๑ .โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครฝ่าย  ทะเบียน
เทศบาลนครลําปาง 

สํานักปลัดเทศบาล 

๒ .ศูนย์ประสานงานมิวเซียมลําปาง 
๓.กลุ่มเยาวชนลําปาง “at first sight” 
๔.ชมรมถ่ายภาพ ม.ราชภัฎลําปาง 
๕.สถาบันศิลปะกูดมอร์นิ่ง 
๖.ชมรมลําปางหนาวมาก 
๗.ชมรมเครื่องดนตรี Ukulele 
๘.กลุ่มนักศึกษาจากประเทศเกาหลี 
๙.กลุ่มการแสดงโรงเรียนลําปางพาณิชยการ 
๑๐.ชมรมจักรยาน sixed gear 
๑๑.กลุ่มจักรยาน BMX 

๒.โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลําปาง สํานักปลัดเทศบาล 

๑๒.บริษัท ไปรษณีย์ลําปาง 
๑๓.ชมรมถ่ายภาพ กฟผ.แม่เมาะ 
๑๔.ชมรมศิลปะ กฟผ.แม่เมาะ 
๑๕.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๑๓ สาขาลําปาง 
- ศูนย์ประสานงานมิวเซียมลําปาง 

๓.โครงการรําลึกประวัติศาสตร์สะพาน 
รัษฎาภิเศก 

สํานักปลัดเทศบาล 

๑๖.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง 
๑๗.การประปาสว่นภูมิภาค สาขาลําปาง 
๑๘.สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
 - ชุมชน ๔๓ ชุมชน 
๑๙.สมาคมรถม้า 

๔.โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง กองวิชาการและ
แผนงาน 

๒๐.กลุ่มเยาวชน 
๒๑.ผู้หญิงอาชีพพิเศษ 

๕.โครงการสร้างเครือข่ายแกนนําต่อต้านโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสมพันธ์ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๒.สํานักงานประกันสังคมจังกวดัลําปาง 
๒๓สํานักงานตาํรวจภูธรเมืองลําปาง 
๒๔.สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียนเขต
ภาคเหนือ 
 

๖.โครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด กองสวัสดิการสังคม 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

เครือข่าย กิจกรรม/ โครงการ หน่วยงานที่ร่วม
ดําเนินการ 

๒๕.เครือข่ายผู้สูงอายุ ๗.โครงการธรรมน่ารู้ 
๘.กิจกรรมเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ 

กองสวัสดิการสังคม 

๒๖.กลุ่ม อสม. ๙.โครงการอบรม อสม.ทดแทน 
๑๐.โครงการวัน อสม. แห่งชาติ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- อสม. 
- ชุมชน ๔๓ ชุมชน 
- กลุ่มผู้สูงอายุ 

๑๑.โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
๑๒.กิจกรรมรายงานตัวผู้สูงอายุ 

กองสวัสดิการสังคม 

๒๗.วงสุนทราภรณ์ 
๒๘.ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพลําปาง 
๒๙.ชมรมลีลาศเพื่อการกีฬาลําปาง 

๑๓.ดนตรีในสวนเพื่อประชาชน กองวิชาการและ
แผนงาน 

๓๐.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 
๓๑.สํานักงานจังหวัดลําปาง 
๓๒.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง 

๑๔.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครลําปาง 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

- สํานักงานจังหวัดลําปาง 
๓๓.สมาคมท่องเที่ยวนครลําปาง 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 

๑๕.ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

๓๔.สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
๓๕.สภาวัฒนธรรมจังหวัด 
๓๖.มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
๓๗.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง 
- ชุมชน 
- ตํารวจอําเภอภูธรอําเภอเมืองลําปาง  
๓๘. มทบ.๓๒ 
๓๙.เทศบาลตําบลเกาะคา 
๔๐.กฟผ.แม่เมาะ 
๔๑.มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
๔๒.วัดบ้านดงไชย 
๔๓.ร้านเฮือนอาภรณ์ 

๑๖.งานประเพณีลอยกระทง 
(ล่องสะเปาจาวละกอน) 

สํานักการศึกษา 

-ชุมชนศรีล้อม /ชุมชนช่างแต้ม 
ชุมชนท่ามะโอ /ชุมชนแจ่งหัวริน 
-วัดประตูป่อง /วัดพระแก้วดอนเต้า 
สุชาดาราม /วัดประตูต้นผึ้ง /วัดศรีล้อม/ 
วัดท่ามะโอ 
๔๔.สโมสรโรตารี่ 

๑๗.ถนนสายวัฒนธรรมกาดหมั้วครัวกินถิ่นล้านนา กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

 

เครือข่าย กิจกรรม/ โครงการ 
หน่วยงานที่ร่วม

ดําเนินการ 
๔๕.โรงเรียนไตรภพวิทยาลัย 
- สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๑๓ สาขาลําปาง 
 

  

๔๖.สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดลําปาง 

18. โครงการเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

กองสวัสดิการสังคม 

๔๗.อําเภอเมืองลําปาง 19. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม
การบําบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

กองสวัสดิการสังคม 

๔๘.สภอ.เมืองลําปาง 
- อําเภอเมืองลําปาง 

20. อบรมผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

- สภอ.เมืองลําปาง 
- อําเภอเมืองลําปาง 

21. โครงการ DARE ในโรงเรียนเทศบาล ๑.๓,๗,๕ กองสวัสดิการสังคม 

๔๙.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเครือข่ายบ้านม่ันคง 
ภาคเหนือ 
๕๐.เครือข่ายบ้านมั่นคงระดับชุมชนคณะกรรมการชุมชน 

22.ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบ้านม่ันคงระดับชุมชน
และระดับภูมิภาค 

กองสวัสดิการสังคม 

๕๑.โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
๕๒.โรงเรียนในเครือเทศบาลนครลําปาง ท้ัง  ๗  โรงเรียน  

23.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิการสังคม 

๕๓.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง 
- ชุมชนเขตเทศบาล  ๔๓  ชุมชน  
- กลุ่มสวัสดิการสังคม (เครือข่าย)  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  ๔๓  ชุมชน 
- กลุ่ม อสม. ๔๓ ชุมชน 

๒๔.พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและองค์กรภาค
ประชาชน 

กองสวัสดิการสังคม 

- กลุ่มผู้สูงอายุ  ๔๓  ชุมชน 
๕๔. โรงเรียนลําปางกัลยาณ ี
๕๕. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
๕๖. โรงเรียนเคนเน็ตแม็คแคนซี   

๒๕.โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

๕๗. เครือข่ายเยาวชนในชุมชน  ๔๓  ชุมชน 
๕๘. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 

๒๖.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคม 

๕๙. โรงพยาบาลลําปาง 
- สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลําปาง 
- คณะกรรมการชุมชน 

๒๗.โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย กองสวัสดิการสังคม 

- เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ 
 
 

๒๘.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดําเนินงาน
ศูนย์ส่งเสริมเทศบาลนครลําปาง 

กองสวัสดิการสังคม 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

 

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

เครือข่าย กิจกรรม/ โครงการ หน่วยงานที่ร่วม
ดําเนินการ 

๖๐. เครือข่ายกลุ่มสตรี 
๖๑. กศน.ลําปาง 
- อําเภอเมืองลําปาง 

๒๙.กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับกลุ่มสตรี
ในประเด็น “บทบาทสตรีต่อการดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี” 

กองสวัสดิการสังคม 

- เครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลฯ 
- โรงพยาบาลลําปาง 
๖๒. วิทยาลัยบรมราชชนนี  
๖๓. วัดสวนแก้ว 

๓๐.กิจกรรมบรรยายธรรมะเรื่อง  
“อยู่เป็นสุขในยุคโรคร้อน” 

กองสวัสดิการสังคม 

๖๔.ชมรมจักรยานลําปาง 
๖๕.ชมรมถ่ายภาพนครลําปาง 
๖๖.สมาคมท่องเที่ยวนครลําปาง 

๓๑.โครงการจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองเก่า
นครลําปาง 

สํานักปลัดเทศบาล 

๖๗. สํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี ๒ ลําปาง ๓๒.กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ําวังโดย
เครือข่ายภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 

สํานักการช่าง 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
 - ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญในการสร้างเครือข่าย และได้ให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมดําเนินการ 
เพื่อเป็นการทํางานแบบบูรณาการ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเครือข่ายต่างๆ กับเทศบาล
นครลําปาง  
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑) งบประมาณในการสนับสนุนบางโครงการมีจํากัด ทําใหก้ารดําเนินงานของเครอืข่ายและเทศบาลฯ ยังทําได้ไม่เต็มที ่
๒) โครงการ/กจิกรรม ส่วนใหญ่จะมีการดําเนนิงานในช่วงรอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย.) รวมถึงรองบประมาณในการดําเนนิงาน 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
- มีการติดตามและประเมินผลการจัดงาน/โครงการและนําข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องนาํมาแกไ้ข
ปัญหาในการจัดงาน หรือดําเนินงานโครงการในปีต่อไป  
  
 
หลักฐานอ้างองิ : 
๑) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  จํานวน  ๓๒  โครงการ 
๒) คําส่ังมอบหมายภารกิจในการจัดงาน/โครงการ ต่างๆ   
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ P ๒.๑ : จํานวนเครือข่ายที่เข้ารว่มโครงการหรอืกิจกรรมในการอนุรกัษ์ พัฒนา และสร้างเสรมิเอกลักษณ์  
                           ศิลปะ และ วัฒนธรรม 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายอรรณพ  สิทธิวงศ ์
                 ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายทวี   หาญธนพงศ ์
                      นายช่างโยธา ๗ ว 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๑๓๐ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๑๓๒ 
คําอธิบาย : 
โครงการ  หมายถึง   งาน  กจิกรรม  ที่เทศบาลนครลําปางเปน็ผู้ดําเนินการในการอนรุักษ์  พัฒนา และ สร้างเสริมเอกลักษณ์  
ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งแบ่งเป็น  ๒  ประเภท  คือ   
 ๑. ได้จัดสรรงบประมาณดังระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปขีองเทศบาลนครลาํปาง และ/หรือ 
 ๒. มีส่วนร่วมในการดําเนินการ  กับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน และอื่นๆ   
ร่วมในการดําเนินการ  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ  หรือกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
ร่วมรับผิดชอบโครงการ  เข้าร่วมประชุม  และร่วมสนับสนุนงบประมาณ  เป็นต้น 
เครือข่าย  หมายถึง  องค์กรที่มกีิจกรรมร่วมกับเทศบาลนครลําปาง  ซึ่งแบ่งเปน็  ๓  ประเภท  คือ  

๑. หน่วยงานภาครัฐ  ทัง้ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  ส่วนภมูิภาค  ส่วนท้องถิ่น  เช่น  จังหวัด  อบจ.  เทศบาล  
อบต.  เป็นต้น 
 ๒. องค์กร  เอกชน  เชน่  หอการค้า  สมาคม  มูลนิธิ  เป็นต้น 
 ๓. กลุ่มประชาชนต่างๆ  เช่น  ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เครือขา่ยผู้สูงอายุ  
ที่ร่วมกิจกรรมดาํเนินการกับเทศบาลนครลําปาง 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จํานวนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
เอกลักษณ์ ศิลปะ  และ วัฒนธรรม 

จํานวน ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
 

๑ กําหนดให้สํานกัการช่างเป็นผูร้ับผิดชอบจัดเกบ็ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  และรูปภาพประกอบกิจกรรม 

๒ 
 

ความถี่ในการจดัเก็บข้อมูล รวบรวมขอ้มูลเป็นราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้าง
เสริมเอกลักษณ ์ศิลปะ  และวัฒนธรรม 

๓ ๓๓ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
         ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เทศบาลนครลําปางมีโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรกัษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์  
ศิลปะ และวัฒนธรรม  จํานวน ๑๙  โครงการ  ในรอบ ๑๒ เดอืน ( ต.ค.๕๔ – ก.ย. ๕๕) มี  ๘  โครงการ/กจิกรรมที่ได้
ดําเนินการ มีจํานวนเครือข่ายทีเ่ข้ารว่มดําเนนิงาน  จํานวน  ๓๓  เครือข่าย  ดงันี ้

เครือข่าย กิจกรรม/ โครงการ หน่วยงานที่ร่วมดําเนินการ 
๑.ชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนศรีล้อม /ชุมชน 
ช่างแต้ม /ชุมชนท่ามะโอ /ชุมชนแจ่งหัวริน 
๒..วัดต่างๆ ได้แก่ วัดประตูป่อง /วัดพระแก้ว 
ดอนเต้าสุชาดาราม /วัดประตูต้นผึ้ง /วัดศรีล้อม/ 
วัดท่ามะโอ 
๓..สโมสรโรตารี่ 
๔..โรงเรียนไตรภพวิทยาลัย 
๕. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๑๓ สาขาลําปาง 

๑.ถนนสายวัฒนธรรมกาดหมั้วครัวกินถิ่นล้านนา กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๖.สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
๗.สภาวัฒนธรรมจังหวัด 
๘.มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
๙.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 
๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง 
- ชุมชน 
๑๑. ตํารวจอําเภอภูธรอําเภอเมืองลําปาง  
๑๒. มณฑลทหารบกที่ ๓๒  
๑๓.เทศบาลตําบลเกาะคา 
๑๔.กฟผ.แม่เมาะ 
๑๕.มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
 - วัดบา้นดงไชย 
๑๖.ร้านเฮือนอาภรณ์ 

๒..งานประเพณลีอยกระทง  
(ล่องสะเปาจาวละกอน) 

สํานักการศึกษา 

๑๗.สํานักงานจังหวัดลําปาง ๓.งานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
 

สํานักการศึกษา 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

เครือข่าย กิจกรรม/ โครงการ หน่วยงานที่ร่วมดําเนินการ 
๑๘ .ศูนย์ประสานงานมิวเซียมลําปาง 
๑๙.กลุ่มเยาวชนลําปาง “at first sight” 
๒๐.ชมรมถ่ายภาพ ม.ราชภัฎลําปาง 
๒๑.สถาบันศิลปะกูดมอร์นิ่ง 
๒๒.ชมรมลําปางหนาวมาก 
๒๓.ชมรมเครื่องดนตรี Ukulele 
๒๔.กลุ่มนักศึกษาจากประเทศเกาหลี 
๒๕.กลุ่มการแสดงโรงเรียนลําปางพาณิชยการ 
๒๖.ชมรมจักรยาน sixed gear 
๒๗.กลุ่มจักรยาน BMX 

๔.โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลําปาง สํานักปลัดเทศบาล 

๒๘.บริษัท ไปรษณีย์ลําปาง 
๒๙.ชมรมถ่ายภาพ กฟผ.แม่เมาะ 
๓๐.ชมรมศิลปะ กฟผ.แม่เมาะ 
 - สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๑๓ สาขาลําปาง 
 - ศูนย์ประสานงานมิวเซียมลําปาง 

๕.โครงการรําลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก สํานักปลัดเทศบาล 

 - สํานักงานจงัหวัดลําปาง ๖.งานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม 
(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) 

สํานักการศึกษา 

๓๑.ชมรมจักรยานลําปาง 
๓๒.ชมรมถ่ายภาพนครลําปาง 
๓๓.สมาคมท่องเที่ยวนครลําปาง 

๗.โครงการจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมือง
เก่านครลําปาง 

สํานักปลัดเทศบาล 

- ชุมชนเทศบาลนครลําปาง  ๘.โครงการงานเทศบาลอาหารเมืองเหนือ 
(วันขึ้นปีใหม่เมือง) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
- ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญในการสร้างเครือข่าย และได้ให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา และร่วม
ดําเนินการในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะ และวัฒนธรรม  รวมถึงปลุกจิตสํานึกให้กับชุมชน เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองลําปางให้คงความเป็นประวัติศาสตร์ สืบทอดต่อรุ่นลูก รุ่นหลานต่อไป 
  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   - 
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  - 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

หลักฐานอ้างองิ : 
๑) โครงการถนนสายวัฒนธรรมกาดหมั้วครัวกนิถิ่นล้านนา 
๒) โครงการการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
๓) โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม ่
๔) โครงการเฉลมิฉลองเทศกาลปีใหม่นครลําปาง 
๕) โครงการรําลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก 
๖) โครงการงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พอ่เจ้าทพิย์ช้าง) 
๗) โครงการงานเทศกาลอาหารเมืองเหนือ (วนัขึ้นปี๋ใหมเ่มือง) 
๘) โครงการจกัรยานทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษเ์มอืงเก่านครลําปาง 
๗) คําส่ังมอบหมายภารกิจในการจัดงาน/โครงการ ต่างๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ P ๒.๒ :  จํานวนกิจกรรมการเรยีนรู้นอกโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษา 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวอุษา  สมคิด 
                        ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายจักรวรรดิ ์ จิตธํารงสิรกิุล 
                        นักบริหารการศึกษา ๖ 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๒๐๑ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๓๐๒ 
คําอธิบาย : 
- กิจกรรมการเรียนรู้  หมายถงึ  การพานักเรยีนไปศึกษาในแหล่งเรยีนรู้นอกโรงเรียน ของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง 

- แหลง่เรียนรู้นอกโรงเรียน หมายถงึ  จุดศึกษานอกสถานศึกษาที่นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้ เช่น วัด   พพิธิภัณฑ์   ศูนย์
วิทยาศาสตร์      ศูนย์อนุรักษช์้างไทย    เหมอืงแม่เมาะ    อทุยานแห่งชาติ   โรงงานเซรามกิ   การเดินทางไกลเขา้ค่าย 

   พักแรมลูกเสอื-เนตรนารี   ฯลฯ 
- ส่งเสริมการศึกษา    หมายถึง  การนําส่ิงที่ได้พบ   ได้เห็น  จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จํานวนกิจกรรมการเรียนรู้นอกโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมการศึกษา 

จํานวน ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
 

เครื่องมือการประเมิน :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ รหัส ชื่อ ประเภท 
๑ สศ-P๒.๑-๑ แบบสํารวจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกโรงเรยีนเพื่อส่งเสริมการศึกษา เอกสาร 
๒ สศ-P๒.๑-๒ แบบสรุปการจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกโรงเรยีนเพื่อส่งเสริมการศึกษา เอกสาร 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

          รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                         (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 

๑. กําหนดให้สํานกัการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 
๒. ความถี่ในการจดัเก็บข้อมูล รวบรวมขอ้มูลเป็นราย ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนกิจกรรมการเรียนรู้นอกโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมการศึกษา 

๓ ๑๔๘ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
            โรงเรียนในสังกดัสํานักการศึกษา   เทศบาลนครลําปางได้พานกัเรยีนไปศึกษาในแหลง่เรยีนรู้นอกสถานศึกษา 
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เช่น  การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เช่น   ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  ฯลฯ และยังสอดคล้องกับสาระวิชาต่างๆ  สํานักการศึกษาได้มี  
การส่งเสริมให้โรงเรียนได้พานักเรียนไปหาประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาดังกล่าว  ด้วยการออกคําส่ังจัดซื้อ  
จัดจ้าง  เบิกค่าใช้จ่ายและอํานวยความสะดวกด้านอื่นๆ  ดังนั้น  เพื่อให้มีข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
จึงได้สํารวจจํานวนกิจกรรมที่โรงเรียนพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานศึกษา  สรุปผลการสํารวจปรากฏว่ามีกิจกรรมการเรียนรู้
นอกสถานศึกษาในรอบ  ๑๒  เดือน  ระหว่างวันที่  ๑  ต.ค. ๒๕๕๔ – ๓๐  ก.ย. ๒๕๕๕  จํานวน  ๑๔๘  กิจกรรม
รายละเอียด  ดังนี้ 
 
                       สรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกโรงเรียนเพื่อสง่เสรมิการศึกษา 
 

หน่วยงาน จํานวนกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑.โรงเรียนเทศบาล  ๑  (บ้านแสนเมืองมูล) ๑๖ 
๒.โรงเรียนเทศบาล  ๓ (บุญทวงค์อนุกูล) ๑๒ 
๓.โรงเรียนเทศบาล  ๔ (บ้านเชียงราย) ๖๓ 
๔. โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) ๓๐ 
๕. โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดป่ารวก) ๖ 
๖. โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวนิวิทยา) ๑๒ 

รวม ๑๔๘ 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                              (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
      - ผู้บริหารและครูให้ความร่วมมือร่วมใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา  เพื่อให้นกัเรียนเกิดความ 
ประทับใจ และได้รับประโยชนจ์ากการเข้าไปเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
      
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : - 
     

หลักฐานอ้างองิ : 
 ๑) แบบสํารวจการจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการศกึษา 
 ๒) แบบสรุปการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้นอกโรงเรยีนเพื่อสง่เสริมการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

           รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                          (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ P ๔.๑ : ร้อยละของโครงการ/ กจิกรรมในการรว่มมือกับภาคี/ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุเทพ  บุญมายอง 
                     ผู้อํานวยการส่วนควบคุมก่อสร้าง  
 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายสุรชาติ   ไพศาล 
                     นางนฤมล    สุขขํา 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๒๖๒๒๗ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๒๖๒๒๗ 
คําอธิบาย : 
   เครือข่าย  หมายถึง  องค์กรที่มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับเทศบาลนครลําปาง 

     ๑. หน่วยงานภาครัฐ   ทั้งสว่นราชการสังกดัส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น   เช่น  จังหวดั  อบจ.  
         เทศบาล    อบต.  เปน็ต้น 

      ๒. องค์กร เอกชน  เช่น  หอการค้า  สมาคม  มูลนิธิ 
      ๓. กลุ่มประชาชนต่างๆ  เชน่  ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เครือข่าย  ผู้สูงอายุ  ที่รว่มกิจกรรม 
                    ดําเนินการกับเทศบาลนครลําปาง 
    โครงการ  หมายถงึ   งาน  กิจกรรม  โครงการ ที่เทศบาลนครลําปางเป็นผู้ดําเนินการร่วมกับเครือข่าย  ซึ่งแบ่งเป็น 
๒  ประเภท  คือ   
      ๑. ได้จัดสรรงบประมาณดงัระบุไวใ้นเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปขีองเทศบาลนครลําปาง และ/หรือ 
      ๒. ไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณจากเทศบาลนครลําปาง 

 
สูตรการคํานวณ :  
                              จํานวนโครงการ /กิจกรรมด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมที่มีความร่วมมอืกับเครอืข่าย  x   ๑๐๐ 
                               จํานวนโครงการ /กิจกรรมด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ตัวชี้วัด 

 

 
หน่วยวัด ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมในการ
ร่วมมือกับภาคี /ประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ ๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๑ ๘๓ 

 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

           รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                          (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
             เมื่อเปรียบเทียบโครงการหรอืกิจกรรมในการร่วมมอืกับภาคี/ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมทีเ่ทศบาลนคร
ลําปางดําเนินการในช่วง  ๑๒ เดือน ของปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งมีจํานวน  ๓๖  โครงการ/กิจกรรม จากจํานวน
โครงการหรอืกจิกรรมด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมทั้งหมดจํานวน  ๓๓ โครงการ/กิจกรรม   ผลการดําเนินงานเท่ากับร้อยละ  
๙๑.๖๗  ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ  ๕ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
ร่วมมือกับภาคี/ประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม 

๓ ๙๑.๖๗ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
             ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บได้ประสานขอความร่วมมือจากสํานัก/ กองต่างๆ  ให้จัดส่งรายการข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมทั้งหมด และโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมที่มีการดําเนินการร่วมกัน
ระหว่างเทศบาลนครลําปางกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งที่ได้จัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
เทศบาลนครลําปาง และ/หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครลําปาง  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
                                            

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้ม 
การดําเนินการ 
ร่วมกับเครือข่าย โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
มี ไม่มี 

หน่วยงาน 

๑.การดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติจํานวน ๖ แห่ง 
ได้แก่ บ่อหมักส่ิงปฏิกูล , ที่ดินหลังเรือนจําชั่วคราวบ้านกล้วยแพะ, ที่ดิน
กําจัดขยะเก่าบ้านแพะหนองแดง , ที่ดินบ้านแม่ยิ่ง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร, 
ที่ดินกําจัดขยะ  บ้านกล้วยแพะ 

