แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
ฉบับเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์เทศบาลนครลาปาง
นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้้าค่า
พันธกิจหลักของการพัฒนา
1. ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิของประชาชน
3. ส่งเสริมการด้าเนินงานผู้ประกอบการหอพักและการฌาปนกิจสงเคราะห์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
6. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ภาคี ในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การจราจร และการบริการสาธารณะ
10. บริหารจัดการ ปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบ ตามกฎหมายผังเมืองให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาเมือง
11. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
13. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
14. ท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทา
งสถาปัตยกรรม
โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งการธ้ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้น ถิ่น
15. พัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ้ารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) พันธกิจ
พันธกิจที่ 1. ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พันธกิจที่ 2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิของประชาชน
พันธกิจที่ 3. ส่งเสริมการด้าเนินงานผู้ประกอบการหอพักและการฌาปนกิจสงเคราะห์
พันธกิจที่ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 2. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เหมาะสม
เป้าประสงค์ที่ 3. องค์กรและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์
1. ชุมชนมีความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เหมาะสม
3. องค์กรและประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จ้านวนของชุมชนที่เพิ่มขึ้นในการจัดการตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จ้านวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
1. ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงาน
ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด้าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2. จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน
แนวทางที่ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสวัสดิการสังคม

แนวทางที่ 4. ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ
แนวทางที่ 5. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 6. เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
ของบ้านเมือง และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ระดับความส้าเร็จของชุมชนในการจัดการตนเองตามหลัก
ในการบริหารจัดการตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายสวัสดิการสังคม
4. ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
อาชีพ

ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ
ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

1. จ้านวนของประเภทอาชีพที่จัดให้มีการฝึกอบรมให้
ประชาชน
2. ร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรมอาชีพได้น้าความรู้ไปสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง/หรือน้าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน
5. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
ปัญหายาเสพติด
เสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมาย
6. เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถ 1. ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงาน
ในการบริหารจัดการด้านความเป็นระเบียบ
ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
เรียบร้อยของบ้านเมืองและด้านป้องกัน 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
และบรรเทาสาธารณภัย
ต่อการด้าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม และส้านักปลัดเทศบาล
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล้าปางให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
1) พันธกิจ
พันธกิจที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
ฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
พันธกิจที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
พันธกิจที่ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ภาคีในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
2) เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม
เป้าประสงค์ที่ 2. ผู้ประกอบการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 3. ชุมชน/ภาคีมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างเหมาะสม
2. ผู้ประกอบการมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอนามั ย
สิ่งแวดล้อม
3. ชุมชน/ภาคีมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้าน
สาธารณสุข
2. ร้อยละความส้าเร็จของงานบริการด้านสาธารณสุข
ร้อยละของการตรวจสอบควบคุมด้านสุขาภิบาลของ สถาน
ประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาศักยภาพชุมชน/ภาคีในการ
ด้าเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
แนวทางที่ 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาชุมชนและภาคีในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้าน การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริม สุขภาพ
ป้องกัน โรคและ ฟื้นฟู สุขภาพ ประชาชน
ทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาชุมชนและ
ภาคีในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการ
ด้านสาธารณสุข
2. ร้อยละความส้าเร็จของงานบริการด้านสาธารณสุข
ร้อยละของการตรวจสอบควบคุมด้านสุขาภิบาลของ
สถานประกอบการตาม พ .ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
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ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาศักยภาพชุมชน/ภาคีใน
การด้าเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล้าปาง
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
1) พันธกิจ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน
2) เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1. การจัดการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 2. ประชาชนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 3. เด็ก เยาวชนและประชาชน มีทักษะด้านกีฬา มีสุขภาพดี และมีความสุขในการเข้าร่วม
กิจกรรม
เป้าประสงค์
1. การจัดการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. จ้านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการ
ศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริม การปกครอง
ท้องถิ่นในระดับดีมาก
2. จ้านวนโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O( – Net) ที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 สาระการเรียนรู้
3. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก
2. ประชาชนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเข้า
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
3. เด็ก เยาวชนและประชาชน มีทักษะด้าน ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และ
กีฬา มีสุขภาพดี และมีความสุขในการ ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการและ
เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมเด็ก เยาวชน
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครล้าปางให้มี
การบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาในแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และ
กิจกรรมเด็ก เยาวชน

แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและศูนย์
1. จ้านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการจัด
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครล้าปาง
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริม
ให้มีการบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
การปกครองท้องถิ่นในระดับดีมาก
2. จ้านวนโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net) ที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 สาระการเรียนรู้
3. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามา
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ศึกษาในแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมการ
ในการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
3. ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชนและประชาชนร้อยละของระดับความพึงพอใจของเด็กเยาวชน
และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็ก
กิจกรรมเด็ก เยาวชน
เยาวชน
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส้านักการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม และกองวิชาการและแผนงาน
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล้าปาง
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) พันธกิจ
พันธกิจที่ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การจราจร และการบริการสาธารณะ
พันธกิจที่ 2. บริหารจัดการ ปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบ ตามกฎหมายผังเมืองให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเมือง
พันธกิจที่ 3. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะมีมาตรฐานครอบคลุม
ทุกพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ 2. การบริหารจัดการผังเมืองเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง
เป้าประสงค์ที่ 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
1. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุง
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
บริการสาธารณะ
2. การบริหารจัดการผังเมืองเป็นไปอย่าง 2. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง
จัดการผังเมืองรวม
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง 3. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์
ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุง
สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางที่ 2. บริหารจัดการและพัฒนาเมืองให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง
แนวทางที่ 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 5. พัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมแม่น้าวังอย่างเป็นระบบ

แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
คมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนา
ปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการ
สาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
2. บริหารจัดการและพัฒนาเมืองให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการ
บ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
แม่น้าวังอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
บริการสาธารณะ
ระดับความส้าเร็จของการปรับฐานข้อมูลผังเมืองรวมให้เป็น
ปัจจุบัน
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการฟื้นฟู
แม่น้าวัง

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองสวัสดิการสังคม และส้านักปลัดเทศบาล
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล้าปางให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) พันธกิจ
พันธกิจที่ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
พันธกิจที่ 2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
2) เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ที่ 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์
1. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ร้อยละความส้าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
ร้อยละของจ้านวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์

3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1
. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท้างานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม และ
โปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางที่ 2. พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
แนวทางที่ 3 . พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับวิทยาการสมัยใหม่
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท้างาน
ขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม และ
โปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับ
วิทยาการสมัยใหม่

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาองค์กร
ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาล
ร้อยละของจ้านวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดเทศบาล/ส้านักการช่าง/ ส้านักการศึกษา /กองวิชาการและแผนงาน /
กองคลัง/กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือ ในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
1) พันธกิจ ท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง
สถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งการธ้ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ของพื้นถิ่น
2) เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1. โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้รับการพัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่ 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิน่
เป้าประสงค์
1. โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทาง
วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้รับการ
พัฒนาฟื้นฟู และอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนา ฟื้นฟู และ
อนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหล่งเรียนรู้ทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1. พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหล่งเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
แนวทางที่ 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาฟื้นฟู และ
โบราณวัตถุ หรือแหล่งเรียนรู้ทาง
อนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือแหล่งเรียนรู้
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วม
ในกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่น

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดเทศบาล/ส้านักการช่าง/ส้านักการศึกษา /กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล้าปางให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
1) พันธกิจ : พัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
2) เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1. การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 2. เศรษฐกิจในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
และเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน
2. เศรษฐกิจในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 3. พัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครลาปาง
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
3. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายใน
เขตเทศบาลนครล้าปาง

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
1. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
2. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ภายในเขตเทศบาลนครล้าปาง

