
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการระบบงานฐาน 1. เพ่ือให้องค์กรมีระบบการ 1. จ านวนทรัพยากร / วัสดุ - 50,000 50,000 50,000 1. ได้ระบบจัดการ 1.องค์กรมีระบบเอกสาร กองวิชาการฯ

ข้อมูลเพื่อการบรหิาร การจัดเก็บ รับ– ส่ง เอกสาร ในการปฏิบัติงานลดลง เอกสารอเิล็กทรอนิกส์ อเิล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย 

จัดการเอกสารอเิล็กทรอ สารบรรณอย่างเป็นระบบด้วย สามารถเปรียบเทียบจาก (e-Office) เพ่ือจัดเก็บ  เป็นสากล เหมาะกับ

นกิส์ ( E-Office) เทศบาล เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ปริมาณการส่ังซ้ือทรัพยากร ข้อมู รับ ส่ง เอกสาร สภาพในยุคการเปล่ียน

เมืองล าพูน 2. เพ่ือบริการสืบค้น รับ – ส่ง /วัสดุในรอบปีท่ีผ่านมา และลดการใช้กระดาษใน แปลง

เอกสารทางราชการได้อย่าง 2. การด าเนินงานรวดเร็วย่ิง ส านักงาน  จ านวน 1 2.ปริมาณการใช้

สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง ประหยัด ข้ึนไม่มีงานหรือเอกสารท่ีต้อง ระบบ กระดาษ/วัสดุส านักงาน

เวลาและค่าใช้จ่าย ด าเนินการตกค้างจากผู้ 2. ประชาชนได้รับการ ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและ

3. เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร ปฏิบัติงาน บริการท่ีสะดวก  ลด ต่อเน่ือง

เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ และ 3. จัดเก็บขอมูลหนังสือรับ - ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 3. ความรวดเร็วในการ

วัสดุส านักงาน  หนังสือเกษียณในรูปไฟล และสามารถดึงข้อมูล ท างาน

4. เพ่ือลดข้ันตอน เวลา การ JPG,PDF (SCAN) จากระบบมาใช้และ 4. ปริมาณขยะประเภท

ติดตามเอกสารและการประสาน ๔.ค้นหาเอกสารได้อย่าง ตรวจสอบได้ กระดาษลดลง

งานด้านงานสารบรรณ สะดวก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบรหิารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

             6.1  แผนงาน  : บรหิารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 56
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบรหิารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

             6.1  แผนงาน  : บรหิารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการระบบงานฐาน ๕.สามารถตรวจสอบติดตาม 5. บุคลากรมีจิตส านึก

ข้อมูลเพื่อการบรหิาร สถานะของเอกสารได้ และตระหนักถึงความ

จัดการเอกสารอเิล็กทรอ ๖.สามารถก าหนดสิทธิผู้ใช้ ส าคัญในการควบคุม

นิกส์ ( E-Ofiice) เทศบาล งานในระบบแต่ละคนได้ ปริมาณการใช้กระดาษ 

เมืองล าพูน

(ต่อ)

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม - เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา อาคารเก็บน้ ามันเช้ือเพลิงอยู่ - 250,000 250,000 - - อาคารของงานป้องกัน เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน ส านักปลัดฯ

ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง อาคารเก็บน้ ามันบริเวณด้าน ในสภาพใช้งานได้ดี ได้รับการปรับปรุงซ่อม ได้ใช้อาคารเพ่ือปฏิบัติ

หลังเทศบาล แซมเพ่ือสามารถใช้ปฏิบัติ หน้าท่ีตามภารกิจให้

หน้าท่ี ส าเร็จลุล่วง

- เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา หลังคาโรงจอดรถอยู่ในสภาพ - 37,000 37,000 - - โรงจอดรถของเทศบาล -รถส่วนกลางของ

โรงจอดรถส านักงานเทศบาล ใช้งานได้ดี ได้รับการปรับปรุงซ่อม เทศบาลได้รับความ

เมืองล าพูน แซมเพ่ือสามารถใช้ใน ปลอดภัย

การป้องกันทรัพย์สินของ

ประชาชน

-เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร อาคารโกดังเก็บของอยู่ใน - 400,000 400,000 - -อาคารโกดังเก็บของได้ -วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ใน

โกดังเก็บของบริเวณด้านข้าง สภาพใช้งานได้ดี รับการปรับปรุงซ่อมแซม การปฏิบัติงานของ

ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน เพ่ือสามารถใช้ในการป้อง เทศบาลได้รับความ

กันทรัพย์สินของเทศบาล ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 57



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบรหิารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

             6.1  แผนงาน  : บรหิารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างห้องน้ า - เพ่ือก่อสร้างห้องน้ าบริเวณ - จัดท าห้องน้ า เพ่ืออ านวย - 500,000 500,000 - - ประชาชนท่ัวไปและ - ประชาชนท่ัวไปและ ส านักปลัดฯ

ข้างตลาดเย็นเทศบาล ข้างตลาดเย็นเทศบาลเมือง ความสะดวกส าหรับประชา พนักงานเทศบาลได้ใช้ พนักงานเทศบาลได้ใช้

เมืองล าพูน ล าพูน ชนท่ัวไปท่ีมาใช้บริการท่ี ประโยชน์ในการใช้ห้อง ประโยชน์ในการใช้

เทศบาลและท่ีตลาดเย็น น้ าร้อยละ 80 ห้องน้ า

เทศบาลเมืองล าพูน

รวม 3  โครงการ - - 0 1,237,000 1,237,000 50,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 58