 / ส่วนช่างสุขาภิบาล 

๒.การบําบดัส่ิงปฏิกูลและการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากสิ่งปฏิกูล  / ส่วนช่างสุขาภิบาล 
๓.จ้างเหมาเอกชนกําจัดขยะมลูฝอยรูปแบบ BOT โดยมี อปท.อื่นร่วม
ดําเนินการด้วย (เทศบาลเมืองเขลางค์นคร) 

/  ส่วนช่างสุขาภิบาล 

๔.บริหารจัดการและบํารุงรกัษาระบบบําบัดน้าํเสีย  / ส่วนช่างสุขาภิบาล 
๕. ขุด/ลอก/ล้าง/คู คลอง ท่อระบายน้ํา ลําเหมืองสาธารณะ /  ส่วนช่างสุขาภิบาล 
๖.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการกําจดัส่ิงแวดล้อม (ชุมชนสนามบินพระบาท-
หนองหม)ู 

/  ส่วนช่างสุขาภิบาล 

๗.บริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน /  กองสาธารณสุขฯ 
๘.โครงการลดโลกร้อน  /  สํานักการศึกษา 

ร่วมกับ   
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

การดําเนินการ 
ร่วมกับ
เครือข่าย 

โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

มี ไม่มี 

หน่วยงาน 

๙.โครงการห้องเรียนสีขาว       /  
๑๐.โครงการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงาน /  
๑๑.กิจกรรมเดนิรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน /  
๑๒.กิจกรรมการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ /  
๑๓.กิจกรรมขยะรีไซเคิล /  
๑๔.กิจกรรมอิฐบล็อกจากกระดาษไม่ไร้ค่า /  
๑๕.กิจกรรมการทํากระดาษสา /  
๑๖.กิจกรรมประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ /  
๑๗.กิจกรรมประดิษฐ์ส่ือการเรยีนการสอนจากวัสดุเหลือใช ้ /  

ชุมชนท่าคราวน้อย 
ชุมชนศรีบุญเรอืง 
ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า  
ชุมชนนาก่วมเหนือ 

๑๘.โครงการแยกขยะ /  
๑๙.โครงการรีไซเคิลขยะ /  
๒๐.โครงการกล่องนมรีไซเคิล /  

สํานักการศึกษาร่วมกับ 
ชุมชนบ้านเชียงราย 
และสถาบัน
ส่ิงแวดล้อมไทย  

๒๑.โครงการปรบัภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน /  
๒๒.โครงการอาคารเรียนสีเขียว /  
๒๓.กิจกรรมขยะในมือท่านส่งมาชิงรางวัล /  
๒๔.โครงการปรบัปรุงภูมิทัศนร์อบรั้วอนุบาลใหเ้ป็นสีเขียว /  
๒๕.โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรยีน /  
๒๖.โครงการสัปดาห์รณรงค์ปอ้งกันและควบคุมไข้เลือดออก /  
๒๗.โครงการทําความดีทุกคนมส่ีวนร่วม /  

สํานักการศึกษาร่วมกับ 
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 

๒๘. โครงการจกัรยานท่องเทีย่วเชิงอนรุักษ์เมอืงเก่านครลําปาง รว่มกับ
ชมรมจักรยานลําปาง และสมาคมท่องเที่ยวนครลําปาง 

/  สํานักปลัดเทศบาล 

๒๙. กิจกรรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในสํานกังานเทศบาลฯ /  สํานักการช่าง 
๓๐. กิจกรรมอบรมเรือ่งการปรับปรงุภูมิทัศนถ์นนสายต่างๆ และพัฒนา 
ส่ิงแวดล้อมเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ํา 

/  สํานักการช่าง 

๓๑. กิจกรรมการประชุมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การจดัการสภาวะ
แวดล้อมเมืองลาํปางสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

/  สํานักการช่าง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

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

การดําเนินการ 
ร่วมกับ
เครือข่าย 

โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

มี ไม่มี 

หน่วยงาน 

๓๒. กิจกรรมการเฝ้าระวงัคุณภาพแม่น้ําวังโดยเครือข่ายภาคประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ  

/  สํานักการช่าง 

๓๓. กิจกรรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในสํานกังานเทศบาลฯ /  สํานักการช่าง 
๓๔. กิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาปรับปรงุภูมิทัศน์ในชุมชนศรีชุม /  กองสวัสดกิารสังคม 
๓๕. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงภูมิทัศนใ์นชมุชนการเคหะนครลําปาง /  กองสวัสดกิารสังคม 
๓๖. กิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาปรับปรงุภูมิทัศน์ในชุมชนสามดวง 
สามัคคี และบริเวณโดยรอบอาคารมูลนิธิชัยพฒันา 

/  กองสวัสดกิารสังคม 

รวม ๓๓ ๓   
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
        ๑) ด้านการจดัการขยะมูลฝอย  
            ๑.๑ ผู้บริหารให้ความสําคัญในการดําเนินงานด้านนโยบาย แผน มาตรการ งบประมาณ และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทํางานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 
            ๑.๒ ความพร้อมของเทศบาลได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้อย่างพอเพียง 
            ๑.๓ หน่วยงาน องคก์ร และประชาชนในท้องถิ่นใหค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
         ๒) การจัดการส่ิงแวดล้อมของสถาบันการศึกษาในสงักัดเทศบาล 

 ๒.๑  ส่ิงที่จะส่งผลให้การดําเนินงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น คือความร่วมมือของคณะครู  นักเรียน 
และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนภายใต้กรอบความคิดเห็นในแนวเดียวกัน ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่จริงจังและ
ยั่งยืน  และความร่วมมือของผู้ปกครองหรือชุมชนที่ยังต้องได้รับการกระตุ้นและชี้แจงให้เห็นถึงความสําคัญและผลดีของความร่วมมือ
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 
            ๒.๒ ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 
        ๓) ด้านการท่องเที่ยวกับส่ิงแวดล้อม : มีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (การปั่นจักรยาน)  ให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรม 
        ๔) ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน : ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่  สํานัก/กอง
ต่างๆ  ในเขตเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ เช่น สถานกักขังกลางจังหวัดลําปาง 
เรือนจําจังหวัดลําปาง  ศูนย์เพาะชํากล้าไม้อําเภองาว  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ลําปาง  ภาคเอกชน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ตลอดจนแกนนําทุกกลุ่มและประชาชนที่เทศบาลนครลําปางได้ไปทํากิจกรรม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น  
ไม้ดอก  ไม้ประดับ  พืชผักสวนครัว และร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนของตนให้มีความสะอาด ร่มรื่น และน่าอยู่ 
ปราศจากมลภาวะเป็นพิษและลดอุณหภูมิโลกร้อน เพิ่มออกซิเจนในอากาศ  เพิ่มปอดแห่งใหม่ให้แก่ชุมชนในเมือง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                         รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :          
         ๑) ด้านการจดัการขยะมูลฝอย  
                ๑.๑ การจ้างเหมาเอกชนดําเนินการยังยึดติดกับปริมาณขยะในอัตราต่อหน่วยเป็นตัวกําหนดในการจ่ายค่าจ้างหลัก  
และมีปริมาณขยะที่เกดิขึ้นไม่แน่นอน 
                ๑.๒ รายละเอียดของสัญญาการจ้างเหมาเอกชนยังไม่รัดกุมเพียงพอ ยังมีข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขอีกมาก 
         ๒) ด้านการกําจัดน้ําเสยี  
                 ๒.๑ เร่งดําเนินการก่อสร้างระบบรวมน้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที ่
                 ๒.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกีย่วกับการบริหารจัดการน้ําเสีย 
         ๓) การจัดการส่ิงแวดล้อมของสถาบันการศึกษาในสงักัดเทศบาล :   
                ๓.๑  ภาระงานของผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆมีมาก ทําให้การปฏิบัติงานบางกิจกรรมไม่ได้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ 
บางกิจกรรมยังขาดความต่อเนื่องและการวางแผนที่ชัดเจน  ขาดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ  นักเรียนแกนนําที่ร่วม
โครงการ/กิจกรรมจาํกัดอยู่เฉพาะกลุ่ม 
                 ๓.๒  ขาดสถานที่ในการดําเนินงานของบางโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการขยะแลกไข่กับชุมชน 
                 ๓.๓  ขาดงบประมาณในการดําเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม 
          ๔) ด้านการท่องเที่ยวกับส่ิงแวดล้อม : 
                มีข้อจํากัดด้านปัจจัยภายนอก  เช่น  สภาพอากาศ (ฝนตก)  การมีกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นอุปสรรคทําให้
เครือข่ายบางหน่วยงานไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
          ๕) ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมในชุมชน : 
                ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปางส่วนใหญ่เป็นชมุชนเมือง มีบ้านเรือนและประชาชนอาศัยอยู่ในชุมชนอย่างหนาแน่น  
ทําให้มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนค่อนข้างน้อย  บางชุมชนไม่มีพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชนเลย  ทําให้เป็นปัญหาและอุปสรรคใน  
การที่จะนําต้นไม้ขนาดใหญ่ไปปลูกในชุมชน  เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้  ดังนั้น  
จึงได้แนะนําให้ชุมชนที่มีพื้นที่จํากัดปลูกต้นไม้ประเภทพืชผักสวนครัว  หรือไม้ดอกไม้ประดับขนาดเล็กแทน  โดยปลูกในกระถาง หรือ
ภาชนะ หรือเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน นํามาดัดแปลงปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน  หรือระเบียงหน้าบ้าน  หรือสวนครัวหลังบ้าน  
เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้าน และยังได้ประโยชน์จากการเก็บพืชผักสวนครัวมาประกอบอาหาร  เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนด้วย 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
         ๑) ด้านการจดัการขยะมูลฝอย 
                ๑.๑ การจ้างเหมาเอกชนดําเนินการไม่ควรยึดกับปริมารขยะในอัตราต่อหน่วยเป็นตัวกําหนดในการจ่ายค่าจ้างเป็นหลัก 
ควรจ้างเหมาโดยให้คํานึงถึงความสําเร็จสมบูรณ์ของงานเป็นหลัก 
                 ๑.๒ ควรให้มกีารแก้ไขรายละเอียดของสัญญาการจ้างเหมาเอกชนให้มีความสมบูรณ์รดักุมมากขึ้น 
         ๒) ด้านการจดัการน้ําเสีย 
                 ๒.๑ เร่งดําเนินการก่อสร้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที ่
                 ๒.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกีย่วกับการบริหารจัดการน้ําเสีย 
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                         รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
          ๓)  การจัดการส่ิงแวดล้อมของสถาบนัการศึกษาในสงักัดเทศบาล :       
                 ๓.๑ ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างตอ่เนื่องเพียงพอ และคล่องตัว 
                 ๓.๒ จัดหาสถานที่ใหเ้พียงพอ เป็นสัดส่วน 
                 ๓.๓ ควรมีการรว่มกันทํากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้เทศบาลเป็นผู้ประสานงานและดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 
          ๔)  ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมในชุมชน : 
              เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติได้มีจํานวนลดลง  พื้นที่ป่าไม้  พื้นที่ต้นน้ําถูกบุกรุกทําลายทั้งจากนายทุนและ
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ  ทําให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรงทุกปี  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างใหญ่
หลวง  ทําให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเสียหายไปด้วย  ผลจากการที่พื้นที่ป่าไม้ถูกทําลายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงทําให้เกิด
ความตื่นตัวในหมู่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันรณรงค์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทนพื้นที่ป่าไม้
ที่ถูกทําลาย และเป็นการสนองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นห่วงพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่  
ต้นน้ําของประเทศไทยจะถูกทําลายลงไปมากกว่านี้ จึงได้มีหน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจนประชาชน นักเรียน  นักศึกษา ได้ทํากิจกรรม
รณรงค์ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นประจําทุก ๆ ปี 
              ดังนั้น  ในการทํากิจกรรมครั้งต่อไป  ควรจะมีการบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้น  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน  และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลนครลําปางและ
พื้นที่นอกเขตเทศบาลฯ ได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลมีโครงการที่จะดําเนินการ โดยเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 
วิทยุชุมชน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน และหน่วยงาน
ภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้น  และควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ไม่เผาขยะใน
ชุมชน ไม่ทิ้งขยะในชุมชน  ไม่ทําลายส่ิงแวดล้อมในชุมชน และสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชนและชุมชนอื่น ๆ ทั้งในเขต
เทศบาลนครลําปาง และชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครลําปางให้เพิ่มมากยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ 
ต้นน้ําลําธารให้คงอยู่ตลอดไป 
  
หลักฐานอ้างองิ : 
        ๑) แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 
        ๒) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)  เทศบาลนครลําปาง 
        ๓) เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
        ๔) เอกสารรายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 
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                         รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ P ๕.๑ : ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีแผนชุมชนที่มีกระบวนการจดัทําแผนชุมชน 
                           แบบมีส่วนร่วม 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุนทร  จวงพลงาม 
                         ผู้อํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางเพิ่มพูล  ทรายคํา 
                      นักพัฒนาชมุชน ๕ 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๑๐๓ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๑๐๘  
คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมพิจารณาจากการดําเนินการ  
ให้ความรู้ผ่านวิทยากรกระบวนการ  เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน  เพื่อปรับแนวคิด  
ของคนในชุมชนจากการพึ่งพาผู้อื่นมาเป็นการพึ่งพาตนเอง  และมีความสามารถในการจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่าง
สมบูรณ์และยั่งยืน 

• ชุมชน  หมายถงึ  ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  จํานวน   ๔๓  ชุมชน  
• กระบวนการมีส่วนร่วม  หมายถึง  การดําเนินกระบวนการกลุ่มของประชาชนในชุมชนโดยมีผู้ให้การสนับสนุน  (วิทยากร

กระบวนการ) กระตุ้นให้เกิดมีการพบปะกันเพื่อปรึกษาหารือ ประชุม  และแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อการ
จัดทําแผนชุมชน  โดยมีการลงความเห็นเพื่อเป็นที่ทราบและยอมรับร่วมกัน 

• แผนชุมชน  หมายถึง  แนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนที่ผ่านกระบวนการที่ชุมชนร่วมกันคิด  ร่วมกันค้นหา  
ร่วมกันเรียนรู้  และประเมินศักยภาพของชุมชน  โดยการสํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพื่อวางตําแหน่งการ
พัฒนาของชุมชนที่สอดคล้องกับความพร้อมของชุมชนและมีแนวทางที่ชัดเจน  อาทิ แนวทางเพื่อการสร้างรายได้  แนวทาง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

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

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีคําส่ังแต่งตั้งคณะทํางาน/วิทยากรกระบวนการในการสนับสนนุการจดัทําแผนชุมชนแบบบูรณาการ

ร่วมกันทุกภาคส่วน 
๒ มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน  เช่น   มีการกําหนดพื้นที่รับผิดชอบของคณะทํางาน /วิทยากร

กระบวนการ   มีแผนปฏิบัติการ  เป็นต้น 
๓ คณะทํางาน /วิทยากร สามารถกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการนําเสนอปัญหา

ความต้องการของชุมชน และสามารถใช้เวทีประชาคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่าง
ครอบคลุมทุกชุมชน 

๔ คณะทํางาน /วิทยากรกระบวนการกระตุ้นให้เวทีประชาคมเกิดการเรียนรู้จนสามารถวิเคราะห์
ปัญหาศักยภาพของชุมชน และกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนและพัฒนาอาชีพอย่างเป็นระบบ  

๕ แผนชุมชนมีความครบถ้วน  สมบูรณ์  ครอบคลุมทุกชุมชน  สอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัญหาของ
ชุมชน  และมีการเชื่อมประสานการแก้ไขปัญหากับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยแผนชุมชนบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  ๗๐  ขึ้นไป   ของแผนพัฒนาเทศบาล 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนส่งเสริมให้
ชุมชนมีแผนชุมชนที่มีกระบวนการจดัทําแผน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

๓ ๓ ๓ ๐.๐๙๐๐ 
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                            รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
        งานชุมชนเมือง กองสวัสดิการสังคม ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท และได้มีคําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ๒๗๖/๒๕๕๕  
ลงวันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  
เป็นคณะทํางานในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่จัดเวทีประชุมประชาคมการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการร่วมกับแกนนําระดับชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน ๔๓  ชุมชน โดยคณะทํางานฯ  
ได้แบ่งทีมงานออกเป็น ๔ ทีม  ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อทําหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการกระตุ้นให้แกนนําและประชาชนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา  ศักยภาพชุมชน และความต้องการของประชาชนในชุมชน  
โดยชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีกําหนดแผนปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๒  มีนาคม – ๒  เมษายน ๒๕๕๕  
รวมถึงคณะทํางานจะหมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันลงพื้นที่ในการประชุมประชาคมร่วมกับแกนนําและประชาชนในชุมชน     
         ผลจากการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน คณะทํางานฯ และแกนนําชุมชนสามารถกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน  
มีส่วนร่วมในการนําเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน  วิเคราะห์ปัญหาศักยภาพของชุมชน และสามารถจัดทําเวทีประชาคมได้ครบ
ทุกชุมชน (๔๓ ชุมชน)  แต่ทั้งนี้  คณะทํางานฯ ยังขาดกระบวนการกระตุ้นให้เวทีประชาคมเกิดการเรียนรู้จนสามารถวิเคราะห์ปัญหา
ศักยภาพของชุมชน และยังไม่ได้ดําเนินการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนและพัฒนาอาชีพอย่างเป็นระบบ 
         ในการนี้ เทศบาลนครลําปางได้มีการนําแผนชุมชนเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) จํานวน 
๖๘  โครงการ จากทั้งหมด  ๙๐  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๕๖              
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
       ๑) ผู้บริหารให้ความสําคัญในการจัดทําแผนชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา  
ศักยภาพชุมชน และความต้องการของประชาชนในชุมชน  ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
       ๒) มีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้แก่  สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลําปาง และศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนประจําเขตภาคเหนือ  ได้ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน  เช่น  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน  การสมัครเป็นผู้ประกันในระบบประกันสังคม  และกองทุน
บทบาทสตรีในชุมชน  เป็นต้น  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
       ๑) ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาชน เนื่องจากไม่เข้าใจแผนชุมชนว่ามีความ
จําเป็นและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันอย่างไรบ้าง  
       ๒) ส่วนใหญ่ประชาชนในวัยทํางานและเยาวชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประชุมประชาคมกับชุมชน เนื่องจากติดภารกิจ
หน้าที่การงาน และเยาวชนไม่ให้ความสนใจเพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่  
       ๓) การประชุมประชาคมจัดทําแผนส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุเข้าร่วม ทําใหไ้ม่ค่อยแสดงความคิดเห็น 
       ๔) ในห้วงระยะเวลาการจดัทําเวทีประชาคม คณะกรรมการชุมชนใกล้จะหมดวาระ ทําให้การประสานงานไม่ต่อเนือ่ง 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
      ๑) ควรจัดเตรียมโครงการฯ ตั้งแต่ต้นปงีบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอปุกรณ์  
      ๒) ฝึกอบรมให้กับคณะทํางานฯ ที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําแผน
ชุมชนแบบบูรณาการร่วมกันที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน  สามารถกระตุ้นให้แกนนําและประชาชนในชุมชนได้เข้าใจถึง
กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนชุมชน  และมองเห็นความสําคัญของแผนชุมชนว่ามีความจําเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างไรบ้าง   
      ๓) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนทุกชุมชนได้ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น 
หลักฐานอ้างองิ : 
      ๑) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๒) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๕   ลงวันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยดุราชการ   
      ๓) ตารางประชาคมคณะทํางานสนับสนนุการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาทอ้งถิ่นแบบบูรณาการร่วมกับแกนนําระดับชุมชน 
จํานวน  ๔๓  ชุมชน  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ Q ๑.๑ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่งานบรกิารของเทศบาลนครลาํปาง 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพีระยศ     วิรัตน์เกษ 
                            หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาววรลักษณ์  เมธาจารย ์
                    เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ ๕  

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๐ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๖ 
คําอธิบาย : 
                      ความพึงพอใจ   หมายถงึ  ความพอใจ  ความชื่นชมของประชาชนที่มีต่อส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง ในการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว  ทัว่ถึง  และเป็นธรรม  
                      ผู้รับบริการ  หมายถงึ  ประชาชนในเขตเทศบาล  บุคคล  นิติบุคคล  ที่มาติดต่อขอรับบริการ หรอืได้รบั
ผลกระทบต่อการให้บริการ   
                     งานบริการ  หมายถงึ  งานบริการที่เทศบาลฯ ได้ให้บริการประชาชนต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าที่  ได้แก่  
      ๑. งานทะเบยีนราษฎร (สํานักปลัดเทศบาล) 
  ๒. งานชําระภาษี (กองคลัง) 
  ๓. งานขออนุญาตก่อสร้าง (สํานักการช่าง) 
  ๔. งานบรกิารสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  ๕. งานบรกิารรบัเรื่องราวร้องทกุข์ (สํานักปลัดเทศบาล) 
  ๖. งานบรกิารสวัสดิการ (กองสวัสดิการสังคม)  
  ๗. งานบรกิารสถานีขนส่ง (สํานักปลัดเทศบาล) 
  ๘. งานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สํานักปลัดเทศบาล) 
                      ๙. งานพัฒนาด้านสาธารณปูโภคในพื้นที่เขตเทศบาล (สํานกัการช่าง) 
                     ๑๐. งานศูนย์บริการรว่ม (สํานักปลัดเทศบาล) 
                     ๑๑. งานด้านการจดักฬีานันทนาการ (สํานกัการศึกษา) 
 
 
สูตรการคํานวณ :   แต่ละสํานัก / กอง เป็นผู้คํานวณ 
 
                  ร้อยละความพึงพอใจ  =     จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ  x   ๑๐๐ 
                                                        จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด   
 

 
กําหนดระดับความพึงพอใจ  ต้องมีคะแนนเฉลี่ย   เท่ากับ   ๓.๕ 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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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 

คะแนนทีไ่ด้ 
(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=๑-๑๐  
Wi = ๑.๐ 

 Σi=๑-๑๐  (Wi x SMi) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕  

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
ต่องานบริการของเทศบาลนครลําปาง 

๑๐ ๗๗.๒๗๕ ๓.๔๕๕ ๐.๓๔๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละความพึงพอใจฯ (i) 

น้ําหนัก 
(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่ได้(SMi) 
(ผลการดําเนินงาน) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 
 (Wi x SMi) 

งานทะเบียนราษฎร    ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๐๘ (๘๐.๓๘%) ๐.๓๖๗๒ 
งานชําระภาษี    ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๓.๕๘ (๗๗.๘๘%) ๐.๓๒๒๒ 
งานขออนุญาตก่อสร้าง   ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕  ๓.๖๗ (๗๘.๓๘%) ๐.๓๓๐๓ 
งานบรกิารสาธารณสุข    ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๒.๘๕ (๗๔.๒๕%) ๐.๒๕๖๕ 
งานบรกิารรับเรือ่งราวร้องทกุข์   ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๓.๙๐ (๗๙.๕๐%) ๐.๓๕๑๐ 
งานศูนย์บรกิารร่วม ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๓.๑๓ (๗๕.๖๓%) ๐.๒๘๑๗ 
งานบรกิารสังคมสงเคราะห์   ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๓.๖๔ (๗๘.๑๓%) ๐.๓๒๗๖ 
งานบรกิารสถานีขนส่ง   ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๒.๖๘ (๗๓.๓๘%) ๐.๒๔๑๒ 
งานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๓๓ (๘๑.๖๓%) ๐.๓๘๙๗ 

งานพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
ในพื้นที ่

๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕  ๒.๗๐ (๗๓.๕๐%) ๐.๒๔๓๐ 

งานด้านการจัดกีฬานันทนาการ ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕  ๓.๘๓ (๗๙.๑๓%) ๐.๓๔๔๗ 
 Σi=๑-๑๐  

Wi = 
๑.๐ 

                                            คิดเป็นร้อยละ   ๗๗.๒๗๕ ๓.๔๕๕๑ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
      