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดเทศบาล/กองวิชาการและแผนงาน/ส้านักการช่าง และกองสวัสดิการสังคม
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลนครลาปาง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ล้าปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สังคมล้าปาง ให้
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
มีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกัน
สามารถด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การรักษาความ
มั่นคงการจัด
ระเบียบสังคมและ
สร้างความร่วมมือ
ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดล้าปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
สังคม/ชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เทศบาลนคร
ตาม
เป้าประสงค์
ล้าปาง
พันธกิจ
(ตัวชี้วัดรวม)
1. การพัฒนา
1. ชุมชนมีความ 1. จ้านวนของ
สังคมและ
สามารถในการ
ชุมชนที่เพิ่มขึ้น
สร้างความ
บริหารจัดการ
ในการจัดการ
เข้มแข็งของ
ตนเองตาม
ตนเองตาม
ชุมชนตามหลัก หลักปรัชญา
หลักปรัชญา
ปรัชญาของ
ของเศรษฐกิจ
ของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
2. ประชาชนได้ 2. จ้านวน
รับการพัฒนา
โครงการที่
คุณภาพชีวิต
ส่งเสริมการ
ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
เศรษฐกิจที่
ชีวิตด้านสังคม
เหมาะสม
และเศรษฐกิจ
3. องค์กรและ
3. ระดับความ
ประชาชนมี
ส้าเร็จของการ
ความปลอดภัย ด้าเนินงาน
ในชีวิตและ
ด้านความเป็น
ทรัพย์สิน
ระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง
4. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการด้าเนิน
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย
58
-

59
-

60
3

61
4

62
5

-

-

8

16

24

-

-

5

5

5

-

-

85

85

85

ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม)
1. ส่งเสริม สนับสนุน 1. ระดับความส้าเร็จ
ให้ชุมชนมีความ
ของชุมชนในการ
เข้มแข็งในการ
จัดการตนเองตาม
บริหารจัดการ
หลักปรัชญาของ
ตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของ
2. ร้อยละของผู้รับ
เศรษฐกิจพอเพียง บริการมีความ
2. จัดสวัสดิการให้แก่ พึงพอใจต่อการจัด
เด็ก เยาวชน สตรี สวัสดิการด้าน
ผู้สูงอายุ คนพิการ ต่าง ๆ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ 3. ร้อยละของภาคี
ประสบปัญหาความ เครือข่ายที่ผ่าน
เดือดร้อน
เกณฑ์คุณภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุน4. จ้านวนของประเภท
พัฒนาศักยภาพภาคี อาชีพที่จัดให้มีการ
เครือข่ายสวัสดิการ ฝึกอบรมให้
สังคม
ประชาชน
4. ส่งเสริมองค์ความรู้ 5. ร้อยละของผู้เข้า
และพัฒนาทักษะ ฝึกอบรมอาชีพได้
อาชีพ
น้าความรู้ไปสร้าง
5. ส่งเสริมสนับสนุน รายได้ให้กับตนเอง/
การป้องกันและ
หรือน้าความรู้ไป
แก้ไขปัญหายาเสพติด ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
6. เตรียมความพร้อม 6. จ้านวนโครงการ/
และเพิ่มขีดความ
กิจกรรมการ
สามารถในการ
ป้องกันและแก้ไข
บริหารจัดการด้าน ปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนา

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
เพิ่มปีละ 1
ชุมชน

ปีละ
ไม่น้อยกว่า
8 โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
โครงการพัฒนา -กองสวัสดิการ -ส้านักปลัด
ความเข้มแข็ง สังคม
เทศบาล
ของชุมชน
ต้นแบบตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการที่ -กองสวัสดิการ
ส่งเสริมการ สังคม
พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ระดับ
ความส้าเร็จ
อยู่ระดับ 5

โครงการจัด -ส้านักปลัด
ระเบียบผู้ค้า เทศบาล
หาบเร่
แผงลอย

ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ
85

โครงการ
-ส้านักปลัด
เกี่ยวกับงาน เทศบาล
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ล้าปาง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดล้าปาง

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนคร
ล้าปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สังคมล้าปางให้เป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู้
มีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันสามารถ
ด้ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
สังคม/ชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

