รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองลาพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูนที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลาพูน : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการระบบงานฐาน

1. เพื่อให้องค์กรมีระบบการ

1. จานวนทรัพยากร / วัสดุ

ข้อมูลเพื่อการบริหาร

การจัดเก็บ รับ– ส่ง เอกสาร

จัดการเอกสารอิเล็กทรอ

สารบรรณอย่างเป็นระบบด้วย

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

1. ได้ระบบจัดการ

1.องค์กรมีระบบเอกสาร กองวิชาการฯ

ในการปฏิบัติงานลดลง

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

สามารถเปรียบเทียบจาก

(e-Office) เพื่อจัดเก็บ

เป็นสากล เหมาะกับ

ปริมาณการสั่งซื้อทรัพยากร

ข้อมู รับ ส่ง เอกสาร

สภาพในยุคการเปลี่ยน

2. เพื่อบริการสืบค้น รับ – ส่ง

/วัสดุในรอบปีที่ผ่านมา

และลดการใช้กระดาษใน แปลง

เอกสารทางราชการได้อย่าง

2. การดาเนินงานรวดเร็วยิ่ง

สานักงาน จานวน 1

2.ปริมาณการใช้

สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ประหยัด ขึ้นไม่มีงานหรือเอกสารที่ต้อง

ระบบ

กระดาษ/วัสดุสานักงาน

เวลาและค่าใช้จ่าย

ดาเนินการตกค้างจากผู้

2. ประชาชนได้รับการ

ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและ

3. เพื่อลดการใช้ทรัพยากร

ปฏิบัติงาน

บริการที่สะดวก ลด

ต่อเนื่อง

เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ และ

3. จัดเก็บขอมูลหนังสือรับ -

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. ความรวดเร็วในการ

วัสดุสานักงาน

หนังสือเกษียณในรูปไฟล

และสามารถดึงข้อมูล

ทางาน

4. เพื่อลดขั้นตอน เวลา การ

JPG,PDF (SCAN)

จากระบบมาใช้และ

4. ปริมาณขยะประเภท

ตรวจสอบได้

กระดาษลดลง

นิกส์ ( E-Office) เทศบาล เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เมืองลาพูน

2561

ตัวชี้วัด

ติดตามเอกสารและการประสาน ๔.ค้นหาเอกสารได้อย่าง
งานด้านงานสารบรรณ

สะดวก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูนที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลาพูน : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
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เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

โครงการระบบงานฐาน

๕.สามารถตรวจสอบติดตาม

5. บุคลากรมีจิตสานึก

ข้อมูลเพื่อการบริหาร

สถานะของเอกสารได้

และตระหนักถึงความ

จัดการเอกสารอิเล็กทรอ

๖.สามารถกาหนดสิทธิผู้ใช้

สาคัญในการควบคุม

นิกส์ ( E-Ofiice) เทศบาล
เมืองลาพูน

งานในระบบแต่ละคนได้

ปริมาณการใช้กระดาษ

(ต่อ)
2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม - เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา อาคารเก็บน้ามันเชื้อเพลิงอยู่

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารเก็บน้ามันบริเวณด้าน

-

250,000

250,000

-

ในสภาพใช้งานได้ดี

- อาคารของงานป้องกัน เจ้าหน้าที่งานป้องกัน
ได้รับการปรับปรุงซ่อม

หลังเทศบาล

ได้ใช้อาคารเพื่อปฏิบัติ

แซมเพื่อสามารถใช้ปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจให้
หน้าที่

- เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา หลังคาโรงจอดรถอยู่ในสภาพ
โรงจอดรถสานักงานเทศบาล

สานักปลัดฯ

-

37,000

37,000

-

ใช้งานได้ดี

เมืองลาพูน

สาเร็จลุล่วง

- โรงจอดรถของเทศบาล -รถส่วนกลางของ
ได้รับการปรับปรุงซ่อม

เทศบาลได้รับความ

แซมเพื่อสามารถใช้ใน

ปลอดภัย

การป้องกันทรัพย์สินของ
ประชาชน
-เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร อาคารโกดังเก็บของอยู่ใน
โกดังเก็บของบริเวณด้านข้าง

-

400,000

400,000

-

สภาพใช้งานได้ดี

สานักงานเทศบาลเมืองลาพูน

-อาคารโกดังเก็บของได้

-วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน

รับการปรับปรุงซ่อมแซม การปฏิบัติงานของ
เพื่อสามารถใช้ในการป้อง เทศบาลได้รับความ
กันทรัพย์สินของเทศบาล ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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6.1 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการก่อสร้างห้องน้า

- เพื่อก่อสร้างห้องน้าบริเวณ

- จัดทาห้องน้า เพื่ออานวย

ข้างตลาดเย็นเทศบาล

ข้างตลาดเย็นเทศบาลเมือง

เมืองลาพูน

ลาพูน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

500,000

500,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนทั่วไปและ

- ประชาชนทั่วไปและ

ความสะดวกสาหรับประชา

พนักงานเทศบาลได้ใช้

พนักงานเทศบาลได้ใช้

ชนทั่วไปที่มาใช้บริการที่

ประโยชน์ในการใช้ห้อง

ประโยชน์ในการใช้

เทศบาลและที่ตลาดเย็น

น้าร้อยละ 80

ห้องน้า

สานักปลัดฯ

เทศบาลเมืองลาพูน

รวม

3 โครงการ

-

-

0

1,237,000 1,237,000

50,000
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-

แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-
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