     เทศบาลนครลําปางได้ให้ความสําคัญกับงานบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจ
ต่อผู้ที่มาใช้บริการ ในการนี้ เทศบาลนครลําปาง ได้จัดจ้างสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง มาทําการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการของเทศบาลนครลําปาง โดยข้อมูลที่ได้มาจากผลการประเมินจะนําไปสู่การปรับปรุง 
และแก้ไขพัฒนางานด้านการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งผลการประเมินงานบริการทั้ง ๑๑ งาน ส่วนใหญ่ได้รับความพึงพอใจมาก 
(อยู่ระหว่างร้อยละ ๖๑-๘๐)  และความพึงพอใจมากที่สุด  (อยู่ระหว่างร้อยละ ๘๑ -๑๐๐) คือ งานทะเบียนราษฎร และ  
งานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    ๑) ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญกับงานด้านบริการ เพราะงานบริการเป็นสิ่งสําคัญ และจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนครลําปางถือเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่การดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลถึง  ๔๓ ชุมชน 
    ๒) งบประมาณในการดําเนินงานด้านการให้บริการประชาชน เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่
เพื่อรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ เทศบาลนครลําปาง ได้แก่ ที่จอดรถ จุดพักคอยรอรับบริการ ฯลฯ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
   -งานบรกิารบางอย่างไม่ได้รบัความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งไดป้ระมวลผลข้อเสนอแนะ ปัญหา / อุปสรรคจากแบบสอบถาม ดังนี ้
งานทะเบียนราษฎร :  เจ้าหน้าที่ควรใช้คําพูดทีสุ่ภาพต่อประชาชนที่ไปติดตอ่สอบถาม 
งานชําระภาษ:ี ไม่มีเจ้าหน้าทีใ่ห้คําแนะนําการให้บรกิารชําระภาษี 
งานขออนุญาตก่อสร้าง: การขออนุญาตก่อสรา้งมีกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการที่ล่าช้า 
งานบรกิารรับเรือ่งราวร้องทกุข:์ การแก้ไขมีความล่าช้านาน 
งานบรกิารสวัสดิการสังคม :  การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความล่าช้า ไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าทีค่วร 
งานกิจการสถานีขนส่ง : ควรปรับปรงุสถานทีจ่อดรถ ซึ่งปัจจุบนัมีไม่เพียงพอ และปรับปรุงหอ้งสุขาซึง่สกปรกและมีกล่ินเหม็น 
งานบรกิารด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: อยากให้แก้ไขปัญหาวัยรุน่มั่วสุม โดยเฉพาะบริเวณซอยหรือข้างถนน 
งานพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล: เพิ่มการปรับปรงุเรือ่งไฟฟ้า ถนน อาทิ ไฟกิ่ง ถนนกาดกองต้า 
งานจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาล: การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนอ้ย และปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน
เทศบาล ๗ 
งานแก้ไขปญัหาการให้บรกิารสาธารณูปโภค: อยากให้เทศบาลรับฟังความตอ้งการของประชาชน และการให้บริการอย่างรวดเรว็ 
 
 
 
         

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
งานทะเบียนราษฎร :  พนักงานในองคก์รควรแต่งกายให้สุภาพ  การพูดควรใช้ระดับภาษาใหถู้กตอ้งในการตดิต่อพูดคุยกับ
ประชาชน   
งานชําระภาษ:ี  เทศบาลนครลําปางควรจดัอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการชําระภาษีแก่ประชาชนให้ทัว่ถงึ 
งานขออนุญาตก่อสร้าง: ควรมกีารปรับปรงุกระบวนการและขัน้ตอนการขออนุญาตก่อสร้างให้มีความกระชบั 
งานบรกิารด้านส่งเสริมสุขภาพ:ควรจัดให้มีการตรวจสขุภาพเดอืนละครั้ง ทกุ ๆ ชุมชน 
งานบรกิารสวัสดิการสังคม :  ปรับปรงุการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่  และส่งเสริมอาชีพให้กบัผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้มีรายได ้
งานกิจการสถานีขนส่ง :  เสนอให้มีตํารวจจราจรอํานวยความสะดวกจัดระบบการจราจรใหก้ับประชาชนในบริเวณขนส่ง 
งานบรกิารด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน :  เสนอใหเ้ทศบาลมีการตัง้จุดบริการเฉพาะที่ จะได้ปฎิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
งานจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาล : เพิ่มการประชาสัมพันธ์ใหเ้ข้าถงึทกุชมชน และประชาชนทั่วไป และปรับปรุง
สนามกีฬาเทศบาล  ๗  
งานแก้ไขปญัหาการให้บรกิารสาธารณูปโภค: ควรออกพื้นที่สํารวจอย่างแทจ้ริง จะได้แก้ไขปญัหาตรงตามความต้องการของ
ประชาชน และควรตั้งงบประมาณเพิ่มในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค 
 
หลักฐานอ้างองิ: 
   -รายงานฉบบัสมบูรณ์ การประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครลําปาง โดย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ Q ๑.๒ :  ร้อยละความสําเร็จของข้อรอ้งเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายพีระยศ    วิรัตน์เกษ 
                         หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาววรลักษณ์  เมธาจารย ์
                  เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ ๕ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๐ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๒ 
คําอธิบาย : 
* ขอ้ร้องเรยีน  หมายถงึ  คํารอ้งทกุข์  คําร้องเรียน  ในการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่เทศบาลนครลําปาง  ทีผ่่านช่องทาง             
การร้องเรียนอย่างถกูต้อง   
* ช่องทางการร้องเรียน คือ 

       > เขียนขอ้ร้องเรยีนต่อเจา้หน้าที่รับเรื่องราวรอ้งทุกข ์
       > แจ้งทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ไดร้ับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและรับไว้เป็นเอกสารทางราชการ 

            > รับแจ้งทาง  INTERNET  ซึ่งเจ้าหน้าที ่CALL CENTER รับผิดชอบรับแจ้ง เหตุ และจัดทําเป็นบันทึก  ตามแบบคําร้อง            
                     กําหนดขึ้น  จัดส่งลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
* ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข  หมายถึง  ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนเสร็จ ตามมาตรฐานของการปฏิบัติ  ทั้งนี้ รวมถึง  
ข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้จนเสร็จสมบูรณ์  แต่นําไปบรรจุเป็นงบประมาณหรือกําหนดแผนงานไว้ในแผนพัฒนา 

  สามปี เทศบาลนครลําปาง ก็จะถือได้ว่าได้รับการแก้ไขแล้วเช่นกัน 
*เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด : 

๑. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลําปางดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยุติ (นายกเทศมนตรีให้ความ 
เห็นชอบ) ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง โดยเสนอให้นายกเทศมนตรีนครลําปางทราบ ทั้งนี้รวมถึงข้อร้องเรียนที่ไม่
สามารถแก้ไขได้จนเสร็จสมบูรณ์ แต่นําไปบรรจุเป็นงบประมาณหรือกําหนด  แผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เทศบาลนครลําปาง 
ก็จะถือว่าได้รับการแก้ไขแล้วเช่นกัน 
    ๒.  เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลําปางไม่สามารถดําเนินการได้  โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการอื่นที่มิใช่ของเทศบาลนครลําปาง ซึ่งได้มีการประสานแจ้งให้ส่วนราชการอื่นทราบและดําเนินการต่อไป รวมทั้งแจ้งให้
ผู้ร้องทราบแล้ว 
                        ๓.  เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลําปางเห็นควรยกเลิก  โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่มิได้ระบุข้อมูล
รายละเอียด  ชื่อ  ที่อยู่  สถานที่  ตําแหน่ง  ความต้องการที่ชัดเจน  ข้อมูลไม่ครบถ้วนทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้  ตลอดจน 
คําร้องที่ใช้คําที่ส่ือไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

 
จํานวนข้อร้องเรียนทีเ่ทศบาลดาํเนินการแล้วเสร็จ  X    ๑๐๐ 

                                             จํานวนข้อรอ้งเรียนที่ได้รับ 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

การแก้ไข 

ดําเนินการแก้ไข
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่สามารถ
ดําเนินการ 

เข้าแผนพัฒนา ยกเลิก 
ยังไม่

ดําเนินการ 

จํานวน 
ข้อร้องเรียน

ทั้งหมด หน่วยงาน 
เรื่อง/
ครั้ง 

ร้อยละ เรื่อง/
ครั้ง 

ร้อยละ เรื่อง/
ครั้ง 

ร้อยละ เรื่อง/
ครั้ง 

ร้อยละ เรื่อง/
ครั้ง 

ร้อยละ เรื่อง/
ครั้ง 

ร้อย
ละ 

เรื่อง/
ครั้ง 

ร้อยละ 

สํานักปลัดฯ ๖๔ ๙๑.๔๓ - - ๒ ๒.๘๖ ๑ ๑.๔๓ - - ๓ ๔.๒๙ ๗๐ ๑.๗๙ 

สํานักการช่าง ๒,๖๑๑ ๙๒.๙๕ ๒๕ ๐.๘๙ ๙๐ ๓.๒๐ ๕๒ ๑.๘๕ ๒ ๐.๐๗ ๒๙ ๑.๐๓ ๒,๘๐๙ ๗๑.๘๘ 

กองสาธารณสุขฯ ๙๙๖ ๙๗.๘๔ ๑๐ ๐.๙๘ ๑๑ ๑๐๘ - - - - ๑ ๐.๑๐ ๑,๐๑๘ ๒๖.๐๕ 

กองคลัง - - - - - - - - - - - - - - 

กองวิชาการฯ ๘ ๑๐๐.๐๐ - - - - - - - - - - ๘ ๐๒๐ 

สํานักการศึกษา ๑ ๑๐๐.๐๐ - - - - - - - - - - ๑ ๐.๐๓ 

กองสวัสดิการฯ ๒ ๑๐๐.๐๐ - - - - - - - - - - ๒ ๐.๐๕ 

รวม ๓,๖๘๒ ๙๔.๒๒ ๓๕ ๐.๙๐ ๑๐๓ ๒.๖๔ ๕๓ ๑.๓๖ ๒ ๐.๐๕ ๓๓ ๐.๘๔ ๓,๙๐๘ ๑๐๐.๐๐ 

 
          
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละความสาํเร็จของข้อรอ้งเรียน 

ที่ได้รับการแก้ไข ๙๒.๕๘ ๙๕.๔๓ ๙๔.๑๓ ๒.๘๕ -๑.๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับ            
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

๑๐ ๙๘.๒๖ ๕ ๐.๕๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

                  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
        เทศบาลนครลําปางนําระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการประชาชน  
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทําให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครลําปาง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้ังแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ – 
๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕  มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๓,๙๐๘ เรื่อง ดําเนินการแก้ไขเสร็จ จํานวน   ๓,๖๘๒  เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  
๙๒.๙๓  นําเข้าแผนพัฒนา จํานวน  ๕๓   เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  ๑.๓๖   ไม่สามารถดําเนินการได้ จํานวน  ๑๐๓ เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ  ๒.๖๔ ยกเลิกจํานวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕  รวมจํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข จํานวน ๓,๘๔๐
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๖   สําหรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดําเนินการมีจํานวน  ๓๕  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๙๐  ยังไม่ได้
ดําเนินการ  จํานวน  ๓๓  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๔ 
 

ประเภทงาน (เรื่อง) 

ประเภทงาน 
รับเรื่อง
(เรื่อง) 

ดําเนินการ
แล้ว

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

(เรื่อง) 

ไม่สามารถ
ดําเนินการ
ได้(เรื่อง) 

นําเข้าแผนฯ
(เรื่อง) 

ยกเลิก
(เรื่อง) 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

(เรื่อง) 
(๑) แก้ไขไฟฟ้า ๑,๖๐๕ ๑,๕๗๕ - ๒๕ ๔ - ๑ 
(๒) ราดยางถนน / หินคลุก / ซ่อมแซมผิวถนน ๒๐๓ ๑๘๔ ๗ ๖ ๕ - ๑ 
(๓)  ตัดต้นไม้ / ก่ิงไม้ ๓๙๖ ๓๖๔ - ๒๔ ๗ ๑ ๐ 
(๔) ดูด / ล้างท่อระบายน้ํา ๑๒๒ ๑๑๗ ๑ ๑ ๒ - ๑ 
(๕) ซ่อมแซมบ่อพัก / ฝาท่อระบายน้ํา /  
     ฝาท่อระบายน้ําหาย 

๑๑๙ ๑๐๘ ๒ - - - ๙ 

(๖) ร้องเรียนตรวจสอบเกี่ยวกับอาคาร ๒ ๒ - - - - ๐ 
(๗) ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะ ๒ ๑ - ๑ - - ๐ 
(๘) เหตุเดือดร้อนรําคาญ ๑๕๙ ๑๕๗ - ๑ - - ๑ 
(๙) ล้างถนน / ล้างตลาด / ล้างอ่ืนๆ ๓๑ ๓๑ - - - - ๐ 
(๑๐) ตัดหญ้า ๑๒๗ ๑๒๗ - - - - ๐ 
(๑๑) ขอถังขยะ / เก็บขยะ,ก่ิงไม้ ๕๕๓ ๕๓๕ ๑๐ ๘ - - ๐ 
(๑๒) พ่นสารเคมีกําจัดสัตว์และแมลงนําโรค ๘๗ ๘๕ - ๒ - - ๐ 
(๑๓) การจําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ๘ ๘ - - - - ๐ 
(๑๔) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๑๕ ๑๔ - - - - ๑ 
(๑๕) เรื่องอื่นๆ ๔๗๙ ๓๗๔ ๑๕ ๓๕ ๓๕ ๑ ๑๙ 

รวม ๓,๙๐๘ ๓,๖๘๒ ๓๕ ๑๐๓ ๕๓ ๒ ๓๓ 

   
มาตรการในการดําเนินการ มกีารกําหนดงานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   
สํานักปลัดเทศบาล เพื่อเป็นหน่วยงานหลกัในการรับเรือ่งราวร้องทุกข์ โดยมีแนวทางปฏิบัตขิองศูนยร์ับเรื่องราวร้องทกุข์ ดงันี ้

๑) ให้มกีารยื่นคําร้อง เพื่อให้ศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทกุข์ แก้ไขปญัหาได้ตามช่องทาง ดงันี ้
๑.๑ ระบบสารสนเทศโปรแกรมรับเรือ่งราวรอ้งทกุข์ผ่านเวปไซต์ของเทศบาลนครลําปาง 

       ๑.๒ ยื่นคําร้องด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรือ่งราวร้องทกุข์ และศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์ประจําแต่ละส่วนราชการ 
       ๑.๓ ยื่นคําร้องด้วยการแจ้งความต้องการทางโทรศัพท์ หมายเลข  ๑๑๓๒ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๒๓-๗๒๐๐ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

             รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                            (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
 ๒) คําร้องของศูนย์รับเรือ่งราวร้องทกุขใ์ห้ใชแ้บบคําร้องทัว่ไป (ทน. Q ๑.๒) 
 ๓) คําร้องของประชาชนจะต้องเป็นคําร้องที่ให้แก้ไขปัญหา ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง และเป็นลักษณะงาน
ประจํา ซึ่งส่วนราชการต่างๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไว้เป็นงานประจําของส่วนราชการนั้น ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๒๗ 
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ข้อ ๒๕๕ 
  ๔) คําร้องของประชาชนที่ให้ดําเนินงานหรือแก้ไขปัญหา แต่ส่วนราชการไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ หรือเป็นงานลักษณะนโยบาย เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบนั้น จะต้องเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณา
ตัดสินใจ และให้ถือว่าคําร้องนี้ได้รับการดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
  ๕) การตรวจสอบเอกสารหลักฐานคําร้องและความประสงค์ของผู้ร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และการส่งต่อคําร้องให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่องดําเนินการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในระบบสารสนเทศเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  ๖) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คําร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นลักษณะงานประจํา ให้เป็นอํานาจของหัวหน้า 
ส่วนราชการนั้นๆ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการนั้นมอบหมายหรือมอบอํานาจไว้ 
  ๗) ให้มีการเสนอคําร้อง การพิจารณาและการอนุมัติ อนุญาต ตามขั้นตอนด้วยระบบเอกสารหรือ โดยใช้ระบบสารสนเทศ 
โปรแกรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๘) การบริการใดที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการขอใช้ ยืมทรัพย์สินของเทศบาล ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในระเบียบเทศบาล
นครลําปาง ว่าด้วยการขอใช้ ยืมทรัพย์สินของเทศบาล หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดที่กําหนดไว้ให้ชําระ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ 
  ๙) การประเมินผลความพึงพอใจ ให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยระบบ
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทั้งนี้ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์อาจกําหนดการ
ประเมินผลความพึงพอใจเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว้ โดยใช้หน่วยงานประเมินภายนอกได้ตามความเหมาะสม 
 ๑๐) ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตามสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ติดตามสอบถามความคืบหน้าของ 
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานบริการต่างๆ รวมทั้งแจง้ผลสําเร็จของงานให้ผู้ร้องทราบ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
      
         -มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้บริหารให้ความสําคัญในการนําสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความกระชับ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และมีช่องทางในการใหบ้รกิาร
หลายช่องทาง ซึ่งทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากกว่าเดิม      
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
  ๑) งบประมาณไม่เพียงพอ หรือมาล่าช้า ทําให้การแก้ไขปัญหาที่ต้องซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซม จึงยังไม่ได้ดําเนินการอยู่ระหว่าง  
การดําเนินการ 
  ๒) ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามเมื่อแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ไม่แจ้งข้อมูลแก่ผู้บันทึกข้อมูลในระบบ ทําให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง 
  ๓) ประชาชนคาดหวังมากเกินไปว่าต้องดําเนินการภายใน ๗ วัน ซึ่งบางงาน เช่น ราดยาง ซ่อมแซมถนน  บางคําร้องต้องใช้เวลา
มาก และใช้เครื่องจักรกลหนัก ทําให้มีปริมาณงานสะสมต่อวันมากเกินไป และเกิดความล่าช้าในการดําเนินงาน 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
  ๑) จัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เหมาะสม 
  ๒) ผู้บริหารของแต่ละสํานัก/กอง ต้องกําชับเจ้าหน้าทีใ่ห้มีการประสานงานภายในให้มากยิง่ขึ้น 
  ๓) ประปรงุระบบคิวในการรบัคําร้องตอ่วัน เพื่อผู้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาสามารถระบุปริมาณงานต่อวันได ้
 
หลักฐานอ้างองิ : 
  - แบบสรุปการแก้ไขปญัหาขอ้ร้องเรยีน (ทน Q ๑.๒-๑) 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ I ๑.๑ :  ร้อยละของงานที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบริการสาธารณะของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น               
                            ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ๗๐ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรรณศรี  อินทราชา 
                   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาววิไล    วงศ์พรม 
                     นักบริหารงานทั่วไป ๗ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๐๓ 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 ที่พนกังานฯในหน่วยงานของเทศบาลไดร้ับ

มอบหมายหรือมีคําส่ังให้รับผิดชอบโดยกําหนดให้ปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการบรกิารสาธารณะของกรมสง่เสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  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    
        ๓.๕  มาตรฐานด้านห้องน้ําสาธารณะ 
        ๓.๖  มาตรฐานด้านการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน ์
        ๓.๗  มาตรฐานด้านการบําบัดน้ําเสีย 
          ๓.๘  มาตรฐานด้านสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ 
          ๓.๙  มาตรฐานการควบคุมอาคาร 
          ๓.๑๐  มาตรฐานด้านการวางผังเมอืง 
          ๓.๑๑  มาตรฐานด้านการป้องกันอุบตัิภัยทางถนน 
          ๓.๑๒  มาตรฐานด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

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  มาตรฐานด้านสุสานและฌาปนสถาน        
        ๔.๔  มาตรฐานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
        ๔.๕  มาตรฐานด้านตลาด     
                -  มาตรฐานด้านตลาดประเภทขนาดใหญ่   
        ๔.๖  มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต 
  ๕)  สํานักการศึกษา  รับผิดชอบ  จํานวน  ๕  มาตรฐาน                 
        ๕.๑  มาตรฐานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทอ้งถิ่น     
        ๕.๒  มาตรฐานด้านสง่เสริมกีฬา                        
        ๕.๓  มาตรฐานด้านเด็กเล็กและเยาวชน 
        ๕.๔  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น     
        ๕.๕  มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
  ๖)  กองสวัสดกิารสังคม  รับผิดชอบ  จํานวน  ๕  มาตรฐาน                
        ๖.๑  มาตรฐานด้านการส่งเสริมอาชีพ                             
        ๖.๒  มาตรฐานด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ
        ๖.๓  มาตรฐานด้านการพัฒนาสงเคราะห์ผู้พิการ 
        ๖.๔  มาตรฐานด้านการส่งเสริมพัฒนาสตร ี
        ๖.๕  มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานด้านเอดส ์
  
*  มาตรฐานการบริการสาธารณะ  หมายถึง  คู่มือมาตรฐานการบริการตามภารกิจ : ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
ได้จัดทําเพื่อเปน็แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีข่อง อปท. โดยคู่มือมาตรฐานฯ จะกําหนดการไหลของงาน                   
แนวทางการทํางาน  มาตรฐานด้านเทคนิค  ระเบียบกฎหมายที่อ้างอิงในแต่ละขั้นตอนการทาํงานอย่างชัดเจน  
  
*  แบบประเมินมาตรฐานการบริการสาธารณะ  หมายถงึ  แบบประเมินซึ่งกําหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้สําหรับ

เป็นแนวทางในการประเมินมาตรฐานการบริการขัน้ต่ําของเทศบาล  ซึ่งแบบประเมินฯ จะกําหนดหัวข้อประเมิน  เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน เป้าหมายมาตรฐานขั้นต่าํ โดยเป้าหมายจะพิจารณาในเชงิผลลัพธ์ หรือผลการบรกิาร โดยไม่พิจารณาปัจจัยนําเข้า 

 
*  เกณฑ ์ หมายถึง  ข้อตกลงทีร่ะบุผลสําเร็จของการดําเนนิการไวใ้นแบบประเมินมาตรฐานการบริการสาธารณะในแต่ละด้าน 
ทั้งนี้  หนว่ยงานที่รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินมาตรฐานบริการสาธารณะได้         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

สูตรการคํานวณ  : 
 

 

จํานวนมาตรฐานฯ ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  X ๑๐๐ 
                           จํานวนมาตรฐานฯ  ทั้งหมดทีร่ับผิดชอบปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการฯ 
  

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ 

ตัวชี้วัด 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการ
สาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ๗๐ 

๘๑.๘๒ ๗๘.๗๙ ๘๗.๘๘ -๓.๗๐ ๑๑.๕๔ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

  

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน    
การบริการสาธารณะของกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิน่ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ 

 
ร้อยละ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการ
สาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐ 

๔ ๘๗.๘๘ ๕ ๐.๒๐๐๐ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

เทศบาลนครลําปางได้ให้สํานักและกองต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทําการประเมินผลในเรื่องมาตรฐานการบริการสาธารณะของ 
อปท.ในส่วนที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มประเมินที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจากคู่มือมาตรฐาน
การบริการสาธารณะ 
            มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด       รวมจํานวน  ๓๘  มาตรฐาน  แยกเป็น 

       มาตรฐานที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ หรืออยู่ในอํานาจหน้าที่แต่ไม่ดําเนินการ       จํานวน   ๕  มาตรฐาน    
         หรือดําเนินการน้อยมาก  