2. การส่งเสริม
และพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน

เป้าประสงค์
ตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

1. ประชาชนทุก 1. ร้อยละความพึง
กลุ่มวัยได้รับ
พอใจของ
การดูแลสุขภาพ ผู้รับบริการต่อ
อย่างเหมาะสม งานบริการด้าน
สาธารณสุข
2. ร้อยละ
ความส้าเร็จของ
งานบริการด้าน
สาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับแนว
แนวทางการพัฒนา
ทางการพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม)
ความเป็นระเบียบ ให้กับกลุ่ม
เรียบร้อยของ
เป้าหมาย
บ้านเมืองและด้าน 7. ระดับความส้าเร็จ
ป้องกันและบรรเทา ของการด้าเนิน
สาธารณภัย
งานด้านความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง
8. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ด้าเนินงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

58

59

60

61

62

-

-

85

85

-

-

80

85

85 1. พัฒนาระบบบริการ 1.ร้อยละความพึง
สุขภาพ ด้านการ
พอใจของผู้รับ
รักษาพยาบาล
บริการต่องาน
เบื้องต้น ส่งเสริม
บริการด้าน
สุขภาพ ป้องกันโรค สาธารณสุข
90 และฟื้นฟูสุขภาพ 2. ร้อยละความ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย ส้าเร็จของงาน
ให้มีสุขภาพดี
บริการด้าน
สาธารณสุข

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

-ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ
85 ในแต่ละปี
-เพิ่มขั้นปีละ
ร้อยละ 5

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการ -กองสาธารณสุข
เกี่ยวกับ
และสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริม
ให้ประชาชน
ได้รับการ
ดูแลสุขภาพ

หน่วย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ล้าปาง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดล้าปาง

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนคร
ล้าปาง

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
ตาม
เป้าประสงค์
พันธกิจ
(ตัวชี้วัดรวม) 58
2. ผู้ประกอบ 3. ร้อยละของการ การมีการจัดการ ตรวจสอบควบคุม
สิ่งแวดล้อมให้
ด้านสุขาภิบาล
ถูกต้องตามหลัก ของสถาน
สุขาภิบาล
ประกอบการตาม
อนามัย
พ.ร.บ. การ
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข พ.ศ.
2535
3. ชุมชน/ภาคี 4. ระดับความส้าเร็จ เครือข่ายมีส่วน ในการพัฒนา
ร่วมในการ
ศักยภาพชุมชน/
ด้าเนินงานด้าน ภาคีในการ
สาธารณสุขและ ด้าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
59

60

61

-

85

87

-

5

5

ตัวชี้วัดระดับแนว
แนวทางการพัฒนา
ทางการพัฒนา
62
(ตัวชี้วัดรวม)
89 2. ส่งเสริมให้ผู้
3.ร้อยละของการ
ประกอบการ
ตรวจสอบควบคุม
มีการจัดการ
ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมให้
ของสถาน
ถูกต้องตามหลัก
ประกอบการ
สุขาภิบาลอนามัย
ตาม พ.ร.บ.
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
5 3. ส่งเสริม สนับสนุน 4.ระดับความส้าเร็จ
และพัฒนาชุมชน
ในการพัฒนา
และภาคีในการ
ศักยภาพชุมชน/
ด้าเนินงานด้าน
ภาคีในการ
สาธารณสุขและ
ด้าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
-เพิ่มขั้นปีละ - โครงการ -กองสาธารณสุข
ร้อยละ 2
เกี่ยวกับการ และสิ่งแวดล้อม
ให้ผู้ประกอบ
การมีการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ให้ถูกต้อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลฯ
ระดับ
- โครงการ -กองสาธารณสุข
ความส้าเร็จ
เกี่ยวกับ
และสิ่งแวดล้อม
อยู่ระดับ 5
ส่งเสริมให้
ชุมชน/ภาคี
มีส่วนร่วม
ในการด้าเนิน
งานด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ล้าปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สังคมล้าปางให้เป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู้
มีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันสามารถ
ด้ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดล้าปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
สังคม/ชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เทศบาลนคร
ตาม
เป้าประสงค์
ล้าปาง
พันธกิจ
(ตัวชี้วัดรวม)
3. การพัฒนา 1. การจัดการ
1. จ้านวนโรงเรียน
ด้านการศึกษา
ศึกษาของ
ที่มีผลการ
กีฬา กิจกรรม
โรงเรียนและ
ประเมินคุณภาพ
เด็ก เยาวชน
ศูนย์พัฒนาเด็ก การจัดการ
และประชาชน
เล็กมีคุณภาพ
ศึกษาตามเกณฑ์
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
มาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการ
กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น
ปกครองท้องถิ่น ในระดับดีมาก
2. จ้านวนโรงเรียน
ที่มีผลคะแนน
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศไม่น้อย
กว่า 3 สาระ
การเรียนรู้
3. ระดับความ
ส้าเร็จ ในการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัด
การศึกษาของ
ศูนย์เด็กเล็ก