   มาตรฐานที่ใช้ประเมินมีทั้งหมด                                                            จาํนวน   ๓๓  มาตรฐาน   
 โดยแต่ละมาตรฐานจะต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ ผลการดําเนินการในปี ๒๕๕๕  รอบ  ๑๒  เดือน  มีมาตรฐานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน  ๒๙  มาตรฐาน  ไม่ผ่านเกณฑ์  ๔  มาตรฐาน  ทําให้มีผลการดาํเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๘๘ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
 ๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทํามาตรฐานบริการสาธารณะของ อปท.ในแต่ละด้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทุกแห่งทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติงาน 
 ๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรฐานการบริการสาธารณะ นําเกณฑ์การประเมินมาใช้ในการวางแผนและควบคุมกํากับ  
ผลการดําเนินงาน 
 ๓) คณะทํางาน Core  Team  จังหวัดทําการตรวจนิเทศประเมินให้คะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะเพื่อ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจําทุกปี           
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 ๑) บางหน่วยงานยังไม่ได้นําคู่มือมาตรฐานบริการสาธารณะมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  รวมถึงยังไม่ได้
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามตัวชี้วัดในแต่ละเกณฑ์ที่ใช้วัด  
 ๒) การตรวจนิเทศ (Core Team)  ของจังหวัดไม่เป็นมาตรฐานเดียวกับการตรวจนิเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ทําใหก้ารปฏิบตัิตามเกณฑ์การประเมินไม่ไดม้าตรฐานตามแนวทางที่กรมฯ  กําหนดไว ้
 ๓) งบประมาณไม่ได้รับตามประมาณการที่ตั้งไว้ และได้รับล่าช้า ได้รับใกล้ส้ินปีงบประมาณ โครงการต่าง ๆ ถูกยกเลิกหรือ
ดําเนินการไม่ทัน ทําให้บางตัวชี้วัดไม่ได้ดําเนินการ 
 ๔) ตัวชี้วัดบางอย่างทําได้ยาก หรือไม่สามารถทําได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ ส่ิงแวดล้อม ความจําเป็น ความต้องการของประชาชน 
หรือท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน และบางกรณีใช้งบประมาณสูง  หรือมีข้อจํากัดด้านอาคาร สถานที่  การถูกยกเลิก  
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องควรมีการแก้ไขตัวชี้วัดใหม่  รวมทั้งการขาดบุคลากรในการดําเนินงาน หรือการขาดบุคลากรที่มีความรู้  
ความชํานาญในการดําเนินงานเฉพาะด้าน 
๕) ตัวชี้วัดมาตรฐานทีเ่ป็นขั้นพัฒนาบางตัวชีว้ัดดําเนินการได้ยาก  ซึง่ส่วนมากหน่วยงานยงัไม่มีความพรอ้มที่จะดําเนินการได้  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
 ๑) ผู้บริหารควรกําหนดนโยบายในการนําคู่มือมาตรฐานบริการสาธารณะมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
 ๒) หน่วยงานต่างๆ  ควรให้ความสําคัญในการใช้คู่มือมาตรฐานบริการสาธารณะในการปฏิบัติงาน และให้มีการประเมินผลและ 
วัดผลการดําเนินงานตามมาตรฐานอย่างจริงจัง  เพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นได้วางไว้ อย่างน้อยควรเริ่มดําเนินการจาก  ๑๖  มาตรฐานที่กรมส่งเสริมฯ  กําหนด 
 ๓) ตั้งคณะกรรมการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละมาตรฐาน  เพือ่ศึกษาตวัชี้วัดมาตรฐานการประเมินฯ และควบคุม 
ดูแลการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
 ๔) ควรมีการตรวจนิเทศงาน และการประเมินผลการดําเนินงานจากคณะตรวจนิเทศงานของเทศบาล  เพื่อให้ทราบว่าแต่ละ
มาตรฐานอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นการกระตุ้นและยกระดับมาตรฐานการทํางานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรอรับการตรวจนิเทศจากคณะ Core Team จังหวัด 
 ๕) ควรมีการประชุมหารือหลักเกณฑ์ในการกาํหนดการตรวจนิเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 ๖) ควรพิจารณาตัวชี้วัดขั้นพัฒนาใหม่ เพื่อความเหมาะสมในการนํามาเป็นเกณฑ์การประเมินชี้วัด หากตัวชี้วัดขั้นพัฒนาใด  
ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ควรยกเลิกไป หากตัวชี้วัดใดสมควรที่จะนํามาปฏิบัติเพื่อการพัฒนาต่อไปได้ ควรกําหนดการดําเนินงาน  
ตามตัวชี้วัดพัฒนาว่ามีแนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลา อย่างไรจึงจะนํามาใช้ปฏิบัติ  
 ๗) ควรมีการจดัโครงการอบรมการดําเนินงานตามแนวทางคูม่ือมาตรฐานบรกิารสาธารณะ 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
 ๑) เอกสารที่เกีย่วข้องในแต่ละด้านมาตรฐานการบรกิารสาธารณะอยู่ที่สํานักและกองต่างๆ รบัผิดชอบ 
 ๒) แบบฟอร์มประเมินงานมาตรฐานบริการสาธารณะ 
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ตารางสรปุผลคะแนนเกณฑ์การประเมินมาตรฐานบริการสาธารณะ  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ ตัวชี้วัด  
เกณฑ์ 

การประเมิน  
(ข้อ) 

คะแนน  
(ข้อ) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑.๑ มาตรฐานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๒๑ ๒๐ ๙๕.๒๔ /  

๑.๒ มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ ๑๖ ๑๔ ๘๗.๕๐ /  

๑.๓ มาตรฐานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ๑๘ ๑๖ ๘๘.๘๙ /  

๑. สํานักปลัดเทศบาล 
  
  
  ๑.๔ มาตรฐานด้านสถานีขนส่งทางบก ๓๗ ๓๖ ๙๗.๓๐ /  

๒. กองวิชาการและแผนงาน ๒.๑ มาตรฐานด้านหอกระจายข่าว ๓๒ ๒๕ ๗๘.๑๓ /  

๓. สํานักการช่าง ๓.๑ มาตรฐานด้านถนน ทางเดิน ทางเท้า ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ / 
 

  ๓.๒ มาตรฐานด้านไฟฟ้าสาธารณะ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ /  

  ๓.๓ มาตรฐานด้านทางระบายน้ํา ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ /  

  ๓.๔ มาตรฐานด้านจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ /  

  ๓.๕ มาตรฐานด้านห้องน้ําสาธารณะ ๔๑ ๔๑ ๑๐๐.๐๐ /  

  ๓.๖ มาตรฐานด้านการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ ๑๓ ๑๓ ๖๙.๒๓  / 

 ๓.๗ มาตรฐานด้านการบําบัดน้ําเสีย ๑๐ ๑๐ ๘๐.๐๐ /  

  ๓.๘ มาตรฐานด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ๒๒ ๒๒ ๘๖.๓๖ /  

  ๓.๙ มาตรฐานด้านควบคุมอาคาร ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ /  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ ตัวชี้วัด  
เกณฑ์ 

การประเมิน  
(ข้อ) 

คะแนน  
(ข้อ) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

 ๓.๑๐ มาตรฐานด้านการวางผังเมือง ๑๒ ๑๐ ๘๓.๓๓ /  

  ๓.๑๑ มาตรฐานด้านการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ๑๒ ๓ ๒๕.๐๐  / 

  ๓.๑๒ มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ /  

๔. กองสาธารณสุข ๔.๑ มาตรฐานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ๗๐ ๕๘ ๘๒.๘๖ /  

    และสิ่งแวดล้อม ๔.๒ มาตรฐานด้านหอพัก ๓๐ ๒๒ ๗๓.๓๓ /  

  ๔.๓ มาตรฐานด้านสุสานและฌาปนสถาน ๒๘ ๒๔ ๘๕.๗๑ /  

  ๔.๔ มาตรฐานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๒๖ ๑๐ ๓๘.๔๖  / 

  ๔.๕ มาตรฐานด้านตลาด      

         -  ตลาดขนาดใหญ ่ ๔๐ ๓๐ ๗๕.๐๐ /  

  ๔.๖ มาตรฐานด้านทะเบียนและการอนุญาต ๑๗ ๑๕ ๘๘.๒๔ /  

๕. สํานักการศกึษา ๕.๑ มาตรฐานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 

        วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น 
๒๓ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

 
/  

  ๕.๒ มาตรฐานด้านส่งเสริมกีฬา ๒๙ ๒๙ ๑๐๐.๐๐ /  

  ๕.๓ มาตรฐานด้านเด็กเล็กและเยาวชน ๑๐ ๙ ๙๐.๐๐ /  

  ๕.๔ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๑๑ ๒๑๑ ๑๐๐.๐๐ /  

  ๕.๕ มาตรฐานพัฒนาเด็กเล็ก ๕๕ ๕๕ ๑๐๐.๐๐ /  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ ตัวชี้วัด  
เกณฑ์ 

การประเมิน  
(ข้อ) 

คะแนน  
(ข้อ) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๖. กองสวัสดิการสังคม ๖.๑ มาตรฐานด้านการส่งเสริมอาชีพ ๔๒ ๓๐ ๗๑.๔๓ /  

  ๖.๒ มาตรฐานด้านการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ๓๖ ๓๓ ๙๑.๖๗ /  

  ๖.๓ มาตรฐานด้านการพัฒนาสงเคราะห์ผู้พิการ ๓๓ ๒๔ ๗๒.๗๓ /  

  ๖.๔ มาตรฐานด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี ๗๑ ๔๘ ๖๗.๖๑  / 

  ๖.๕ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานด้านเอดส์ ๒๑ ๒๑ ๑๐๐.๐๐ /  

 สรุปผลการประเมิน ๓๓ มาตรฐาน   ๒๙ ๔ 
 
 

จํานวนมาตรฐานฯ ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  X ๑๐๐ 
                                                   จํานวนมาตรฐานฯ  ทั้งหมดที่รับผิดชอบปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการฯ 
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                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่  I ๑.๒   : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายพีระยศ    วิรัตน์เกษ 
                         หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางศิริขวัญ   ไตรถาวร 
                  หัวหน้างานกิจการสถานีขนสง่        

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๐ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๐๐๐ 
คําอธิบาย :   

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของผู้รับบริการทีไ่ด้รับบรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
โดยเปรียบเทียบกับผู้รับบรกิารทัง้หมดในแต่ละกระบวนงานบริการ 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน  หมายถึง  ระยะเวลาเฉลี่ยที่เทศบาลนครลําปางสามารถดําเนินการลดได้จริง และได้แจ้ง
ระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวตามประกาศลดระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  พ.ศ.๒๕๔๙ 

• กระบวนงานทีน่ํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ  หมายถงึ  ทุกกระบวนงานที่เทศบาลนครลําปางได้จัดทําประกาศ
ลดระยะเวลาขัน้ตอนฯ 

 สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนผู้รับบรกิารที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน     x    ๑๐๐ 
                         จํานวนผู้รบับริการทัง้หมดที่ไดร้ับบรกิารในแต่ละงานบรกิาร 
   

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการ
ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับ

จํานวนผู้รับบริการทั้งหมด 

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  ๐ ๘๕ SM๒ (W๒ x SM๒) 
. . ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 
. . ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 
งานบริการSM i Wi ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SMi (Wi x SMi) 

 Σi=๑-๘ Wi = 
๑.๐ 

 Σi=๑-๘  (Wi x SMi) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
 
 
 
 
โดยที่ : 
W   หมายถงึ    น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับแตล่ะงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบรกิาร  เทา่กับ  ๑ 
C   หมายถึง     คะแนนที่ได้จากการเทยีบกับร้อยละของผู้รับบริการที่ไดร้ับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 
                         เทียบกับจํานวนผู้รับบรกิารทั้งหมด 
i    หมายถงึ      ลําดับที่ของงานบริการ   ;  ๑,๒.....i 
เงื่อนไข  : 
 ๑. ให้เทศบาลนํากระบวนงานที่ผ่านการลดขัน้ตอนระยะเวลาบริการ ตามประกาศเทศบาลนครลําปาง เรือ่ง กระบวนการ 
ลดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัตใินการให้บรกิารประชาชน  จํานวน  ๑๒  กระบวนงาน  มาประเมินผล ในปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้แก ่
 

กระบวนงาน 
ระยะเวลาการ

ให้บริการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑.การจัดเก็บภาษีป้าย ๕ นาที/ราย กองคลัง 
๒.การจัดเก็บภาษีบํารงุท้องที ่ ๕ นาที /ราย กองคลัง 
๓.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๕ นาที/ราย กองคลัง 
๔. การขออนญุาตก่อสร้างอาคาร ๑๕ วัน/ราย สํานักการช่าง 
๕. การแจง้เกิด ๑๐ นาที/ราย งานทะเบียนราษฎร 
๖. การแจง้ตาย ๑๐ นาที/ราย งานทะเบียนราษฎร 
๗. การแจง้ย้ายที่อยู ่ ๑๐ วัน/ราย งานทะเบียนราษฎร 
๘. กําหนดเลขที่บ้าน ๓ วัน/ราย งานทะเบียนราษฎร 
๙. การทําบัตรประจําตัว (ครั้งแรก) ๑๐ นาที/ราย งานทะเบียนราษฎร 
๑๐. การทําบัตรประจําตวั (บัตรเดิมหมดอาย)ุ ๑๐ นาที/ราย งานทะเบียนราษฎร 
๑๑. ขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องกระจายเสียง ๑๕ นาที/ราย สํานักปลัดเทศบาล 
๑๒. เรื่องราวรอ้งทกุข ์ ๑-๒-๓-๗ วัน /ราย สํานักปลัดเทศบาล 

  
หมายเหตุ  * งานการจดัเก็บภาษีป้าย ภาษีบํารงุท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่มีการตรวจสอบการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บรกิาร เนื่องจากส้ินสุดระยะเวลาในการจัดเก็บภาษ ี

 
 

∑ (Wi x SMi) 

      ∑ Wi หรือ 

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

                      W๑+ W๒ ++... Wi 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                  รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
๒. ใหร้ะบุการถว่งน้ําหนกัตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน  หากไมร่ะบุน้ําหนัก  ให้ถอืว่าทกุกระบวนงานมีน้ําหนักเท่ากัน   
๓. ให้แต่ละกระบวนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ   จัดทําสรุปรายชื่อผู้รับบริการ   เวลาเริ่มต้นให้บริการ    เวลาสิ้นสุดใหบ้รกิาร  
ระยะเวลาให้บริการจริง    และผลเปรียบเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน  ตามแบบฟอร์มที่ได้กําหนดไว้   กรณีมีผู้ใช้บริการจํานวน
มาก  ไม่สามารถจัดทําบัญชีรายชื่อผู้รับบริการได้   ให้สุ่มตรวจประเมินไม่น้อยกว่า   ๓๐  รายต่อวัน 
๔. ให้กองวิชาการและแผนงานจัดทําประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลา
มาตรฐานให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 

รายการ น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รับบริการ
ที่ได้รับ

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รับบริการ
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
ผู้รับบริการ
ที่ได้รับ

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน
เทียบกบั
จํานวน

ผู้รับบริการ
ทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 

๑. การจดัเก็บภาษีป้าย  ๐.๐๘๓ ๕ นาที/ราย ๘๘ ๘๘ ๑๐๐ ๕ ๐.๔๑๕ 
๒. การจดัเก็บภาษีบํารุงท้องที ่ ๐.๐๘๓ ๕ นาที/ราย ๖๒ ๖๒ ๑๐๐ ๕ ๐.๔๑๕ 
๓. การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ๐.๐๘๓ ๕ นาที/ราย ๑๐๕ ๑๐๕ ๑๐๐ ๕ ๐.๔๑๕ 
๔. การขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร ๐.๐๘๓ ๑๕ วัน/ราย ๑๑๗ ๑๑๗ ๑๐๐ ๕ ๐.๔๑๕ 
๕. การแจ้งเกดิ ๐.๐๘๓ ๑๐นาที/

ราย 
๒๒๓ ๒๒๓ ๑๐๐ ๕ ๐.๔๑๕ 

๖. การแจ้งตาย ๐.๐๘๓ ๑๐ นาที/
ราย 

๒๙๕ ๒๙๕ ๑๐๐ ๕ ๐.๔๑๕ 

๗. การแจ้งย้ายท่ีอยู่ ๐.๐๘๓ ๑๐ นาที/
ราย 

๑๖๑ ๑๖๑ ๑๐๐ ๕ ๐.๔๑๕ 

๘. กําหนดเลขที่บา้น ๐.๐๘๓ ๓ วัน/ราย ๑๔๘ ๑๔๘ ๑๐๐ ๕ ๐.๔๑๕ 
๙. การทําบัตรประจําตัว (ครั้งแรก) ๐.๐๘๓ ๑๐ นาที / 

ราย 
๑๖๔ ๑๖๔ ๑๐๐ ๕ ๐.๔๑๕ 

๑๐. การทําบตัรประจําตวั  
(บัตรเดิมหมดอาย)ุ 
 
 
 

๐.๐๘๓ ๑๐ นาที /
ราย 

 
 
 
 

๒๒๑ ๒๒๑ ๑๐๐ ๕ ๐.๔๑๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน         
                                                                                                               (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :. 
 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 

รายการ น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รับบริการ
ที่ได้รับ

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รับบริการ
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
ผู้รับบริการ
ที่ได้รับ

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน
เทียบกบั
จํานวน

ผู้รับบริการ
ทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 

๑๑. การขออนญุาตทําการโฆษณา
โดยใช้เครื่องกระจายเสียง 

๐.๐๘๓ ๑๕ นาที/
ราย 

๗๐ ๗๐ ๑๐๐ ๕ ๐.๔๑๕ 

๑๒. เรื่องราวร้องทุกข์ ๐.๐๘๗ ๑-๒-๓-๗
วัน/ราย 

๔๙๐ ๔๙๐ ๑๐๐ ๕ ๐.๔๓๕ 

 ๑.๐๐๐      ๕.๐๐๐  

เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร 

๔ ๕ ๕ ๐.๒๐๐๐ 

 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                         รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                     (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
               เทศบาลนครลําปางได้มีการจัดทําประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการโดยมกีระบวนงานด้านการบรกิารจํานวน  ๑๕ 
กระบวนงาน   ตลอดจนการมอบอํานาจเพือ่ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดย
ผ่านทางคู่มือประชาชน  รายงานกิจการประจําปี  การจดัทําแผนภูมิลดขั้นตอนและเอกสารแผ่นพับต่างๆ   
              ในการนี้  เทศบาลนครลําปางได้ว่าจ้างมหาวทิยาลัยราชภัฎลําปาง ในการตรวจสอบการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บรกิารจํานวน   ๑๒  กระบวนงาน  ในรอบ  ๑๒  เดือนที่ผ่านมา  (ตุลาคม ๒๕๕๔ -  กันยายน  ๒๕๕๕)  โดยผลการดําเนินงาน
ตรวจสอบ จํานวน ๑๒  กระบวนงาน   มีดังนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการ
ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับ

จํานวนผู้รับบริการทั้งหมด 

ร้อยละความพึงพอใจฯ  
(i) 

น้ําหนัก  
(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่ได้  
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนัก 
 (Wi x SMi) 

๑.การจัดเก็บภาษีป้าย ๐.๐๘๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๐.๔๑๕ 
๒.การจัดเก็บภาษีบํารงุท้องที ่ ๐.๐๘๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๐.๔๑๕ 
๓.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๐.๐๘๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๐.๔๑๕ 
๔.การขออนญุาตก่อสร้างอาคาร ๐.๐๘๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๐.๔๑๕ 
๕.การแจง้เกิด ๐.๐๘๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๐.๔๑๕ 
๖.การแจง้ตาย ๐.๐๘๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๐.๔๑๕ 
๗.การแจง้ย้ายที่อยู ่ ๐.๐๘๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๐.๔๑๕ 
๘.กําหนดเลขทีบ่้าน ๐.๐๘๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๐.๔๑๕ 
๙.การทําบัตรประจําตัว  (ครั้งแรก) ๐.๐๘๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๐.๔๑๕ 
๑๐.การทําบัตรประจําตัว 
(บัตรเดิมหมดอายุ) 

๐.๐๘๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๐.๔๑๕ 

๑๑.ขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้
เครื่องกระจายเสียง 

๐.๐๘๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๐.๔๑๕ 

๑๒.เรื่องราวร้องทกุข ์
 

๐.๐๘๗ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๐.๔๓๕ 

รวม ๑.๐๐๐  ๕.๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน      
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
       - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ความสําคัญและปฏิบัติตามระเบียบฯ  เพื่ออํานวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในด้าน 
การบริการให้มคีวามสะดวก  รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
       - การจดัเก็บข้อมูลตวัชี้วดัในบางกระบวนงาน  ยังไม่ไดจ้ัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรยีบร้อย  ทําใหต้้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล
ย้อนหลัง 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
       - เห็นควรให้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ  และควรให้แต่ละกระบวนงานจัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน และจัดทําเอกสาร
หลักฐานให้ชัดเจน  เพื่อสะดวกในการสืบค้น  ตลอดจนเป็นการวัดระดับมาตรฐานในการให้บริการ และควรมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการวัดระยะการปฏิบัติงานตามกระบวนงานดังกล่าว  เพื่อจะได้มีข้อมูลที่เชื่อถือต่อไป 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
  ๑) แบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมลูผู้ใช้บริการและระยะเวลาใหบ้ริการรายกระบวนงาน 
  ๒) ตารางสรุปการคํานวณแบบจากผลการดําเนินงาน 
  ๓) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรือ่ง กระบวนการลดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติให้บริการประชาชน      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน      
ชื่อตัวชี้วัดที่ I ๑.๓ : ร้อยละความสําเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแบบประเมินองค์กรปกครอง 
                          ส่วนท้องถิ่นที่มกีารบริหารจัดการที่ดี   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรรณศรี  อินทราชา 
                      ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวนภาพร  เยาวรัตน ์
                   หัวหน้างานวิจยัและประเมินผล 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๑๓ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๑๘ 
 
*  การบริหารจัดการที่ดี  หมายถึง  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้กําหนดวิธีการปฏิบัติ แบบประเมินฯ 
และวิธีการประเมิน และหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรที่มีการบริหารราชการที่ดี รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่ อปท. 

*  แบบประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  หมายถึง  แบบประเมินการบริหารจัดการที่ดีซึ่งกําหนดโดยส่วนราชการที่
รับผิดชอบในเรื่องการประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการทีด่ ี
ในแบบประเมินจะกําหนดวิธีการประเมิน  เกณฑ์การประเมินเกณฑ์การให้คะแนนระดับความสําเร็จ  ตามตัวชี้วัด  
*  ความสําเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแบบประเมิน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  หมายถึง  ร้อยละ
ความสําเร็จในการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปางตามหัวข้อประเมินฯ ในแบบประเมินด้านการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี  
พ.ศ.๒๕๕๕  ตามที่ส่วนราชการนั้นเป็นผู้กําหนด 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ ๔ ระดับ  ๕ 
๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน  : 
 

ผลการดําเนินงาน  ปี พ.ศ.    
ตัวชี้วัด ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

 
ร้อยละความสําเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตวัชี้วัด
ของแบบประเมนิองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่มีการบริหารจดัการที่ด ี
 

๙๒.๐๐ ๙๘.๖๗ ๙๒.๗๓ ๙๔.๔๘ ๙๕.๓๘ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตวัชี้วัด
ของแบบประเมนิองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่มีการบริหารจดัการที่ด ี
 

๓ ๘๕.๑๖ ๓.๕๑๖ ๐.๑๐๕๕ 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
          -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปรับปรุงแบบประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจําปี  ๒๕๕๕  
และบูรณาการแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของแบบตรวจรับรองมาตรฐาน  
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการนี้คณะทํางาน (Core Team) ระดับจังหวัดได้มาตรวจรับรองมาตรฐานฯ 
ของเทศบาลนครลําปาง เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ณ  ห้องประชุมราชาวดี   ผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการฯ ในส่วนของการบริหารจัดการที่ดี มีหัวข้อประเมิน  ๗  ข้อ ดังนี้ 
 
  
 

หัวขอ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.๑ การบริหารภารกจิเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ๕๐ ๓๖ 
๑.๒ การบริหารงานเพื่อให้เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. ๔๐ ๓๕ 
๑.๓ การบริหารภารกจิอย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ๑๕ ๑๓ 
๑.๔ การลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ๑๕ ๑๕ 
๑.๕ การปรับปรุงภารกิจของ อปท. ๑๐ ๑๐ 
๑.๖ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑๕ ๑๓ 
๑.๗ การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน ๑๐ ๑๐ 

รวม (คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๖) ๑๕๕ ๑๓๒ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :    
- สํานักและกองต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทําและส่งเอกสารที่เกีย่วขอ้งกับเกณฑ์ประเมินในแต่ละตัวชี้วัด  ตลอดจนผู้บริหาร
ได้ให้ความสําคัญในการดําเนินงานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     -            
   เกณฑ์ประเมนิตามแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕   
ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น  ด้านการบริหารจัดการ  ในส่วนที่เทศบาลนครลําปางยังต้องปรับปรงุแกไ้ขมีดังนี ้     

๑) เทศบาลฯ ยงัขาดการให้ความรู้เกีย่วกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ใหก้ับประชาชน โดยอาจ 
จะจัดอบรมเพิ่มเติมให้ความรู้ หรือจัดทําเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ  
   ๒) เทศบาลฯ มีการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจํานวนหลายครั้งและหลายรายการ 
   ๓) เทศบาลฯ ยังไม่สามารถจดัทํางบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินต่างๆไดท้ัน โดยต้องสง่ให้สํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ   
   ๔) เทศบาลฯ ยังขาดการประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าถงึการตรวจรับงานจ้าง  โดยประกาศ วัน เวลา และสถานที่
การตรวจรับงานจ้าง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
    - สํานักและกองต่างๆ ควรนําข้อเสนอที่คณะทํางานจงัหวัดได้มีความเหน็ นําไปพิจารณาปรับปรงุแก้ไขเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้
ดียิ่งขึ้น   
 
หลักฐานอ้างองิ  : 
๑) หนังสือจงัหวัดลําปาง ที่ ลป ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๔๖  ลงวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕ 
๒) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที ่๕๘๓/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แตง่ตัง้คณะทํางานจัดทําเอกสารการตรวจ 
รับรองมาตรฐานการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประจําปี  ๒๕๕๕ 
๓) หนังสือบันทกึข้อความ ที่ ลป ๕๒๐๐๒/๖๑๙  ลงวันที่  ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง รายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐาน    
การปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประจําป ี ๒๕๕๕  
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ I ๑.๔ : ร้อยละของพลังงานที่มกีารประหยดัลงได ้
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายอรรณพ  สิทธิวงศ ์
                       รก.ผู้อํานวยการสํานกัการช่าง 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายสมวาส    เครือระย้า  
                  หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์เครื่องจักรกล 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๑๒๐ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๒๖๘๓๙  
คําอธิบาย : 
พลังงาน  หมายถึง  พลังงานไฟฟ้า และน้ํามันเชื้อเพลิง 
 มาตรการประหยัดพลังงาน  หมายถึง  แนวทางหรอืวิธกีารที่เทศบาลประกาศใช้  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถอืปฏิบัตเิพื่อให้มีการใช้
พลังงานลดลง 
 การลดใช้พลังงานจะใช้ปริมาณการใช้ในปงีบประมาณ  ๒๕๕๓  มาเป็นปีฐานในการใช้เปรียบเทียบข้อมูล  ตามมติที่ประชุม
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 วัดผลสําเร็จจากร้อยละของพลังงานที่มกีารใช้ลดลง  เมื่อเทยีบการใช้ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  การวเิคราะห์จะแยก
ออกเป็น  ๔ กรณี  ดังนี ้
 ๑.  การใช้ไฟฟา้ของเทศบาลเฉพาะในสํานักงาน 
 ๒.  การใช้ไฟฟา้ของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด 
 ๓.  การใช้น้ํามนัเชื้อเพลิงเฉพาะรถใชง้านสํานกังาน   
 ๔.  การใช้น้ํามนัเชื้อเพลิงของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด  
 

ร้อยละของพลังงานที่มกีารประหยัดลงได้   เทา่กับ   
 
                 ปริมาณการใช้ปงีบประมาณปจัจุบัน  -  ปริมาณการใช้ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓           X  ๑๐๐ 
    
                                        ปริมาณการใช้ในปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓              



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

 
คะแนนเฉลี่ยถว่งน้ําหนักร้อยละของพลงังานที่มีการประหยัดลงได้  เท่ากบั 
                                    
 
 
 
โดยที่  

W   หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับผลตวัชี้วัดย่อยแต่ละกรณทีี่ใชพ้ลังงาน 
 

SM  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการลดใช้พลังงานแต่ละกรณี 
 

i    หมายถึง ลําดับที่ของการใข้พลังงานแต่ละกรณ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลสําเร็จตาม

เป้าหมายผลผลิตฯ 
ความสําเร็จของร้อยละ 

พลังงานที่มีการประหยัดได้ 
น้ําหนัก (Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

การใช้พลังงานSM ๑ W๑ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ SM๑ (W๑ x SM๑) 

การใช้พลังงานSM ๒ W๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ . . 

. . ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ . . 
การใช้พลังงานSM i Wi ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑.๐  Σ (Wi x SMi) 

   ∑ (Wi x SMi)        

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

                      W๑+ W๒ ++... Wi 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
-ภายในสํานักงานเทศบาลฯ 
-ภาพรวมทัง้เทศบาลฯ  

 
KWh 

 
๕๔๕,๘๖๖ 

(๒,๐๖๒,๕๘๗) 

 
๖๑๘,๒๖๗ 

(๒,๐๘๘,๖๓๖.๒๕) 

 
๗๓๗,๑๙๗ 

(๓,๐๓๒,๑๑๗) 

 
๖๓๓,๐๖๙ 

(๒,๖๕๑,๓๓๐) 
ปริมาณการใช้น้าํมัน  
-ใช้ในสํานักงานเทศบาลฯ 
-ภาพรวม 

 
ลิตร 

๒๙๓,๖๕๑ 
- 
- 

๒๗๑,๓๒๓ 
- 
- 

๓๓๕,๘๘๔ 
๗๓,๕๗๙ 
๒๖๒,๓๐๕ 

๓๔๗,๒๘๑ 
๖๕,๖๘๒ 
๒๘๑,๕๙๙  

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของพลังงานที่มกีารประหยัดลงได ้
 

ร้อยละ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑) การดําเนินงานด้านการลดพลังงาน นายกเทศมนตรีนครลําปางได้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานลดการใช้พลังงาน ตามคําส่ังเทศบาล
นครลําปางที่ ๑๗๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เพื่อกําหนดนโยบายและเป้าหมายในการลดใช้พลังงาน รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบในแนวทางการดําเนินงาน เพื่อให้มีการลดใช้พลังงานบรรลุผล พร้อมทั้งให้มีคณะทํางานขับเคลื่อน
การลดใช้พลังงาน  เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้คณะทํางานย่อยแต่ละด้านดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและบรรลุเป้าหมาย 
๒) คณะทํางานลดการใช้พลังงานได้มีการประชุมมอบนโยบายแจ้งวัตถุประสงค์ตลอดแนวทางที่จะดําเนินการให้คณะทํางานย่อยแต่
ละด้านไปพิจารณาพร้อมหาแนวทางมาตรการและวิธีทํางานที่จะทําให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลง และเสนอคณะผู้บริหารพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทกุส่วนงานทราบและถือปฏิบัติ 
๓) จัดทํามาตรการประหยัดพลังงาน ดงัต่อไปนี้ 
    ๓.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้ามีการแบ่งเป็นหมวดต่างๆ  ได้แก่  หมวดไฟฟ้าแสงสว่าง  หมวดเครื่องปรับอากาศ  หมวด
คอมพิวเตอร์  และหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นอกจากนั้น  ยังได้ขอความเห็นชอบคณะผู้บริหารเพื่อให้มีการลดชั่วโมงการทํางาน 
ของแหลง่ทีใ่ชพ้ลังงานทีก่ินกระแสไฟฟ้ามากๆ  เช่น ระบบน้ําพุแต่ละแห่ง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
    ๓.๒ ด้านน้ํามันเชื้อเพลิงมีมาตรการที่ใช้เป็นแนวทางการลดปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง  คือ การจํากัดการใช้น้ํามันของ
ยานพาหนะแต่ละคัน  และการตรวจสอบอัตราความสิ้นเปลืองของเครื่องจักรกลยานพาหนะทุกคัน ป้องกันไม่ให้มีการใช้เกิน  
ค่ามาตรฐาน เป็นต้น  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

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

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
 

ข้อมูล 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

 

 
 
 

หน่วยวัด ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ร้อยละที่ลดลง/
เพิ่มขึ้น 

(ปี ๒๕๕๕  
เทียบกับ  
ปี ๒๕๕๓) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
-ภายในสํานักงานเทศบาลฯ 
-ภาพรวม 

 
KWh 

 
๗๓๗,๑๙๗ 

๓,๐๓๒,๑๑๗ 

 
๖๓๓,๐๖๙ 

๒,๖๕๑,๓๓๐ 

 
๖๖๓,๑๑๙ 

๒,๔๔๘,๗๓๓ 

 
-๑๐.๐๕ 
-๑๙.๒๔ 

ปริมาณการใช้น้าํมัน  
-ใช้ในสํานักงานเทศบาลฯ 
-ภาพรวม 

 
ลิตร 

 
๗๓,๕๗๙ 
๒๖๒,๓๐๕ 

 
๖๕,๖๘๒ 
๒๘๑,๕๙๙ 

 
๕๗,๘๓๓ 
๒๗๕,๐๔๑ 

 
-๒๑.๔๐ 
+๔.๘๖  

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลสําเร็จตาม

เป้าหมายผลผลิตฯ 
ความสําเร็จของร้อยละ 

พลังงานที่มีการประหยัดได้ 
น้ําหนัก 
(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

๑.การใช้ไฟฟ้าเฉพาะในสํานักงาน ๐.๒๕ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๕ ๑.๒๕๐๐ 

๒.การใช้ไฟฟ้าภาพรวมทัง้เทศบาลฯ ๐.๒๕ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๕ ๑.๒๕๐๐ 

๓.การใช้น้ํามันเฉพาะรถใชง้าน
สํานักงาน 

๐.๒๕ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๕ ๑.๒๕๐๐ 

๔.การใช้น้ํามันภาพรวมทัง้เทศบาลฯ ๐.๒๕ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๐ ๐ 
 ๑.๐  ๓.๗๕๐๐ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของพลังงานที่ประหยัดลงได ้
๑.การใช้ไฟฟ้าเฉพาะในสํานักงาน 
๒.การใช้ไฟฟ้าภาพรวมทัง้เทศบาลฯ 
๓.การใช้น้ํามันเฉพาะรถใชง้านสํานักงาน 
๔.การใช้น้ํามันภาพรวมทัง้เทศบาลฯ 

๔ 

 
-๑๐.๐๕ 
-๑๙.๒๔ 
-๒๑.๔๐ 
+๔.๘๖ 

๓.๗๕๐ 
 

๐.๑๕๐๐ 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

              รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                             (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
- เป็นนโยบายที่ภาคราชการจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ในเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานและยังเป็น
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  นอกจากนั้นยังมีการดําเนินโครงการลดการใช้
พลังงานภายใต้แนวทาง  Low  Carbon  City 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑) เนื่องด้วยเทศบาลนครลําปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ทํางานใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่ในการให้บริการ 
ประชาชนเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นในบางกิจกรรมจึงไม่สามารถควบคุมการใช้
พลังงานให้เต็มประสิทธิภาพได้ เช่น  การใช้เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานจะมีการจํากัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ไม่ได้  
ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย 
๒) เทศบาลนครลําปางเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างใหญ่ มีพนักงานเจ้าหน้าที่จํานวนมาก ยังไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ดีพอ และบางส่วนยังขาดจิตสํานึกการใช้พลังงานกันอย่างประหยัด 
๓) กรณีน้ํามันเชื้อเพลิงในภาพรวมทั้งเทศบาลที่ไม่สามารถมีการใช้ลดลงได้ตามเป้าหมาย  เนื่องจากมีภาระหน้าที่จะต้อง
ดําเนินงานที่ไม่สามารถกําหนดตายตัวได้ในแต่ละปี  การใช้งานขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารที่ส่ังการให้ดําเนินงานต่าง ๆ  
และความต้องการของประชาชนที่ร้องขอเข้ามาให้เทศบาลช่วยดําเนินการให้  ซึ่งจะเห็นได้ตามคําร้องที่เข้ามาในศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ที่มีจํานวนมาก  รวมทั้งผู้บริหารได้ส่ังการให้แก้ไขปัญหาระบบน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําท่วมดังปีที่ผ่านมา  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
๑) ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานควรให้ความสําคัญกับการลดใช้พลังงาน โดยกําชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานแต่ละด้านโดยเคร่งครัด และควรให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบดูแลภายในหน่วยงาน ให้มีการใช้พลังงานใน
แต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด 
๒)  ควรให้มีการปรับปรุงมาตรการและควบคุมการใช้เครื่องจักรกลและการเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น จะทํา
ให้เกิดการประหยัดน้ํามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) ควรให้มีโครงการสร้างหรือปลูกจิตสํานึกเพื่อใหทุ้กคนในองค์กรตระหนกัในเรือ่งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
๑) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที ่๑๗๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๕  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๕ เรื่อง แตง่ตัง้คณะทํางานลดการใช้พลังงาน
ของเทศบาลนครลําปาง 
๒) ข้อมูลการใชแ้ละผลการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบการใช้พลังงานของสํานกังานเทศบาลนครลําปางทัง้ด้านการใช้ไฟฟ้า 
และปริมาณการใช้น้ํามันเชือ้เพลิง  ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 
๓) ประกาศมาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า และแนวทางการใช้น้ํามันเชื้อเพลงิของเทศบาลนครลําปาง 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ I ๑.๕  :  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวรรณศรี  อินทราชา 
                   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางพัชนิดา     สุวรรณจักร ์
                          นักวิชาการคลัง ๗ ว 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๐๓ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๑๐ 
คําอธิบาย : 

•  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลนครลําปาง  จะพิจารณาจากผลการเบิก 
จ่ายเงิน ในภาพรวมหน่วยงานในเทศบาลนครลําปาง  ประกอบด้วย สํานักปลัดเทศบาล   กองวิชาการและแผนงาน  กองคลัง  
สํานักการช่าง   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   สํานักการศึกษา   และกองสวัสดิการสังคม  เทียบกับวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕   โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณจากโปรแกรมจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครลําปาง   
 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 
 
   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน  +/-  ร้อยละ  ๑  ต่อ  ๑  คะแนน   โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ อัตราการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๘ 
๒ อัตราการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๒ 
๓ อัตราการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๖ 
๔ อัตราการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐ 
๕ อัตราการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๔ 

 
หมายเหต ุ: 
๑.  ระดับคะแนน   ๓  เท่ากับ ค่าเป้าหมายร้อยละของอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
 
 

 

                    ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ  x  ๑๐๐ 
                             วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ได้รับ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ผลการดําเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
ร้อยละของอัตราการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ
รายจ่ายในภาพรวม 

ร้อยละ ๘๓.๗๑ ๘๔.๖๑ ๘๗.๐๘ ๘๐.๕๖ 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

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

ร้อยละของอัตราการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ
รายจ่ายในภาพรวม 
 

ร้อยละ ๗๘ ๘๒ ๘๖ ๙๐ ๙๔ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 
       การดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมได้กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยต้ังเกณฑ์ตัวชี้วัดตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน 
๒๕๕๑  เทศบาลจึงได้กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไว้ในอัตราร้อยละ ๙๔ ของวงเงินงบประมาณ
รายจ่าย จํานวน ๓๖๙,๖๑๕,๐๐๐ บาท และจําแนกเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมเป็นรายไตรมาสในอัตราร้อยละ ดังนี้ 
                           ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๕๔)   ร้อยละ  ๒๒.๕๐    ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๕๕)   ร้อยละ   ๔๖.๐๐      
                           ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.- มิ.ย. ๕๕)   รอ้ยละ ๗๐.๐๐     ไตรมาสที่ ๔  (ก.ค.-ก.ย. ๕๕)  รอ้ยละ   ๙๔.๐๐ 
จากการนําเข้าข้อมูลรายงานงบประมาณรายจ่าย ปรากฏผลการเบกิจ่ายงบประมาณ รอบ  ๑๒  เดือน (ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕)  มีผล 
การเบกิจ่ายงบประมาณทัง้สิ้น  ๓๒๑,๒๙๐,๕๑๗.๖๖ บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๙๓   มีรายละเอียด ดังนี ้

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน รอบ ๑๒  เดือน 
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐  กันยายน   ๒๕๕๕ 

หน่วยงาน                        งบประมาณที่ต้ังไว้                           งบประมาณเบิกจ่าย         คิดเป็นร้อยละ 
งบกลาง                              ๑๘,๙๖๒,๐๐๐                                 ๑๕,๒๖๑,๑๘๕.๒๕               ๘๐.๔๘ 
สํานักปลัดเทศบาล                 ๔๙,๕๙๕,๓๘๐                                 ๔๙,๑๐๒,๗๖๖.๙๕               ๙๙.๐๑ 
กองวิชาการและแผนงาน         ๑๔,๖๔๙,๔๔๐                                  ๑๒,๕๗๓,๘๓๙.๘๖               ๘๕.๘๓ 
กองคลัง                             ๒๐,๒๓๖,๓๐๐                                  ๑๘,๙๗๗,๓๑๘.๖๕               ๙๓.๗๘ 
สํานักการศึกษา                    ๘๒,๒๓๗,๕๐๐                                  ๖๔,๑๑๕,๗๕๙.๓๗               ๗๗.๙๖ 
กองสาธารณสุขฯ                  ๕๘,๕๓๑,๒๕๐                                  ๕๖,๒๙๐,๕๔๙.๘๙                ๙๖.๑๗ 
กองสวัสดกิารสังคม               ๑๐,๗๖๐,๙๒๐                                    ๕,๘๕๐,๔๖๗.๙๓                ๕๔.๓๗ 
สํานักการช่าง                     ๑๑๔,๖๔๒,๒๑๐                                  ๙๙,๑๑๘,๖๒๙.๗๖               ๘๖.๔๖ 
รวมทัง้ส้ิน                         ๓๖๙,๖๑๕,๐๐๐                                ๓๒๑,๒๙๐,๕๑๗.๖๖               ๘๖.๙๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของอัตราการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย
ในภาพรวม 

๔ ๘๖.๙๓ ๓.๒๓๒๕ ๐.๑๒๙๓ 

 

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :    
๑) ทุกหน่วยงานจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ทุกสามเดอืน  ยื่นต่อกองคลัง โดยเริ่มตัง้แต่วนัที่  ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
๒) ผู้บริหารสนบัสนุนให้มีระบบสารสนเทศ โปรแกรมจัดทําเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายของเทศบาล 
๓) ได้รับความร่วมมือจาก งานระเบียบและสถิติการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  
ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นประจําทุกเดือน 
 
อุปสรรคในการดําเนินงาน : 
๑) ข้อจํากัดในการเบกิจ่ายงบประมาณของเทศบาล ขึ้นอยู่กบัรายได้ซึง่ส่วนใหญ่มาจากรฐับาลจัดเก็บและจดัสรรให ้
๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่ํากว่าที่ตั้งประมาณการรับไว้ทั้งสิ้น จํานวน ๑๕,๓๓๓,๙๕๑ 
บาท  แยกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ได้รับจัดสรรต่ํากว่าที่ตั้งประมาณการรับไว้ จํานวน ๘,๘๔๗,๔๙๗ บาท  และเงินอุดหนุน
ทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์ ได้รับจัดสรรต่ํากว่าที่ประมาณการรับไว้ จํานวน ๖,๔๘๖,๔๕๔  บาท ทําให้เทศบาลต้องบริหารงบประมาณรายจ่าย
ตามที่ได้รับจัดสรร และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในรายการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  โดยวิธีการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายการ
ที่มีความจําเป็น เท่ากับจํานวนเงินที่ได้รับการจัดสรร  สําหรับโครงการที่ไม่ได้รับการคัดเลือกต้องชะลอออกไปก่อน เมื่อเทศบาลมีเงินรายได้
เพียงพอ  และมีโครงการที่ดําเนินการไปแล้วมีเงินเหลือจ่าย  หรือมีโครงการที่ยังไม่มีความจําเป็นต้องจ่าย  จึงดําเนินการโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงไปใช้จ่ายจากเงินรายได้แทน  ทั้งนี้  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :   
- ทุกหนว่ยงานควรเบิกจ่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้วางไว้ โดยประหยดัและเหมาะสมกับสถานะการคลัง 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
๑) ระบบสารสนเทศ โปรแกรมจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
๒) รายงานผลการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย แยกตามแผนงาน – แยกตามหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของเทศบาล 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ I ๓.๑  :  จํานวนนวัตกรรมที่ใชใ้นการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา  สมคิด 
                      ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :     นางอัญชลี     สิทธิไพศาล 
                         และผู้อํานวยการสถานศกึษาทุกโรงเรียน 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๓๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๒๐๔-๕ 
คําอธิบาย : 
นวัตกรรมทางการศึกษา  หมายถึง  ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เป็นการส่งเสริมการศึกษา  และเป็นนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ และ  
มีผลการประเมินจากผู้นําไปใช้ หรือผ่านการประกวดแข่งขัน  และได้รับรางวัลในระดับใดระดับหนึ่งของการประกวด   เช่น ส่ือการเรียน  
การสอน  รูปแบบการเรียนการสอน   วิธีการเรียนการสอน  บทเรียนสําเร็จรูป  การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การใช้แผ่น 
วีดีทัศน์ ส่ือหลายมิติ  อินเทอรเ์น็ต  ผลงานทางวิชาการของครทูี่นํามาใชใ้นการเรยีนรู้ ฯลฯ 
ส่งเสริมการศึกษา  หมายถึง  การนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน หรือนวัตกรรมที่ให้นักเรียนได้ศึกษา เพื่อให้เกิด  
การเรียนรู้ 
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครลําปาง   หมายถึง   โรงเรียนเทศบาล  ๑  โรงเรยีนเทศบาล  ๓  โรงเรยีนเทศบาล  ๔  โรงเรียนเทศบาล  ๕  
โรงเรียนเทศบาล  ๖  โรงเรียนเทศบาล  ๗   
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

๑. สามารถจัดเก็บนวัตกรรมทางการศึกษาได้คบทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 
๒. จํานวนนวัตถกรรมทางการศึกษาที่ใช้ในโรงเรียนเป็นการสื่อการเรียนการสอน และเป็นผลงานทางวิชาการของครูที่มีขอมีหรือ

เลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จํานวนนวัตกรรมที่ใชใ้นการส่งเสริมการศกึษา
ในโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครลาํปาง 

- ๑๒๑ ๒๐ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                                  การประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนนวัตกรรมที่ใชใ้นการส่งเสริมการศกึษา 
ในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครลาํปาง 

๒ ๓๕ ๕ ๐.๑๐๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
- ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางได้คิดนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทุกกล่ม
สาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นโดยกําหนดให้อย่างน้อย ๑ โรงเรียน ๑-๒ นวัตกรรม  
  
 

สรุปจํานวนนวัตกรรมการเรียนรู้ที่นํามาใช้ในการส่งเสริมการศึกษา 
 

หน่วยงาน  จาํนวนนวัตกรรม 
๑. โรงเรียนเทศบาล ๑   ๕ 
๒. โรงเรียนเทศบาล ๓   ๙ 
๓. โรงเรียนเทศบาล ๔   ๗ 
๔. โรงเรียนเทศบาล ๕   ๑๐ 
๕. โรงเรียนเทศบาล ๖   ๒ 
๖. โรงเรียนเทศบาล ๗   ๒ 

รวม ๓๕  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
๑) ผู้บริหาร ไดก้ําหนดนโยบายชัดเจนและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อสง่เสริมการศึกษา 
๒) พนักงานครู เข้าใจนโยบาย และคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใชใ้นการเรยีนการสอน 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                                 การประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑) พนักงานครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง สามารถคิดสร้างสื่อการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน วิธีการเรียน  
การสอน บทเรียนสําเร็จรูป การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลงานทางวิชาการของครู เป็นจํานวนมาก ซึ่งได้นํามาใช้กับนักเรยีน  
ทั้งในสังกัดเทศบาลและนอกสังกัดเทศบาล แต่การประเมินผลการใช้ ยังไม่ครบทุกสังกัด    
๒) ระยะเวลาในการพัฒนานวตักรรมมีจํากัดและขาดความต่อเนื่อง 
๓) ครูมีภาระงานด้านอื่นมาก 
๔) ขาดแหล่งความรู้         
                    