ค่าเป้าหมาย
58

59

60

61

-

-

5

6

-

-

3

4

-

-

5

5

ตัวชี้วัดระดับแนว
แนวทางการพัฒนา
ทางการพัฒนา
62
(ตัวชี้วัดรวม)
6 1. ส่งเสริม สนับสนุน 1.จ้านวนโรงเรียน
ให้โรงเรียนและ
ที่มีผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพการจัด
สังกัดเทศบาลนคร การศึกษา ตาม
ล้าปางให้มี
เกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารจัดการ ของกรมส่งเสริม
ศึกษาที่ได้
การปกครอง
มาตรฐาน
ท้องถิ่นในระดับ
ดีมาก
5
2.จ้านวนโรงเรียน
ที่มีผลคะแนนการ
ทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net)
ที่มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศไม่
น้อยกว่า 3 สาระ
การเรียนรู้

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

5

ระดับ
ความส้าเร็จ
อยู่ระดับ 5

3.ระดับความ
ส้าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษาของ
ศูนย์เด็กเล็ก

เพิ่มขี้น ปีละ
1 โรงเรียน

เพิ่มขึ้น ปีละ
1 โรงเรียน

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
จ้านวน 6
-ส้านัก
โรงเรียนมีผล การศึกษา
การประเมิน
คุณภาพฯ ใน
ระดับดีมาก

จ้านวน 5
-ส้านัก
โรงเรียนมีผล การศึกษา
คะแนนการ
ทดสอบทาง
การศึกษาฯ
มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ไม่น้อยกว่า 3
สาระการ
เรียนรู้
-โครงการ
-ส้านัก
เกี่ยวกับการ การศึกษา
พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัด
การศึกษาของ
ศูนย์เด็กเล็ก

หน่วย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ล้าปาง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดล้าปาง

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนคร
ล้าปาง

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
ตาม
เป้าประสงค์
พันธกิจ
(ตัวชี้วัดรวม)
2. ประชาชนได้รับ 4. ร้อยละของ
ความรู้จาก
ระดับความพึง
แหล่งเรียนรู้และ พอใจของ
การจัดกิจกรรม ประชาชนใน
การเรียนรู้
การเข้ามาใช้
บริการแหล่ง
เรียนรู้
5. ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้
3. เด็ก เยาวชน
6. ร้อยละของ
และประชาชนมี ระดับความพึง
ทักษะด้านกีฬา พอใจของเด็ก
มีสุขภาพดี และ เยาวชน และ
มีความสุขใน
ประชาชนใน
การเข้าร่วม
การเข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรมกีฬา
นันทนาการและ
กิจกรรมเด็ก
เยาวชน

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับแนว
แนวทางการพัฒนา
ทางการพัฒนา
62
(ตัวชี้วัดรวม)
85 2. ส่งเสริม สนับสนุน 4.ร้อยละของระดับ
ให้ประชาชนเข้า
ความพึงพอใจของ
มาศึกษาในแหล่ง ประชาชนในการ
เรียนรู้และจัด
เข้ามาใช้บริการ
กิจกรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

58

59

60

61

-

-

85

85

-

-

85

85

85

5.ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
ในแต่ละปี

-

-

85

85

85 3. ส่งเสริม สนับสนุน
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ
และกิจกรรมเด็ก
เยาวชน

6.ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ
และกิจกรรมเด็ก
เยาวชน

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 85
ในแต่ละปี

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
ในแต่ละปี

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
- โครงการ -ส้านัก
-กองสวัสดิการ
เกี่ยวกับการ การศึกษา
สังคม
ส่งเสริมให้
-กองวิชาการ
ประชาชน
และแผนงาน
เข้าใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้
- โครงการ
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม
การเรียนรู้
- โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน
- โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการ

-ส้านัก
การศึกษา

-กองสวัสดิการ
สังคม
-กองวิชาการ
และแผนงาน

-ส้านัก
การศึกษา

-กองสวัสดิการ
สังคม
-กองวิชาการ
และแผนงาน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ล้าปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สังคมล้าปางให้เป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู้
มีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันสามารถ
ด้ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดล้าปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เทศบาลนคร
ตาม
เป้าประสงค์
ล้าปาง
พันธกิจ
(ตัวชี้วัดรวม)
4. การพัฒนา 1. โครงสร้าง
1. ร้อยละของ
โครงสร้างพื้นฐาน พื้นฐาน
ประชาชนมี
สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค
ความพึงพอใจ
พัฒนาตาม
สาธารณูปการ
ต่อการปรับปรุง
ผังเมืองรวม
และบริการ
โครงสร้าง
ปรับภูมิทัศน์
สาธารณะ
พื้นฐาน
เมืองและการ
มีมาตรฐาน
สาธารณูปโภค
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ครอบคลุมทุก
สาธารณูปการ
ทรัพยากร
พื้นที่
และบริการ
ธรรมชาติ และ
สาธารณะ
สิ่งแวดล้อม
2. การบริหาร
2. จ้านวนโครงการ
จัดการผังเมือง
/กิจกรรมที่
เป็นไปอย่าง
เกี่ยวข้องกับการ
ถูกต้องตาม
บริหารจัดการ
กฎหมายผัง
ผังเมืองรวม
เมือง
3. ทรัพยากร
3. จ้านวนโครงการ
ธรรมชาติและ
/กิจกรรมที่ได้รับ
สิ่งแวดล้อมเมือง การส่งเสริม
ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ส่งเสริมอนุรักษ์ ทรัพยากร
และฟื้นฟู
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม)
1. ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และบริการ
สาธารณะ

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
-ส้านักการช่าง -ส้านัก
ปลัดเทศบาล

58

59

60

61

62

-

-

85

85

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
ในแต่ละปี

- โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนและ
ท่อระบาย
น้้า

-

-

1

2

85 1.ปรับปรุง พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจราจร
พัฒนาปรับปรุง
สาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะให้
ได้มาตรฐานพร้อม
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
3 2.บริหารจัดการ 2. ระดับความส้าเร็จ
และพัฒนาเมืองให้ ของการปรับ
เป็นไปอย่างถูกต้อง ฐานข้อมูลผังเมือง
ตามกฎหมายผัง
รวมให้เป็นปัจจุบัน
เมือง

ปีละ
1 โครงการ/
กิจกรรม

- โครงการ
-ส้านักการช่าง
จัดท้าผัง
เมืองรวม
เมืองล้าปาง

-

-

3

6

9

ปีละ
ไม่น้อยกว่า
3 โครงการ/
กิจกรรม

- โครงการ/
-ส้านักการช่าง
กิจกรรม
เกี่ยวกับ
การส่งเสริม
อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3. จ้านวนโครงการ/
และพัฒนาระบบ
กิจกรรมที่มีการ
การบ้ารุงรักษาภูมิ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทัศน์ของเมืองอย่าง
ยั่งยืน
4.ส่งเสริมอนุรักษ์ 4. จ้านวนโครงการ/
ฟื้นฟูทรัพยากร
กิจกรรมที่ได้รับ
ธรรมชาติและ
การส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-กอง
สาธารณสุขฯ
-กองสวัสดิการ
สังคม
-ส้านักปลัด
เทศบาล

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ล้าปาง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดล้าปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การรักษาความ
มั่นคงการจัด
ระเบียบสังคมและ
สร้างความร่วมมือ
ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย และ
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารและ
พัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนคร
ล้าปาง

เป้าประสงค์
ตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
58

5.การพัฒนา
1. องค์กรมีระบบ 1. ร้อยละ
ระบบการบริหาร บริหารจัดการที่ ความส้าเร็จของ
จัดการองค์กร
ทันสมัยพร้อม
การพัฒนาระบบ
และการพัฒนา
รองรับการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เปลี่ยนแปลง
องค์กร