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
๑) มีการประเมนิผลการใช้นวตักรรมที่เผยแพรใ่ห้ครบทุกสังกัด 
๒) ควรจัดกลุ่มทีมงานพัฒนานวัตกรรม 
๓) ควรจัดให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
๑) รายงานผลการใช้นวตักรรม 
๒) รูปภาพนวัตกรรมทางการศึกษา 
๓) เอกสารรูปเล่มนวัตกรรมทางการศึกษา 
๔) โล่รางวัล เกยีรติบัตร 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

แบบสํารวจการนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการส่งเสริมการศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล  ๑  (บ้านแสนเมืองมูล) 

วัน เดือน ปี ชื่อนวัตกรรม 
นักเรียน
ระดับชั้น 

จํานวน
นักเรียน 
(คน) 

ส่งเสริมการศึกษา 
ในรายวิชา 

ครูผู้นํามาใช้ ผลการใช้ 

๒๘ มิ.ย. ๕๕ โครงงานเรื่อง ม.มา้คึกคัก อ. ๒/๒ ๒๙ การจัดประสบการณ์ 
ระดับอนุบาล 

นางภัทราภรณ์  ดวงสุดา ได้รับรางวลัเหรียญทอง
อันดับ ๕ งานมหกรรม
วิชาการนักเรียน
เทศบาล ณ อบจ.แพร ่

๑๑ มิ.ย. ๕๕  - 
๒๘ ก.ค. ๕๕ 

เชือกน้อยร้อยพยัญชนะ อ.๓/๒ 
อ.๒/๑ 

๓๐ 
๒๘ 

ทักษะด้านภาษา การ
พัฒนากลา้มเนื้อและ

การประสานมือ 
และตา 

นางอรณุศรี  เด่นแก้ว ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ
อันดับ ๑  งานมหกรรม
วิชาการนักเรียน
เทศบาล รร. เทศบาล ๔ 
 

๑๐ ก.ค. ๕๕ – 
๑๗ ก.ค. ๕๕ 

หนังสือนิทานพื้นบ้าน ป.๒/๑ 
ป.๒/๒ 

๓๐ 
๒๙ 

ภาษาไทย นางไพลินทร์  เครอืเป็ง ได้รับรางวลัชนะเลิศ
อันดับ ๑  งานมหกรรม
วิชาการนักเรียน
เทศบาล ร.ร เทศบาล ๔ 
 

๑๑ ก.ค. ๕๕ – 
๒๘ ก.ค. ๕๕ 

Funny Dominos ป.๕/๑ 
ป.๕/๒ 

๒๑ 
๒๒ 

ภาษาองักฤษ นางศิริวลัย์  ธนาพุฒิกร นัก เรี ยนรู้ จั ก คํ า ศัพท์
เกี่ยวกับผลไม้เครื่องแต่ง
กายพาหนะ 
 

๑ มิ.ย ๕๕ 
๓๐ ก.ย. ๕๕  

ชุดการสอนคําศัพท์รอบตัว ป.๓/๑ 
ป.๓/๒  

 

๒๐ 
๒๐ 

ภาษาองักฤษ ครูพยุงศรี นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม รู้
คําศัพท์มากขึ้น 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

โรงเรียนเทศบาล  ๓   (บุญวงค์อนุกูล) 
 

 

วัน เดือน ปี ชื่อนวัตกรรม 
นักเรียน
ระดับชั้น 

จํานวน
นักเรียน 
(คน) 

ส่งเสริม
การศึกษาใน

รายวิชา 

ครูผุ้นํามาใช้ ผลการใช้ 

๑  ต.ค. ๕๔ – 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 

หนังสืออ่านเพิม่เตมิชุด 
Amazing Lampang 

ป.๖ ๕๐ ภาษาองักฤษ ครูจีรรวรรณ นักเรียนเข้าใจการอ่านจับใจความและ
เขียนได้ 
 

๑  ต.ค. ๕๔ – 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 

สื่อบทเรียนอิเลคโทรนิกส์  
(E-Learning) 

ป.๖ ๕๐ วิทยาศาสตร ์ ครูรัชนี 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเดิม 

 
๑  ต.ค. ๕๔ – 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 

แผนการจดัการเรยีนรู้ อย.น้อย อนุบาล-ป.
๖ 

๔๑๐ บูรณาการ คณะครู ได้รับรางวลัยอดเยี่ยมจากสํานกังาน
สาธารณสุขจังหวดัลําปาง 
 

๑  ต.ค. ๕๔ – 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 

แผนการจดัการเรยีนรู้ถนน
ปลอดภัย 

อนุบาล-ป.
๖ 

๔๑๐ บูรณาการ คณะครู ได้รับรางวลัยอดเยี่ยมจาก ศวปภ. 
 

๑  ต.ค. ๕๔ – 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 

แผนการจดัการเรยีนรู้เด็กไทย
ทําได้ (โภชนาการสมวัย) 

อนุบาล-ป.
๖ 

๔๑๐ บูรณาการ คณะครู ได้รับรางวลัยอดเยี่ยมจากสํานกังาน
สาธารณสุขจังหวดัลําปาง 
 

๑  ต.ค. ๕๔ – 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 

เอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสงัคมศึกษาศาสนาและ
นวัตกรรมโดยวิธสีอนแบบ
ร่วมมือตามวิธ ีเอส ที เอ ด ี
(STAD) หน่วยภูมศิาสตรแ์ละ
มนุษย์กับสิง่แวดลอ้ม 
 

ป.๖ ๕๐ สังคมศึกษา ครุอุษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

๑  ต.ค. ๕๔ – 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 

แผนการจดัการเรยีนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและ
นวัตกรรมโดยวิธสีอนแบบ
ร่วมมือตามวิธ ีเอส ที เอ ด ี
(STAD) หน่วยภูมศิาสตรแ์ละ
มนุษย์กับสิง่แวดลอ้ม 
 

ป.๖ ๕๐ สังคมศึกษา ครุอุษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

๑ เม.ย. ๕๕ – 
๓๐ ก.ย. ๕๕ 

การใช้สื่อกระป๋องวิ เศษเพื่อ
พั ฒ น า ก า ร ทั่ ง  ๔  ด้ า น ใ น
กิจกรรมหลักท้ัง ๖ กิจกรรม 
 

อนุบาล ๑ ๑๘ ๖ กิจกรรมหลัก ครูรัชนี นักเรียนมีพัฒนาการดสีมวัย 

๑ เม.ย. ๕๕ – 
๓๐ ก.ย. ๕๕ 

สื่อบทเรียนอิเลคโทรนิกส์  
( E – Learning) 
 เรื่องร่างกายมนุษย์ 
 
 

ป.๖ ๓๕ วิทยาศาสตร ์ ครูรัชนี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) 

 

วัน เดือน ปี ชื่อนวัตกรรม 
นักเรียน
ระดับชั้น 

จํานวน
นักเรียน 
(คน) 

ส่งเสริม
การศึกษาใน

รายวิชา 

ครูผู้นํามาใช้ ผลการใช้ 

๑  ต.ค. ๕๔ – 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การสร้างเสรมิสุขภาพ
สมรรถภาพและการป้องกันของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ม.๑-๓ ๒๐๘ สุขศึกษาและ 
พละศึกษา 

ครูมานพ ๑.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์
๒.นักเรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนด้วย
ตนเองไดง้่ายขึ้น 
๓.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

๑  ต.ค. ๕๔ – 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 

วีดีทัศน์ส่งเสริมการเรียนการ
สอนบาสเกตบอล 

ม.๓ ๘๓ สุขศึกษาและ 
พละศึกษา 

ครูศิริวรรณ ๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
๒.นักเรียนสามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ในการแขง่ขันกีฬา 
 
 
 
 
 
 

๑  ต.ค. ๕๔ – 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 

วีดีทัศน์สืบสานเซรามิกภูมิ
ปัญญา พัฒนาการเรียนรู้สู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

ป.๑-ม.๓ ๔๙๗ การงานพื้นฐาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ครูสมพล ๑.นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เซรามิก 
๒.นักเรียนสามารถนําความรู้ไป
ประกอบอาชีพได ้
 

สื่อ  CAI ช่วยสอนคณิตศาสตร ์
 

ป.๔ ๔๐ คณิตศาสตร ์ ครูขวัญใจ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

๑  ต.ค. ๕๔ – 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 

สื่อ  CAI ช่วยสอนภาษาองักฤษ ม๑ - ๓ ๒๐๘ ภาษาตา่งประเทศ ครูตีรนันท์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

๑  ต.ค. ๕๔ – 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 

การพัฒนาชุดการสอนวงจร
อิเลคทรอนิกส์สาํหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียน
เทศบาล ๕ (บา้นศรีบุญเรือง) 
 

ม.๓ ๘๖ วิทยาศาสตร ์ ครูกนกพร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เรื่องวงจร อิเลก็ทรอนกิส์ 
ของ นักเรียนท่ีไดร้ับการสอนโดยใช้ชุด
การสอนหลังเรียนสุงกว่ากอ่นเรยีน
มากขึ้น 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

วัน เดือน ปี ชื่อนวัตกรรม 
นักเรียน
ระดับชั้น 

จํานวน
นักเรียน 
(คน) 

ส่งเสริม
การศึกษาใน

รายวิชา 
ครูผู้นํามาใช้ ผลการใช้ 

๑ เม.ย. ๕๕ – 
๓๐ ก.ย. ๕๕ 

รายงานการพัฒนาการเรียนรู้
กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
ชีวิตประจาํวันโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร ์

ม. ๓ ๕๙ สังคมศึกษา ครูลัดดา การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันสําหรับ
นักเรียนช้ัน ม.๓ พบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ ๕.๗๕/๘๕.๔๗ 
นักเรียนท่ีเรียนรู้มคีวามพงึพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด 

๑ เม.ย. ๕๕ – 
๓๐ ก.ย. ๕๕ 

บทเรียนผ่านเครือข่าย เรื่อง 
“การสือ่สารข้มลูและเครือข่าย
คอมพิวเตอร”์ 

ม.๒ ๖๒ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  
(คอมพิวเตอร์) 

ครูมาล ี มีผลสัมฤทธิข์องนกัเรียนช้ัน ม. ๒/๒ ท่ี
นักเรียนบนเว็บสูง กวา่นักเรียนช้ัน  
ม.๒/๑ ท่ีเรียนอย่างปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ ๐.๐๕ 

๑ เม.ย. ๕๕ – 
๓๐ ก.ย. ๕๕ 

สื่อการเรียนการสอนด้าน
พลังงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ม.๑-๓ ๑๖๙ ภาษาไทย ครูจามจุร ี นักเรียนเกิดความเข้าใจมจีิตสาํนึกใน
การใช้พลังงาน 

 
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดป่ารวก) 

 

วัน เดือน ปี ชื่อนวัตกรรม 
นักเรียน
ระดับชั้น 

จํานวน
นักเรียน 
(คน) 

ส่งเสริม
การศึกษาใน

รายวิชา 
ครูผู้นํามาใช้ ผลการใช้ 

๑๖ พ.ย. ๕๕ แบบฝกึการแตง่กลอนแปด ป.๖ ๒๖ ภาษาไทย ครูราวลัย์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  ร้อยละ ๘๐ 
 

๙ มิ.ย. ๕๕ การพัฒนาความสามารถในการ
แต่งกลอนสุภาพ 

ป.๖ ๓๓ ภาษาไทย นางนราวลัย์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวินวิทยา) 
 

 

วัน เดือน ปี ชื่อนวัตกรรม 
นักเรียน
ระดับชั้น 

จํานวน
นักเรียน 
(คน) 

ส่งเสริม
การศึกษาใน

รายวิชา 

  ครูผู้นํามาใช้ ผลการใช้ 

๑ พ.ย. ๕๔ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องพืช ม.๑ ๓๐ วิทยาศาสตร ์ ครูนวรัตน ์ ดีมาก 
 

๑ พ.ย. ๕๔ หนังสือนิทานชาดก พร้อมแบบ
ฝึกทักษะ  ๑๕ ชุด 

ป.๑ ๕๐ ภาษาไทย ครูชลธิชา - เนื้อหาเหมาะสมกับ  ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาการอ่านและเขียนได้ดีขึ้นระดบั
ดีมาก 
- ฝึกทักษะการอ่านการเขียนได้เป็น
อย่างดีแบะส่งเสรมิการรักการอา่นของ
ผู้เรียนระดับดมีาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ I ๔.๑ :  ร้อยละความสําเร็จในการลดการจัดเกบ็ปริมาณขยะในเขตเทศบาล 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายพงคก์ร     รัตนประเวศน์ 
                           ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายชาตรี    คําลือ 
                หัวหน้างานรักษาความสะอาด 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ -๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๕๒๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๕๒๐๕ 
คําอธิบาย : 
ปริมาณขยะ  หมายถงึ  ขยะทุกชนิดที่บรษิัทเอกชนไดร้ับการว่าจ้างจากเทศบาลนครลําปางดําเนินการจัดเก็บขยะ   โดยคํานวณปริมาณขยะ  
                             ในรอบปีงบประมาณ   
ปริมาณขยะที่ลดลงในการจัดเก็บ  หมายถงึ  ปริมาณขยะที่มกีารจดัเก็บลดลง (ตัน) เมื่อเทียบกับปริมาณขยะ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ปริมาณ (ตัน)   
 

รายการ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

ปริมาณการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
รอบ ๑๒  เดือน  

๔๐,๙๙๒.๓๔ ๓๘,๖๔๑.๔๖ ๓๕,๖๗๓.๘๙ ๓๕,๘๐๑.๖๓ 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ตัวชี้วัด 

 

 
หน่วยวัด ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละความสําเร็จในการลดการ
จัดเก็บปริมาณขยะในเขตเทศบาล 
 

ร้อยละ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จในการลดการจัดเก็บปริมาณขยะ
ในเขตเทศบาล 

๓ ๐.๙๙ ๑ ๐.๐๓๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
  
ผลการดําเนินการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครลําปางเมื่อเปรียบเทียบในรอบ ๑ ปี ได้ดังนี ้
 

เดือน 
ปริมาณขยะ (ตัน) 

ปี ๒๕๕๒ 
ปริมาณขยะ (ตัน) 

ปี ๒๕๕๕ 
ตุลาคม ๓,๒๘๑.๘๙ ๓,๐๓๒.๓๐ 

พฤศจิกายน ๓,๑๘๗.๒๖ ๒,๙๐๙.๙๙ 
ธันวาคม ๒,๙๖๘.๒๒ ๓,๐๐๗.๐๙ 
มกราคม ๒,๙๘๙.๕๕ ๒,๙๙๙.๙๑ 
กุมภาพันธ ์ ๒,๙๐๒.๑๐ ๒,๘๔๒.๓๕ 
มีนาคม ๓,๐๑๕.๔๑ ๓,๐๐๘.๐๔ 
เมษายน ๒,๙๔๒.๔๔ ๒.๙๕๗.๓๖ 

พฤษภาคม ๒,๙๑๙.๔๙ ๓,๐๒๕.๘๑ 
มิถุนายน ๒,๙๗๔.๑๖ ๒,๙๔๕.๔๕ 
กรกฎาคม ๒,๙๙๘.๓๖ ๓,๐๔๔.๓๘ 
สิงหาคม ๒,๙๙๘.๙๘ ๓,๐๓๗.๔๔ 
กันยายน ๒,๙๘๕.๓๘ ๒,๙๙๑.๕๑ 

รวม ๓๖,๑๖๓.๒๔ ๓๕,๘๐๑.๖๓ 
          
         ปริมาณขยะในการจดัเก็บลดลงในปี ๒๕๕๕ เมื่อเทียบกับ ปี ๒๕๕๒ เท่ากับ ๓๖,๑๖๓.๒๔ - ๓๕,๘๐๑.๖๓ = ๓๖๑.๖๑ ตัน  
ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
   ๑) ข้อร้องเรยีนในการจัดเกบ็ขยะน้อยลงเนือ่งจากบรษิัทผู้รบัจ้างเก็บขนขยะสามารถตอบสนองไดท้ันตามความต้องการของประชาชน  
   ๒) ผู้รับจ้างสามารถตอบสนองความต้องการของเทศบาลในกรณทีี่มีการจดังานหรือกจิกรรมต่างๆ  หรอืการจัดงานเทศกาลหรือ 
กิจกรรมพิเศษได้  ทําให้ไม่มีขยะตกค้างในงานเทศกาล 
   ๓) เทศบาลนครลําปางส่งเสรมิให้ชุมชนในพืน้ที่รู้จกัการคัดแยกขยะโดยการจัดทําโครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนสูก่ิจกรรมขยะ 
แลกของ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
                  รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
   ๑) ปัจจุบันมีขยะประเภทวัสดุก่อสร้าง  กิ่งไม้  จํานวนมาก เนื่องจากต้องอยู่ในการดูแลของเทศบาล ทําให้มีปัญหาในการเก็บขน
ขยะเหล่านี้   ประกอบกับสัญญาไม่ได้ระบุขนาดของกิ่งไม้  จึงทําให้มีความสับสนของผู้ปฏิบัติ 
   ๒) ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเนือ่งจากขยะที่เกิดจากน้ําท่วม และการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าที่เพิ่มขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
- เทศบาลควรมกีารวางแผนในการแก้ไขปัญหาขยะประเภทเศษวัสดุก่อสร้างและกิ่งไม้  เพื่อเป็นแนวทางบรหิารสัญญาในครั้งตอ่ไป 
 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
   ๑)  ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศของเทศบาลนครลําปาง 
   ๒) รายงานการประชุมประจาํเดือนของคณะกรรมการตรวจการจ้างการเก็บขนขยะ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                  รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ I ๕.๑  : ระดับความสําเร็จของเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
                           และแสดงความคิดเห็นประเมินผล 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุนทร    จวงพลงาม 
                       ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  หมอมูล 
                       หัวหน้างานพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๑๐๓ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๑๐๘ 
คําอธิบาย : 

• ตัวชี้วัดเดียวกับระดับความสําเร็จของเป้าหมายของโครงการ / กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
โดยจะมีตัวแทน  แกนนําเข้าร่วมหรือเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนในเขตเทศบาล หรือในกิจกรรมโครงการที่จัดให้แต่ละ
ชุมชนร่วมกันจัดทําโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นประเมินผล  ซึ่งได้กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่  ๕   
การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข  เพื่อใช้เป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปางประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕   มีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการภายในเทศบาลนครลําปาง ได้เรียนรู้การบริหารโครงการ /กิจกรรม  
แบบมีส่วนร่วม  โดยในปีแรกเริ่มจากการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และค่อยๆ  พัฒนาเพิ่มคุณภาพในการทํางาน
ร่วมกับภาคประชาชนมากขึ้นตามลําดับ 

• ในหลักเกณฑ์การประเมินจะพจิารณาจากกระบวนการบริหารโครงการ /กิจกรรมและของส่วนราชการภายในเทศบาล   
เพื่อกระตุ้นการปรับระบบราชการสู่การบริหารโครงการ /กิจกรรมที่เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

• คํานิยาม 
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรม 

โครงการ  การรบัรู้   เรยีนรู้   ทําความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ  ร่วมเสนอปญัหา  /ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิด แนวทาง 
ร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 ๒.  การบริหารโครงการ / กิจกรรม  แบบมีส่วนร่วม  คือ กระบวนการที่ส่วนราชการภายในเทศบาลนําผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย   
(Stakeholder) ทุกภาคส่วน เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การดําเนินงาน การประเมินผล โดยมีลักษณะสําคัญ  ดังนี้ 
  - เปิดโอกาสใหป้ระชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฐาน  “ พลเมือง”  (Citizen)   เป็นหุ้นส่วนในการบริหารโครงการ 
/กิจกรรมแบบครบวงจร 
  -สถานการณ์เป็นหุ้นส่วน  อาจครอบคลุมตั้งแต่การเข้าร่วมในการจัดทํางบประมาณโครงการกิจกรรมต่าง ๆ  
ตั้งแต่ขั้นตอนริเริ่ม  ดําเนินงาน  และประเมินผล 
  -ส่วนราชการภายในเทศบาลนครลําปาง  ดําเนินการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด  มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลมีการสร้างศักยภาพให้ภาคประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วมของประชาชน  มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจใน  
การดําเนินงานของภาครัฐมากขึ้น 
  -ด้วยเหตุดังกล่าว  ส่วนราชการภายในเทศบาลนครลําปาง  จึงจําเป็นต้องมีการปรับแบบแผนให้สอดรับกับ  
การบริหารกิจกรรม / โครงการแบบมีส่วนร่วม 
 ๓. โครงการ หมายถึง  งาน กิจกรรม โครงการ  ที่เทศบาลนครลําปางเป็นผู้ดําเนินการซึ่งแบ่งเป็น  ๒  ประเภท  คือ   
ได้จัดสรรงบประมาณดังระบุไวใ้นเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบาลนครลําปาง  หรอืมีส่วนร่วมในการดําเนินการใน
ฐานะผู้สนับสนุนโครงการหรอือุดหนุนงบประมาณ               
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

 
โดยที่  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน / ขั้นตอนการดําเนินงาน 
๑ -วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาสร้างการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมโครงการโดยดําเนินการ 
• วิเคราะห์ยทุธศาสตร์ที่สําคัญทีเ่หมาะสมที่จะนํามาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมโครงการใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยระบุหรือเจาะจงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละยุทธศาสตร์ที่
สําคัญดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  

• ทบทวนข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในปีที่ผ่านมา  รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕   ที่ได้กําหนดหรือให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินการไว้ในปีที่ผ่านมา 
- นําสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมากําหนดประเด็นที่จะนํามาสร้างการมีส่วนร่วม
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยแสดงเหตุผลและความเหมาะสมในการกําหนดประเด็น
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

๒ -จัดให้มีคณะทํางานด้านการมีส่วนร่วม  ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ 
ภายในเทศบาลนครลําปางและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรมโครงการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการประเด็นที่เลือกเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นดําเนินการและตดิตาม
ประเมินผลความสําเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครลําปาง 
-จัดให้มีช่องทาง /กระบวนการ /วิธีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (Stakeholder)  ที่เกี่ยวขอ้ง
กับประเด็นที่กําหนดว่าจะนํามาดําเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  
และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้จากประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  
ที่เกี่ยวข้อง 

๓ -นําข้อมูลที่ได้จากระดับคะแนน ๑ และ  ๒  มาใช้ในการกําหนดแนวทาง /หลักการ/กรอบแนวคดิ 
และรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างการมีส่วนร่วมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
-คณะทํางานร่วมกันจัดทําแผนงานแนวทาง /โครงการ /แผนปฏิบัติการในการสรางการมีส่วนร่วม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  โดย
แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ  มีความสอดคล้องกับแนวทาง/หลักการ/กรอบแนวคิดและ
รูปแบบในการสร้างการมีส่วนร่วมที่กําหนดไว้ข้างต้น  และระบุวัตถุประสงค์  กิจกรรม  
ระยะเวลาดําเนินงาน  กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ  ตัวชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมายที่สามารถ
วัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงกําหนดแนวทางและความถี่ในการ
ติดตามและรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการที่มีความต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

๔ 
 
 
 
 

 

-ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ  ได้แล้วเสร็จครบถ้วน  โดยมีการติดตาม
ความคืบหน้าของการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ  
ในระดับคะแนน  ๓ และมีการจัดทํารายงานสรุปผลความคืบหน้าในการดําเนินการเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง และแจ้งให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)  
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
-จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ /แผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุปัจจัย
สนับสนุน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  โดยให้ความสําคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วม 

๕ -เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงานด้านการสร้างการมีส่วนร่วมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้
ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)   ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
-จัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะของการดําเนินงานในปีต่อไป  เสนอต่อนายกเทศมนตรีนคร
ลําปางและได้รับความเห็นชอบภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของเป้าหมายโครงการ/
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นประเมินผล 

๓ ๒ ๒ ๐.๐๖๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
  เทศบาลนครลําปางได้จัดทํากิจกรรมที่ ๑ เวทีเสวนาวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนในปัจจุบันในหัวข้อ “ หมู่เฮาฮ่วมใจฟื้นชีวิต
ใหม่หื้อกับชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรภาคประชาชนในชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจัด
กิจกรรมเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
นครลําปาง และระดมสมองในการหาแนวทางพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๑) เพื่อพัฒนามมุมองและวิเคราะห์ประเมินผลการดําเนินงานของผู้นําชุมชนในการบริหารงานพัฒนาร่วมกับเทศบาลนครลําปาง 
ที่ผ่านมา 
๒) เพื่อร่วมประเมินสภาวะการจัดการตนเองของชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปางในปจัจุบัน 
๓) เพื่อร่วมวางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบริหารจัดการเพื่อก่อเกิดชุมชนจัดการตนเองอย่างยั่งยืน 
     กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นประเมินผลตามกระบวนการโครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนและองค์กรภาคประชาชนในชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้นจะมีกระบวนการกิจกรรมที่ ๒ และ ๓ ตามลําดับ 
แต่เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดําเนินงานโครงการต่อเพื่อเข้าสู่ระดับขั้นความสําเร็จที่ ๓ , ๔ และ ๕ ต่อไปได้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
  ๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลําปางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูล
สามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือแจ้งแกนนําชุมชน  เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ การจัด
นิทรรศการ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และสรุป เป็นต้น 
 ๒) การรับฟังความคิดเห็น เทศบาลนครลําปางได้เปิดเวทีสาธารณะสร้างกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการจัดเวทีเสวนา  การรับฟังความคิดเห็น  
การสํารวจความคิดเห็นจากแกนนําชุมชนและแกนนําองค์กรภาคประชาชน เพื่อนําไปเป็นแนวทางพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
เทศบาลนครลําปางต่อไป 
 ๓) การมีส่วนร่วมและความเกี่ยวข้อง เทศบาลนครลําปางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วม
เสนอแนะทางที่นําไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปาง
และภาคราชการที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่น จะช่วยทําให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนได้รับทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริง ลดความขัดแย้งและต่อต้าน ทั้งยังเป็น
การสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หน่วยงานภาค
ราชการจะต้องดําเนินการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมจะมีผู้เข้าร่วม ดังนี้  ประธานชุมชน  แกนนํากลุ่ม/องค์กรชุมชน  ผู้บริหาร  สมาชิก 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

สภาเทศบาลนครลําปาง  พนักงานเทศบาล และผู้มีบทบาทท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน ๒๔๐ คน และในระดับชุมชนได้จัดทําโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยระดมความ
คิดเห็นในการเสนอปัญหาและความต้องการของสมาชิกชุมชน  จํานวน ๔๓  ชุมชน และประสานแผนเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลฯ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑) เนื่องด้วยกิจกรรมโครงการได้ตั้งงบประมาณจากรายได้ ทําให้ต้องรองบประมาณในการดําเนินงาน ดังนั้นในรอบ ๖ เดือนแรก  
จึงยงัจัดกิจกรรมไม่ครบถ้วน 
๒) งบประมาณมีไม่เพียงพอ จงึไม่สามารถดําเนนิงานโครงการต่อเพื่อเข้าสู่ระดับขั้นความสําเร็จที่ ๓ , ๔ และ ๕ ต่อไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
- ควรตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นประเมินผลใน
ปีงบประมาณต่อไป  โดยมีการจัดทําเป็นกระบวนการกิจกรรมย่อยภาคใต้โครงการหลักเพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้งบประมาณ
จํานวนมาก 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
๑) โครงการพฒันาศักยภาพชมุชนและองค์กรภาคประชาชนในชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒) หนังสือบันทกึข้อความกองสวัสดิการสังคม ที่ ลป ๕๒๐๐๗/๑๘๔  ลงวันที ่๑๔  มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม ครั้งที่ ๑ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรภาคประชาชนในชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓) โครงการสนบัสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ I ๕.๒ : จํานวนโครงการ / กิจกรรมในการสนับสนุนการแก้ไขปญัหายาเสพตดิและปัญหาสังคมอื่นในเขตเทศบาล 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุนทร   จวงพลงาม 
                       ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวนัทธ์หทัย    ฟูวุฒ ิ
                   หัวหน้างานสงัคมสงเคราะห ์

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ -๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๑๐๓ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๑๐๗ 
คําอธิบาย : 
โครงการ/กิจกรรม  หมายถึง   งาน  กิจกรรม  โครงการ  ที่มวีัตถุประสงค์เพือ่ป้องกันหรอืแก้ไขปัญหายาเสพติด และ/หรอื  
ปัญหาสังคมอื่น ๆ  ซึ่งแบ่งเป็น  ๓  ประเภท  คือ  ที่เทศบาลนครลําปางดําเนนิการ  ซึง่แบ่งเป็น  ๓ ประเภท  คือ  
 ๑) ดําเนินการเองตามแผนงาน  โครงการที่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 
 ๒) มีส่วนร่วมในการดําเนินการ หรอื  
 ๓) มีส่วนสนับสนุนในการดําเนนิการ 
 การสนับสนุน  หมายถงึ   การสนับสนุนที่สอดคล้องกับพันธกจิและยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครลําปาง ประกอบด้วย 
ด้านงบประมาณ  พัสดุ  หรอืบุคลากร  เพื่อสง่เสริมการทํากจิกรรมให้สําเร็จตามที่กําหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนโครงการ /กิจกรรมในการสนับสนุน           
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่น          
ในเขตเทศบาล 

๓ ๑๐ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ :    
       เทศบาลนครลําปาง มีหน่วยงานทั้งหมด ๘  หน่วยงาน ได้แก่  สํานักการช่าง  สํานักการศึกษา  สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการสังคม  และงานตรวจสอบภายใน  และหน่วยงานที่มี
โครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหายาเสพติด  และ/หรือปัญหาสังคมอื่นๆ  ได้แก่ กองสวัสดิการสังคม 
มีทั้งหมด  ๒  โครงการ  คือ โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลนครลําปาง และโครงการสร้างเครือข่ายแกนนํา
ต่อต้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และ ๓ กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมประชาคมการสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะ
ยาเสพติดภายใต้โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลนครลําปาง ปี ๒๕๕๕  กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดโดยทุกภาคส่วนในสังคม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๙  ในวาระครบ  ๘๔ 
พรรษา  
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                     (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
       - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสําคัญถึงปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่นๆ  โดยจัดให้มีโครงการที่มีวัตถุประสงค์ใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด         
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
      ๑) เทศบาลนครลําปางมีการจัดกิจกรรมโครงการจํานวนมาก และแต่ละกิจกรรม/โครงการ มีส่วนช่วยในเรื่องการแก้ปญัหา  
สังคม และปัญหายาเสพติดได้  แต่เจ้าหน้าที่โครงการไม่ได้เขียนวัตถุประสงค์ให้มีในเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด  เช่น  โครงการ  
ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  เป็นต้น 
      ๒) ปัญหาด้านบุคลากร เนื่องจากโครงการยาเสพติดเป็นนโยบายของรัฐบาล มีภารกิจหน้าที่ต้องดําเนินการและรายงานให้
จังหวัดทราบ จํานวนมาก แต่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดไม่เพียงพอ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
      ๑) ในการเขียนโครงการเจา้หน้าที่โครงการควรเขียนวตัถปุระสงค์ให้มใีนเรื่องของการแกไ้ขปัญหายาเสพติด /ปัญหาสังคมอื่นๆ 
      ๒) จัดให้มผู้ีรับผิดชอบงานด้านปัญหายาเสพติด ในแต่ละหน่วยงาน 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
     - แบบสรุปจํานวนโครงการที่สนับสนุนการแก้ไขปญัหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่นในเขตเทศบาล  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                  รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ I ๖.๑ : ร้อยละของชุมชนที่มกีารจัดกิจกรรม / โครงการทีใ่ห้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรกุที่ผ่านเกณฑ ์
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงค์กร   รตันประเวศน์ 
                           ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางรุจิราพร  เครือนพรัตน ์
                        พยาบาลวชิาชีพ ๗ วช 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๕๒๐๑ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๐๗๑๔ 
คําอธิบาย : 
           กิจกรรม / โครงการ  หมายถึง  การดําเนินงานในลักษณะกิจกรรม /โครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปีของ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 การบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก  หมายถึง  กิจกรรม /โครงการที่ให้บริการด้านสาธารณสุขทั้งที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ  
การควบคุม  การป้องกันโรคไม่ติดต่อ  และการฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  ทุกเพศทุกวัย   ในชุมชน  ศาสนสถาน  
สถานศึกษา  ตลาด  แหล่งการค้า   ตลอดจนสถานบริการต่างๆ  ในเขตเทศบาลนครลําปาง  ต้องผ่านเกณฑ์ 
ทั้ง  ๓ ขอ้  ดังนี้ 
 ๑.กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ   ด้านการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ  ด้านการฟื้นฟูสภาพ
ผู้ป่วย  อย่างน้อย  ๒  ด้านขึ้นไป 
 ๒. เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมของภาคี /เครือข่าย  เช่น  กลุ่มผู้สูงอายุ   ,  กลุ่ม อสม. , คณะกรรมการ
ชุมชน  อย่างน้อย  ๒  กลุ่มขึ้นไป 
 ๓.มีการจัดกจิกรรมอย่างน้อยปลีะ  ๓  ครั้งต่อชุมชน 
 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนชุมชนทีม่ีกิจกรรม/โครงการทีใ่ห้บรกิารส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกผ่านเกณฑ์  x ๑๐๐ 
                                                                            จํานวนชุมชนทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรม / 
โครงการทีใ่ห้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรกุที่
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกที่ผ่านเกณฑ ์

๓ ๑๐๐ ๕ ๐.๑๕ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
         - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินกจิกรรม /โครงการทีม่ีการเชงิรกุทัง้ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในพื้นที่เขตเทศบาลนครลําปาง  จํานวน  ๔๓  ชุมชน  เช่น  
การส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน  การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย และผู้พิการ  รวมทั้งโครงการสาธารณสุข
ใกล้บ้านใกล้ใจ  โดยมีภาคี/เครือข่ายในชุมชน  เช่น  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม อสม.  คณะกรรมการชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย  ดังมีแบบสรุปกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกจําแนกตามชุมชนตามตารางแนบท้าย 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
   -ผู้บริหารใหค้วามสําคัญในการดําเนินกิจกรรม /โครงการร่วมกับภาคีเครอืข่าย เพื่อให้มกีารดําเนินการแบบมีส่วนร่วม 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 ๑) ผู้จัดเก็บข้อมูลยังขาดความเข้าใจตัวชี้วดัที่เก็บ 
 ๒) กลุ่มแกนนาํภาคี / เครือขา่ยไม่สามารถดาํเนินกิจกรรมในชุมชนเองอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากขากการสนบัสนุนงบประมาณ  
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
- หน่วงงานที่เกีย่วข้องรว่มกันผลักดันสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถดําเนินกิจกรรมได้โดยไม่พึ่งพงิงบประมาณจากภาครัฐ 
 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
  ๑) แผนปฏิบัติงานประจําเดอืน           
  ๒) แบบบันทกึการปฏิบัติงาน 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

ตารางสรุปชุมชนที่มีการจัดกจิกรรม / โครงการที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
 

ครอบคลุมบริการ ภาคี/เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ลําดับ
ที ่

ชุมชน ส่งเสริม
สุขภาพ 

ควบคุม 
โรคไม่ติดต่อ 

ฟื้นฟสูภาพ
ผู้ป่วย 

ผู้สูงอาย ุ อสม. 
กรรมการ
ชุมชน 

อื่นๆ เช่น 
รพ.ลําปาง 

จัดกิจกรรม
อย่างน้อย ๓ 
ครั้งต่อป ี

ผ่านเกณฑ์ 
ทั้ง  ๓ ข้อ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

๑ นาก่วมเหนือ           

๒ บ้านดงไชย           

๓ หลังโรงเรียนมัธยมวิทยา           

๔ ศรีบุญเรือง           

๕ ท่าคราวน้อย           

๖ ตรอกโรงไฟฟ้า           

๗ รถไฟ           

๘ สิงห์ชัย           

๙ เจริญสุข           

๑๐ เทศบาล ๔           

๑๑ กาดกองต้าใต้      -     

๑๒ ศรีชุม           

๑๓ ศรีเกิด           

๑๔ หัวเวียง           

๑๕ ป่าขาม ๑           

๑๖ กาดกองต้าเหนือ           

๑๗ ประตูตาล           

๑๘ กําแพงเมือง           

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

ตารางสรุปชุมชนที่มีการจัดกจิกรรม / โครงการที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
 

ครอบคลุมบริการ ภาคี/เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ลําดับ
ที ่

ชุมชน ส่งเสริม
สุขภาพ 

ควบคุม 
โรคไม่ติดต่อ 

ฟื้นฟสูภาพ
ผู้ป่วย 

ผู้สูงอาย ุ อสม. 
กรรมการ
ชุมชน 

อื่นๆ เช่น 
รพ.ลําปาง 

จัดกิจกรรม
อย่างน้อย ๓ 
ครั้งต่อป ี

ผ่านเกณฑ์ 
ทั้ง ๓ ข้อ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

๑๙ บ้านปงสนุก           

๒๐ ช่างแต้ม           

๒๑ ประตูต้นผึ้ง           

๒๒ บ้านใหม่ – ประตูม้า           

๒๓ ท่ามะโอ           

๒๔ พระแก้ว – หัวข่วง           

๒๕ ศรีล้อม – แสงเมืองมา           

๒๖ แจ่งหัวริน           

๒๗ สามดวงสามัคค ี           

๒๘ ศรีบุญโยง           

๒๙ เจริญประเทศ           

๓๐ จามเทวี           

๓๑ บ้านดงม่อนกระทิง           

๓๒ ศรีชุม – ป่าไผ่           

๓๓ พระบาทหนองหมู           

๓๔ สนามบิน           

๓๕ ถาวรสุข           

๓๖ ป่าขาม ๒           

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

ตารางสรุปชุมชนที่มีการจัดกจิกรรม / โครงการที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
 

ครอบคลุมบริการ ภาคี/เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ลําดับ
ที ่

ชุมชน ส่งเสริม
สุขภาพ 

ควบคุม 
โรคไม่ติดต่อ 

ฟื้นฟสูภาพ
ผู้ป่วย 

ผู้สูงอาย ุ อสม. 
กรรมการ
ชุมชน 

อื่นๆ เช่น 
รพ.ลําปาง 

จัดกิจกรรม
อย่างน้อย ๓ 
ครั้งต่อป ี

ผ่านเกณฑ์ 
ทั้ง  ๓ ข้อ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

๓๗ การเคหะนครลําปาง           

๓๘ สุขสวัสดิ์           

๓๙ บ้านต้าสามัคค ี           

๔๐ ศรีปงชัย           

๔๑ นาก่วมใต้           

๔๒ พระธาตุนาก่วม           

๔๓ บ้านหน้าค่าย           

 
 
 

ผ่านเกณฑ์รวมทั้งสิ้น  ๓๐ ชุมชน 
 
 

สูตรการคํานวณ ร้อยละของชมุชนที่มีกิจกรรม/โครงการที่ใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก   = 
                                                      จํานวนชุมชนทีม่ีกิจกรรม/โครงการทีใ่ห้บรกิารส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกผ่านเกณฑ ์  ×  ๑๐๐        =   ๔๓  × ๑๐๐   =  ๑๐๐ 

จํานวนชุมชนทัง้หมด        
 

๔๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ I ๖.๒ :  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการดําเนินการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายพงคก์ร     รัตนประเวศน์ 
                           ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางเยาวภา  ผลกันทา 
                     พยาบาลวิชาชีพ ๘ วช  

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ -๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๕๒๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๕๒๑๑ 
คําอธิบาย : 
สถานศึกษา  หมายถึง    สถานศึกษาซึ่งมีนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา  ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
และมีการดําเนินการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อผ่านการประเมิน 
การเฝ้าระวัง   หมายถึง   การเฝ้าสังเกต    ตรวจสอบ  เด็กนักเรียนที่มีอาการป่วยด้วยโรคติดต่อ  โดยมีการคัดกรองความ
ผิดปกติทุกคน   ทุกวัน  รวมทั้งมีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
การป้องกัน  หมายถึง     การเสริมสร้างความรู้และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่นักเรียน  ให้มีการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทําใหเ้กดิโรค
หรือการป้องกันการติดเชื้อทั้งจากบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการดําเนินการของโรงเรียนในการดูแลอาคาร  สถานที่ 
อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ  ให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
การควบคุมโรค  หมายถึง   การดําเนินการแยกเด็กป่วยด้วยโรคติดต่อออกจากเด็กปกติ  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจาย
ของโรค   รวมทั้งมีการดําเนินการ  เมื่อพบการระบาดของโรค  เช่น  การระงับกิจกรรมที่ต้องนํานักเรียนมารวมตัวกันจํานวน
มาก  การรณรงค์ทําความสะอาด  การปิดห้องเรียนที่เด็กป่วยหรือปิดโรงเรียน  เป็นต้น   
สูตรการคํานวณ :  
 

จํานวนสถานศกึษาที่มีการดําเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ผ่านการประเมิน x  ๑๐๐ 
จํานวนสถานศกึษาทั้งหมด 

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของสถานศึกษาที่มกีารดําเนินการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มกีารดําเนินการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 

๒ ๙๕.๖๕ ๕ ๐.๑๐๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 ๑) จัดทําแบบประเมินการดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาตามแนวทางการดาํเนินกิจกรรม 
การเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข  โดยเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   
กองสาธารณสุขฯ  ร่วมกับฝ่ายเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลลําปาง และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากงานระบาดวิทยา  สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัลําปางเป็นผู้ตรวจสอบแบบประเมิน 
 ๒) ประชุมชี้แจงแนวทางการดาํเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยรับทราบ 
เพื่อนําไปปฏิบตัิพร้อมชี้แจงแบบประเมินตัวชีว้ัดและเกณฑ์การดําเนินงาน 
 ๓) แต่งตั้งคณะทํางานติดตามการดําเนินการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
จากงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหารของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม  และฝ่ายเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลลําปาง 
 ๔) คณะกรรมการฯ  ออกติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของสถานศึกษา จํานวน  ๒๓  แห่ง  ปีละ  ๑  ครั้ง 
ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓  พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินกล่าวคือสามารถดําเนินการผ่านเกณฑ์ชี้วัด 
ทุกองค์ประกอบ  จํานวน  ๑๙  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๖๑  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ได้มีการติดตามประเมินรอบ  ๖ เดือน
แรก  พบว่ามีสถานศึกษาที่ได้ดําเนินการผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นอีก ๓ แห่ง รวมเป็น ๒๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
  - ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก่  สถานศึกษา  โรงพยาบาลลําปาง   สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัลําปาง ให้
ความสําคัญในเรื่องการปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะกับเด็กนกัเรยีนในโรงเรยีนในพื้นที่เขตเทศบาลนครลําปาง 
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
  - ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งไม่ให้ความสําคัญ  จึงไม่ผ่านการประเมินตามตวัชี้วัดและเกณฑ์การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
       การตดิตามประเมินการดาํเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่ของสถานศึกษาเดิม ไดเ้ริ่มดาํเนินการมาตั้งแต่ 
ปี  ๒๕๕๓  ซึ่งในปีนั้น  สถานศึกษาทุกแห่งก็ได้เริ่มดําเนินการพัฒนาปรับปรุงทั้งทางด้านการจัดระบบคัดกรองเด็กและการดูแล
เด็กป่วย  การปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์  เช่น  การจัดห้องพยาบาล  โรงอาหาร  โรงครัว  ห้องส้วม ฯลฯ  
ซึ่งต้องให้เวลาสําหรับสถานศึกษาในการดําเนินการ  เนื่องจากเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือ  จากการดําเนินงานที่ผ่านมา 
พบว่าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถดําเนินการให้ได้ตามเกณฑ์ชี้วัดที่กําหนด คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่จะตระหนักเห็นความสําคัญ  มอบเป็นนโยบายเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงของครูและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในโรงเรียน  
ดังนั้น หากผู้บริหารเห็นความสําคัญมีการติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถดําเนินการให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
     ๑) แบบประเมินการดําเนนิงานเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน 
     ๒) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรือ่ง  แต่งตัง้คณะทํางานติดตามการดําเนินการเฝ้าระวงั  ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่ใน
สถานศึกษา 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

แบบสรุปสถานศึกษาที่มีการดําเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 

ผลการดําเนินการเฝ้าระวัง ปอ้งกันและควบคมุโรคติดต่อ หมายเหต ุ
ลําดับ ชื่อสถานศกึษา 

ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านการประเมิน  
๑ เทศบาล ๑    
๒ เทศบาล ๓    
๓ เทศบาล ๔    
๔ เทศบาล ๕    
๕ เทศบาล ๖    
๖ ประชาวิทย ์    
๗ อรุโณทยั    
๘ อัสสัมชัญ    
๙ อนุบาลพินิจ    
๑๐ พิพิจวทิยา    
๑๑ วิชชานาร ี    
๑๒ มัธยมวิทยา    
๑๓ อนุบาลศิริมาส    
๑๔ อนุบาลลําปาง    
๑๕ ไตรภพวทิยา    
๑๖ อนุบาลเบญจมาศ    
๑๗ ผดุงวิทย ์    
๑๘ สาธิตละอองอทุศิ    
๑๙ เคนเน็ตแม็คแคนซี    
๒๐ เทศบาล ๗    
๒๑ ปงสนุก    
๒๒ ลําปางวิทยา    
๒๓ บ้านพระบาท    

 
 
สูตรคํานวณ = จํานวนสถานศกึษาที่มีการดําเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ผ่านการประเมิน x ๑๐๐ 
 
                                                
               = ๒๒ x ๑๐๐  =   ๙๕.๖๕  % 
                  ๒๓

จํานวนสถานศกึษาทั้งหมด 
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                   รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                  (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ F ๑.๑ :  ร้อยละของบุคลากรรว่มกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ ์
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายพีระยศ  วิรัตน์เกษ 
                         หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : หัวหน้างานบรหิารทรัพยากรมนุษย์ สป. 
                      ฝ่ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล    

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๑๓ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๔ 
คําอธิบาย : 
              บุคลากร  หมายถงึ  ผู้บริหาร  พนกังานเทศบาล  พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา  สังกัดเทศบาลนครลําปาง 
                      -  ผู้บริหาร  หมายถงึ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
                      -  พนักงานเทศบาล  หมายถึง  พนกังานเทศบาลสามัญ   พนักงานครูเทศบาล 
                      -  ลูกจ้างประจํา  หมายถึง  ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าที่บนสํานักงาน  ประกอบด้วย  ตําแหน่ง นักการ  
คนงาน(ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน)  พนักงานโทรศัพท์  พนักงานเก็บเงิน  ครูพิเศษ 
                      -  พนักงานจ้าง  หมายถึง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ทุกตําแหน่ง ยกเว้น ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก 
 (กําหนดใหก้ลุ่มเป้าหมายครอบคลุมบุคลากรทกุคนในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕) 
    สมรรถนะ  หมายถึง  พฤติกรรมและทักษะ/ความสามารถที่พึงประสงค์ของพนักงานในสังกัดส่วนราชการเทศบาล
นครลําปางที่กําหนดไว้ในตัวแบบสมรรถนะ (Competency model) รวมทั้งหลักสูตรความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่  มาตรฐาน
การทํางานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงาน  และกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 
    กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ  หมายถึง  การฝึกอบรม   การดูงาน   การสัมมนา    การฝึกความพร้อม  การนิเทศ  
การสอนงาน ทุกเรื่องในปีงบประมาณนั้น ๆ   เพื่อเพิ่มสมรรถนะ  ทักษะ  ความรู้ความสามารถของบุคลากร  
    ปี  หมายถงึ  ปีงบประมาณ  
             เกณฑ์  หมายถึง ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ ๒ กิจกรรมต่อปี 
                                   พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา  รว่มกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ ๑ กิจกรรมต่อป ี
 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ต่อปี x ๑๐๐ 
                                       จํานวนบุคลากรในสังกดัของแต่ละส่วนราชการทัง้หมด 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ
บุคลากรร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ 

ตามเกณฑ์ 
ประเภท 

(i) 
น้ําหนัก 
(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน 
ที่ได้
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถว่ง
น้ําหนัก 

(Wi XSM) 

ผู้บริหาร ๐.๒ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ SM๑ (W๑ x SM๑) 
พนักงานเทศบาลสามัญ ๐.๓ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ SM๒ (W๒ x SM๒) 
พนักงานครูเทศบาล ๐.๓ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ SM๓ (W๓ x SM๓) 
ลูกจ้างประจํา ๐.๑ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ SM๔ (W๔ x SM๔) 
พนักงานจ้างทั่วไป ๐.๐๕ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ SM๕ (W๕x SM๖) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๐.๐๕ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ SM๖ (W๖ x SM๖) 
 Σi= ๑-๖ 

Wi =๑.๐ 
      Σi= ๑-๖ 

 (Wi xSMi) 
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับรอ้ยละของบุคลากรร่วมกจิกรรมพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ต่อปี  เท่ากับ 
 
    หรือ 
โดยที ่
 W     หมายถงึ   น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับประเภทของบุคลากร แต่ละประเภท 
 SM   หมายถงึ   คะแนนที่ได้จากการเปรยีบเทียบกับผลสําเรจ็ของร้อยละของบุคลากรร่วมกจิกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ตอ่ป ี
 I       หมายถงึ   ประเภทของบคุลากรของเทศบาลนครลําปาง 
แหลง่ข้อมูล / วิธีจัดเก็บ : 
             ๑. กาํหนดใหง้านการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  จัดทําแผนพฒันาสมรรถนะบุคลากรประจําปี 
             ๒. หากมีงบประมาณ  สามารถกําหนดกิจกรรมพฒันาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานตนเองได้ 
             ๓. หน่วยราชการที่จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานตนเอง ให้รายงานข้อมูลให้งานการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล ทุกครั้งหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรม 
             ๔. หากหน่วยราชการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะจากหน่วยงานภายนอก  ต้องเป็นหลักสูตรพัฒนาตาม
สมรรถนะของหน่วยงานตนเอง  และให้รายงานข้อมูลให้งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอํานวยการ   สํานักปลัดเทศบาล  จัดเก็บข้อมูล 
             ๕.  ความถี่ในการจดัเก็บปีละครั้ง 

 
 
 

∑ (Wi x SMi) 
       ∑ Wi 

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



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
ร้อยละของบุคลากรร่วมกจิกรรมพัฒนา
สมรรถนะตามเกณฑ ์

๘๐.๘๗ ๘๖.๓๖ ๗๙.๑๖* ๗๗.๓๗* 

  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี ้
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

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

ร้อยละของบุคลากรร่วมกจิกรรม
พัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์          

ร้อยละ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ 

 
 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของบุคลากรร่วมกจิกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ตามเกณฑ์                            

๔ ๗๘.๓๙ ๒.๑๙๕๐ ๐.๐๘๗๘ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                  (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
      - เทศบาลนครลําปางได้ดาํเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับและตําแหน่ง  เช่น การฝกึอบรม  การดูงาน 
การสัมมนา  เนื่องจากเป็นการส่งเสริม  พัฒนาทักษะ  ความสามารถในการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ของบุคลากร  เพื่อให้  
การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครลําปาง  ทั้งนี้ มาตรการ  
ในการดําเนินการ เทศบาลฯ  มีการจัดฝึกอบรม  การดูงาน  การสัมมนาเอง  และมีการส่งเสริมให้บุคลากรในแต่ละสังกัดเข้าร่วม
การฝึกอบรม  สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละรายจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ   
                                  สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรแยกเป็นประเภทได้ ดังนี้     
                                     รอบ ๑๒ เดือน  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  
 

ประเภท จํานวนทั้งหมด ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ ์

คิดเป็นร้อยละ 
ผู้บริหาร ๕ ๔ ๑ ๘๐.๐๐ 
พนักงานเทศบาล ๑๗๒ ๑๒๙ ๔๓ ๗๕.๐๐ 
พนักงานครูเทศบาล  ๑๘๗ ๑๕๒ ๓๕ ๘๑.๒๙ 
ลูกจ้างประจํา ๑๘ ๖ ๑๒ ๓๓.๓๔ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓๕ ๒๒ ๑๓ ๖๒.๘๖ 

รวม ๔๑๗ ๓๑๓ ๑๐๔ ๗๕.๐๖ 
 

ประเภท น้ําหนัก 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได้ 

 
คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 

 
ผู้บริหาร ๐.๒ ๘๐.๐๐ ๓ ๐.๖๐๐๐ 
พนักงานเทศบาล ๐.๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๐.๓๐๐๐ 
พนักงานครูเทศบาล ๐.๓ ๘๑.๒๙ ๓.๖๕ ๑.๐๙๕๐ 
ลูกจ้างประจํา ๐.๑ ๓๓.๓๔ ๑ ๐.๑๐๐๐ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๐.๑ ๖๒.๘๖ ๑ ๐.๑๐๐๐ 

รวม ๑   ๒.๑๙๕๐  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  - 
    ๑) ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบคุลากรโดยอนุมตัิงบประมาณเพื่อการพัฒนาบคุลากรไว้ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
    ๒) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชดัเจน 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                  (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  - 
       - ยังไม่สามารถหาชอ่งว่างของสมรรถนะ  (Competency  Gap)   ของบุคลากรแต่ละตําแหน่งได้ เนือ่งจากการประเมิน
สมรรถนะยงัใชค้วามรู้สึกในการประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  - 
     -การวางแผนการพัฒนาบุคลากรควรวิเคราะห์จุดอ่อนจดุแข็ง  โอกาส และอุปสรรคของบคุลากรของเทศบาล เพื่อทํา 
กลยุทธก์ารพัฒนาบุคลากรใหต้อบสนองในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
 
หลักฐานอ้างองิ :   
   ๑) สําเนาคําส่ังเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ 
   ๒) บัญชีรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ F ๑.๒ :  จํานวนหน่วยงานที่ไดร้บัการปรับปรงุสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายพีระยศ   วิรัตน์เกษ 
                           หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวพัชมณฑ์  ฉันทะ 
                     เจ้าพนักงานธุรการ ๖ ว 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๐ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๓ 
คําอธิบาย : 
* หน่วยงาน  หมายถึง   หน่วยงานระดับสํานัก / กอง/หรือเทียบเท่า   ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลนคร
ลําปาง  
* สภาพแวดล้อมในการทํางาน   หมายถึง   ลักษณะทางภายนอกของสถานที่ทํางาน   ซึ่งประกอบด้วยส่วนสําคัญ  คือ  อากาศดี  
แสง   เสียง  อุณหภูมิ   อุปกรณ์การทํางาน  ที่เอื้อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
* การปรับปรุงสภาพแวดล้อม  หมายถึง  การทําให้สภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงานโดยภาพรวมให้ดีขึ้น และเหมาะ
แก่การทํางาน  เช่น  การตกแต่งปรับปรุงสถานที่ทํางาน  หรือ  การทํากิจกรรม  ๕  ส.  เป็นต้น  
* หน่วยงานที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน  หมายถึง   หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมร้อยละ ๕  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  
แหลง่ข้อมูล / วิธีจัดเก็บ : 

๑. ในการประเมินการปรับปรงุสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในเบือ้งต้นนีใ้ห้ใชก้ิจกรรม ๕ ส 
๒. ความถี่ในการจดัเก็บข้อมูล  รวบรวมขอ้มูล ปีละ ๒ ครั้ง 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
           

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ * ๒๕๕๓ * ๒๕๕๔ * 
จํานวนหน่วยงานที่ได้รับการปรบัปรุง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

๙ 
(เกณฑ์ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐) 

๕ 
 (เกณฑ์ไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ ๘๕)  

๕ 
 (เกณฑ์ไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ ๘๕) 

๗ 
 (เกณฑ์ไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ ๘๕) 
หมายเหต ุ: * ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ไม่รวมหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสถานานุบาล 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
จํานวนหน่วยงานที่ได้รับการปรบัปรุง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  

จํานวน ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนหน่วยงานที่ได้รับการปรบัปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

๔ ๑ ๑ ๐.๐๔๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
        เทศบาลนครลําปางได้มีการจัดทําหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน และเครื่องมือ 
การประเมินผล มีการจัดทําคําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่  ๒๐๖/๒๕๕๕   ลงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานเทศบาลนครลําปาง  โดยมีการจัดทํามาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ  ดงันี้ 
        มาตรการตามโครงการปรับปรงุสภาพแวดล้อมการทํางานเทศบาลนครลําปาง 
        ๑) ทุกหน่วยงานตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรม พร้อมทั้งดําเนินกิจกรรมอย่างจริงจงัและต่อเนือ่งพร้อมรับการตรวจฯ ตามกําหนด 
        ๒) หลังการตรวจประเมนิครั้งที่  ๑  หนว่ยงานตอ้งได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๗๐ 
        ๓) หลังการตรวจประเมนิครั้งที่  ๒  หนว่ยงานตอ้งได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๘๕ 
        ๔) หลังการตรวจประเมนิครั้งที่  ๑  หนว่ยงานใดที่ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ  ๗๐  หัวหน้างานต้องรายงานชี้แจงตอ่
ผู้อํานวยการสํานัก  หรอื ผู้อํานวยการกอง พรอ้มทั้งปรับปรงุให้ดียิ่งขึ้น 
        ๕) หลังการตรวจประเมนิครั้งที่  ๒ หนว่ยงานตอ้งได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๕ หน่วยงานใดได้คะแนนต่ํากว่ารอ้ยละ ๘๕   
ผู้อํานวยการสํานัก หรอื ผู้อํานวยการกอง ต้องรายงานชี้แจงตอ่นายกเทศมนตร ี
หลักเกณฑก์ารประเมินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางาน   
        ๑) ทุกหน่วยงานตอ้งส่งบัญชีรายการอปุกรณ์และจัดทาํผังบริเวณ  พรอ้มกําหนดผูร้ับผิดชอบพื้นทีใ่หสํ้านักปลัดเทศบาล 
ทราบก่อนการตรวจ 
        ๒) มีการดําเนินกิจกรรมตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางกําหนด 
        ๓) มีการบันทึกหลกัฐานการจดัทํากิจกรรมเป็นภาพถ่าย  สามารถแสดงให้คณะกรรมการฯ ตรวจ ประกอบด้วย 
           ๓.๑) ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมก่อนการทํากิจกรรม 
           ๓.๒) ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมหลังการทํากจิกรรม 
       ๔) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และแผนรับการตรวจจากคณะกรรมการฯ 
       ๕) มีการตั้งอนกุรรมการดําเนินงานตามโครงการ 
       ๖) สมาชิกในหนว่ยงานตอ้งให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม 
       ๗) ทุกหนว่ยงานตอ้งจดัทาํโครงสร้างอัตรากําลังให้เป็นปจัจุบัน 
       ๘) ทุกหนว่ยงานจดัทําป้ายชื่อตั้งโต๊ะครบทุกโต๊ะ 
       ๙) ทุกหนว่ยงานจดัเก็บรวบรวมข้อมูล /เอกสารต่างๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป และมีการแบ่งหมวดหมู ่
        
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ในรอบ  ๑๒ เดอืน   ผลการตรวจประเมิน จากทัง้หมด  ๗  หน่วยงาน   
มีหน่วยงาน ๑  หน่วย ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่กําหนด  โดยให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมร้อยละ ๕  เมื่อเทยีบกับปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มีผลการดําเนินงานดังนี ้

หน่วยงาน 
ปี ๒๕๕๔ 

ผลการดําเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๕ 
ผลการดําเนินงาน 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๕ 
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

(เพิ่มขึ้นกว่าเดมิ 
ร้อยละ ๕) 

๑.สํานักปลัดเทศบาล ๘๖.๙๐ ๘๔.๐๙ - 
๒.กองวิชาการและแผนงาน ๙๐.๔๘ ๙๒.๐๕ - 
๓.สํานักการศึกษา ๘๘.๑๐ ๗๙.๕๕ - 
๔.สํานักการช่าง ๙๑.๖๗ ๘๔.๐๙ - 
๕.กองคลัง ๘๖.๙๐ ๘๐.๖๘ - 
๖.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๘๙.๒๙ ๙๔.๓๒ / 
๗.กองสวัสดิการสังคม ๘๘.๑๐ ๘๖.๓๖ -  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    - ผู้บริหารให้ความสําคัญในการปรับปรงุสภาพแวดล้อมการทํางาน  เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดใีนการทํางานและส่งผล 
ต่อการให้บริการประชาชน 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    ๑) ในวันออกตรวจสภาพแวดล้อมฯ คณะกรรมการหลายทา่นติดภารกจิและป่วย บางท่านให้ผู้อื่นมาตรวจประเมินแทน       
ซึ่งไม่ได้เข้าประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจประเมิน อาจส่งผลให้การประเมินคลาดเคลื่อน 
    ๒) ในช่วงออกตรวจสภาพแวดล้อมฯ บางสํานัก/กองอยู่ในช่วงปรับปรุงสถานทีท่ํางาน  ทําให้ไม่สามารถทําไดต้ามเกณฑ์ 
ที่ประเมินไว ้
    ๓) พนักงานเทศบาลบางส่วนยังไม่ให้ความสําคัญ ขาดความกระตือรือร้น ไม่ให้ความรว่มมือในการทํากิจกรรม ๕ ส 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :   -    
    - ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ควรตั้งงบประมาณในการดําเนนิการปรับปรงุสภาพแวดล้อมการทํางาน 
หลักฐานอ้างองิ : 
   ๑) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ๒๐๖/๒๕๕๕    ลงวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการจดัการด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางานเทศบาลนครลําปาง   
   ๒) หลักเกณฑ์การประเมินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางาน   
   ๓) แบบการตรวจประเมินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางาน เทศบาลนครลําปาง  
   ๔) รายงานผลการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางานเทศบาลนครลําปาง  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ 
   ๕) รายงานผลการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางานเทศบาลนครลําปาง  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                   (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ F ๑.๓ :  ระดับความสําเร็จในการจัดทําองค์ความรู้ที่สามารถสร้างจากการปฏิบัติงานได้ต่อป ี  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายพีระยศ   วิรัตน์เกษ 
                          หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวมรกต  มนะสิการ 
                      หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๐ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๔ 
คําอธิบาย : 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร  หมายถึง  การที่ส่วนราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนของการรวบรวมฐานความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร  
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร  มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้และมีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ  
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาส่วนราชการเข้าสู่
รูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning   Organization)  ที่ยั่งยืน 
 โดยที่ความรู้มี  ๒  ประเภท  คือ 
 ๑.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit   Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์  พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่
ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้ง่าย  
เช่น ทักษะในการทํางาน  งานฝีมือ  หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
 ๒.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit  Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม  ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ  
เช่น  การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  ทฤษฎี  คู่มือต่างๆ 
 กระบวนการในการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร  ประกอบด้วย  การระบุความรู้  การคัดเลือก  การรวบรวม  
การจัดระบบจัดเก็บความรู้  การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร  การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                   (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดบัขั้นของความสําเร็จ  (Milestone)   แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น   ๕  ระดับ   พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั  ดังนี ้
 

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

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
 

โดยที่  : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน / ขั้นตอนการดําเนินงาน 

๑ จัดทําโครงการการจัดการองค์ความรู้ และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อน 
๒ วางแผนจัดทําองค์ความรู้และ Gantt Chart พร้อมระบุวัน เวลา แล้วเสร็จ และ

ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
๓ สามารถจัดทําองค์ความรู้ได้ไม่น้อยกว่า ๑-๓ องค์ความรู้  และมีการเผยแพร่ให้รับรู้ทั่ว

องค์กร 
๔ สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการองค์ความรู้ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการองค์ความรู้ดังกล่าว  และ
สามารถดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด 

๕ พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึง และแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ใน
องค์กร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําองค์ความรูท้ี่
สามารถสร้างจากการปฏิบัติงานได้ต่อป ี

ระดับ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําองค์ความรูท้ี่สามารถ
สร้างจากการปฏิบัติงานได้ต่อปี 

๔ ๑ ๑ ๐.๐๔๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
    -  เทศบาลนครลําปางได้จัดทําโครงการพัฒนาเทศบาลนครลําปางเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู้  และได้ดําเนินการจดัทําการ
ฝึกอบรม  เพื่อให้ความรู้แก่คณะทํางานและผู้บริหารในเรื่องการจัดการความรู ้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 

๑) ผู้บริหารใหค้วามสนใจ ใหค้วามสําคัญในการพัฒนาสูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู ้
     ๒) ได้ตั้งงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเทศบาล 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

๑) เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะต้องชี้แจงให้บุคลากรในองค์กรให้เข้าใจ  ยอมรับและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ของตนเอง 

๒) เทศบาลนครลําปางมีปัญหางบประมาณ  เนื่องจากรัฐบาลกลางไม่ส่งเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่น  ดังนั้น  จึงทําให้ 
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได้ลุล่วง  และเกิดความล่าช้าในการดําเนินการ 

๓) งบประมาณที่ตั้งไว้มีจํานวนน้อยไม่สามารถจ้างที่ปรึกษาที่มคีวามรู้ความสามารถในการพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน 
๔) บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ มีภารกิจด้านอื่นซึ่งเป็นภารกิจที่มีความเร่งด่วน  เช่น  การปรับอัตราค่าครองชีพชั่วคราว 

ของพนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  การดําเนินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัด  การจัดทําแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้างสี่ปี  ประกอบกับอัตรากําลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ  จึงไม่สามารถดําเนินการโครงการฯได้  ในช่วง
ระยะเวลาสามไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  ทําให้มีเวลาในการจัดทําองค์ความรู้ไม่เพียงพอ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
     - ตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดการองค์ความรู้  และจ้างที่ปรึกษาทีม่ีความรู้ความสามารถในการดาํเนินการ 
หลักฐานอ้างองิ : 

๑) โครงการพัฒนาเทศบาลนครลําปางเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (Learning  Organization) 
     ๒)  คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ๗๕๕/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง แต่งตัง้คณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาเทศบาลนครลําปางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                   รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ F ๑.๔  : ร้อยละของบุคลากรทีส่ามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวรรณศรี  อินทราชา 
                      ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสนันตน์ชินา  แก้วคําอ้าย 
              หัวหน้างานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๑๓ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๑๗ 
คําอธิบาย : 
ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน  โดย 
๑.  บุคลากร  หมายถงึ    เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศของเทศบาลนครลําปาง 
๒.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง   ระบบสารสนเทศที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
     สูงสุดต่อเทศบาลฯ   ได้แก่ ระบบสารสนเทศแผนงานโครงการ   ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์  ระบบสารสนเทศรับ 
     เรื่องราวร้องทุกข์  ระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  รายงานสําหรับผู้บริหาร  รวมถึงระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     กับการปฏิบัติงาน 
 
สูตรการคํานวณ :  
 

 จํานวนผู้ตอบแบบประเมินที่มค่ีาเฉลี่ยระดับ ๓-๕  x  ๑๐๐ 
                                           จํานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัตงิาน 

ร้อยละ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัตงิาน 

๓ ๙๓.๔๘ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                      รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
      เทศบาลนครลําปางมีนโยบายในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้การปฏบิัติงาน
และการบริการประชาชนมีความกระชับ ประชาชนได้รับบรกิารที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและเกิดความพงึพอใจใน
การตดิต่อราชการ 
      เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและระดับความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรเทศบาล กองวิชาการและ
แผนงาน โดยงานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ จึงได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของเทศบาลฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ ICT 
ของทุกหน่วยงาน  โดยประเมินความรู้ความสามารถด้านการเผยแพร่ข่าวสาร  ผลการดําเนินงานของเทศบาลทางเว็บไซต์ฯ  การใช้
โปรแกรม MS-Office  มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ  การใช้ระบบสารสนเทศแผนงาน/โครงการ  ในการายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  การใช้ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์  การใช้ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์  
ในการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของเทศบาลฯ  การนําความรู้ความสามารถมาส่งเสริมสนับสนุนการทํางานของ
ผู้บริหาร  และการนําความรู้ความสามารถมาพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
     จากการประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน  มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
๔๖  คน  มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยระดับ ๓-๕  จํานวน  ๔๓  คน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ๕  คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๔๘  
 
     จากสูตร    จํานวนผู้ตอบแบบประเมินที่มค่ีาเฉลี่ยระดับ ๓-๕ x ๑๐๐   =  ๔๓ x ๑๐๐  =  ๙๓.๔๘  
                               จํานวนผู้ตอบแบบประเมินทัง้หมด                           ๔๖ 
 
      เมื่อพิจารณาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ พบว่า  บุคลากรจะใช้โปรแกรม MS-Office  มาพัฒนางานที่รับผิดชอบมาก
ที่สุด  ร้อยละ ๘๑.๗๘  รองลงมา คือ การนําความรู้ความสามารถมาพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมาย  ร้อยละ ๗๗.๗๘  การนํา
ความรู้ความสามารถมาส่งเสริมสนับสนุนการทํางานของผู้บริหาร  ร้อยละ ๗๕  การเผยแพร่ข่าวสาร  ผลการดําเนินงานของ
เทศบาลทางเว็บไซต์ฯ  ร้อยละ ๗๔.๐๙  การใช้ระบบสารสนเทศแผนงานโครงการ ร้อยละ ๗๑.๔๓  การใช้ระบบสารสนเทศรับ
เรื่องราวร้องทุกข์  ร้อยละ ๗๑.๑๖  และบุคลากรใช้ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
ของเทศบาลฯ  น้อยที่สุด ร้อยละ ๗๕.๗๖  เหตุผลเนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ  
ทางระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ฯ มีจํานวนน้อยกว่าการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ     
                                               

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงาน ร้อยละ 
๑. การเผยแพรข่่าวสาร ผลการดําเนินงานของเทศบาลทางเว็บไซต์ฯ   ๗๑.๑๖ 
๒. การใช้โปรแกรม MS-Office  มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ ๘๑.๗๘ 
๓. การใช้ระบบสารสนเทศแผนงานโครงการฯ ๗๑.๔๓ 
๔. การใช้ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข ์ ๗๕.๐๐ 
๕. การใช้ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร ์ ๖๖.๘๓ 
๖. การนําความรู้ความสามารถมาส่งเสริมสนับสนุนการทํางานของผู้บริหาร ๗๔.๐๙ 
๗. การนําความรู้ความสามารถมาพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมาย ๗๗.๗๘  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)     (       )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                   (   )  รอบ ๑๒ เดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    ๑) ผู้บริหารให้ความสําคัญในการนําระบบ ICT  มาใช้ในการบริหารงาน  การปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน และ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศมาเป็นเครือ่งมือสนับสนุนการปฏิบัตงิานอย่างตอ่เนื่อง 
    ๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ ICT ของแต่ละหน่วยงาน เอาใจใส่ในการนําเข้าขอ้มูล ทาํให้เทศบาลฯ มีระบบฐานข้อมูล 
ที่ถกูต้องเป็นปจัจุบัน 
  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
     - การนําเขา้ข้อมูลในระบบสารสนเทศ บางครั้งข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  จึงต้องตดิตามเร่งรัดให้เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบระบบ ICT 
ของแต่ละหน่วยงาน บันทกึผลการปฏิบัตงิานให้ถูกต้อง เพื่อเทศบาลจะได้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร หากพบปัญหา
ความล่าช้าในการดําเนินงาน จะได้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อขับเคล่ือนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
    - ผู้บริหารของทกุหน่วยงานต้องให้ความสําคัญกับนโยบายในการนําระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏบิัติงาน กระตุ้นให้
บุคลากรในหนว่ยงานใชร้ะบบ ICT ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ และเจ้าหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ไดร้บัมอบหมาย เพือ่ให้
การใช้ระบบ ICT เกิดประโยชนต์่อการบริหารงาน และการบรกิารประชาชน และเกิดความคุ้มค่าต่อเทศบาลฯ อย่างยั่งยืน 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
    ๑) คําส่ังเทศบาลนครลําปางที่ ๑๓๘๓/๒๕๕๔  เรื่อง แตง่ตั้งพนกังานเทศบาล พนักงานจา้งผู้รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสนเทศ
เทศบาลนครลําปาง 
    ๒) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ๑๕๓/๒๕๕๕  เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง 
    ๓) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ๑๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง แตง่ตัง้คณะทํางานจดัการระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเทศบาลนครลําปาง 
    ๔) แบบสอบถามความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัตงิาน รอบ ๑๒ เดือน 
 

 
 
 
 
 
 