2. บุคลากรได้รับ 2. ร้อยละของ
การพัฒนาและ จ้านวนบุคลากร
เพิ่มสมรรถนะ
ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์

-

59

60

61

-

70

75

-

85

85

ตัวชี้วัดระดับแนว
แนวทางการพัฒนา
ทางการพัฒนา
62
(ตัวชี้วัดรวม)
5.พัฒนาการ
5. ร้อยละของระดับ
บริหารจัดการ
ความพึงพอใจของ
สภาพแวดล้อม
ประชาชนในการ
แม่น้าวังอย่างเป็น ฟื้นฟูแม่น้าวัง
ระบบ
80 1.ส่งเสริม สนับสนุน 1.จ้านวนโครงการ/
และพัฒนาการ
กิจกรรมในการ
ท้างานขององค์กร
พัฒนาองค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
2. ร้อยละของ
ธรรม และโปร่งใส
ประชาชนมีความ
พร้อมรองรับการ
พึงพอใจต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ให้บริการของ
เทศบาล
85 2. พัฒนากระบวน 3. ร้อยละของ
การโดยมุ่งเน้น
จ้านวนบุคลากร
ผู้รับบริการเป็น
ได้รับการพัฒนา
ศูนย์กลาง เพื่อ
ตามเกณฑ์
สร้างความเลิศ
3.พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรเพื่อ
รองรับวิทยาการ
สมัยใหม่

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

เพิ่มขึ้นปีละ
ร้อยละ 5

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก

- โครงการ
ทุกส้านัก/
เกี่ยวกับการ กอง
พัฒนาองค์กร
- โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ของ
ส้านัก/กอง
บุคลากรได้รับ - โครงการ
การพัฒนา
พัฒนา
ร้อยละ 85
ประสิทธิภาพ
ในแต่ละปี
การท้างาน
ของ
พนักงานฯ

หน่วย
สนับสนุน

ทุกส้านัก/
กอง

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ล้าปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สังคมล้าปางให้เป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีความ
เข้มแข็ง มี
ภูมิคุ้มกัน สามารถ
ด้ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดล้าปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
สังคม/ชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 1การ ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนา
บนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและ
บริการและ

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เทศบาลนคร
ตาม
เป้าประสงค์
ล้าปาง
พันธกิจ
(ตัวชี้วัดรวม)
6.การส่งเสริม 1. โบราณสถาน 1. จ้านวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ
/กิจกรรมที่
ประเพณี และ
มรดกทาง
ส่งเสริมการ
การธ้ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
พัฒนา ฟื้นฟู
มรดกทาง
สถาปัตยกรรม
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
พื้นถิ่นได้รับการ แหล่งโบราณพัฒนาฟื้นฟูและ สถาน โบราณอนุรักษ์อย่าง
วัตถุ หรือ แหล่ง
ต่อเนื่อง
เรียนรู้ทาง
สถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น
2. ประชาชนมีส่วน 2. ร้อยละของ
ร่วมในกิจกรรม ระดับความพึง
ทางศาสนา
พอใจของ
อนุรักษ์ประเพณี ประชาชนที่เข้า
วัฒนธรรมและ
ร่วมกิจกรรม
ภูมิปัญญา
ทางศาสนา
ท้องถิ่น
ประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7.การพัฒนา
1. การท่องเที่ยว 1. จ้านวนโครงการ
ส่งเสริม ด้าน
ได้รับการพัฒนา /กิจกรรมที่
การท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมด้านการ
และเศรษฐกิจ
และเชื่อมโยงสู่
ท่องเที่ยว
ประชาคม
อาเซียน

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับแนว ความก้าวหน้า
แนวทางการพัฒนา
ทางการพัฒนา
ของเป้าหมาย
(ตัวชี้วัดรวม)
1.พัฒนา ฟื้นฟูและ 1.จ้านวนโครงการ/ ปีละ 1
อนุรักษ์แหล่ง
กิจกรรมที่ส่งเสริม โครงการ/
โบราณสถาน
การพัฒนาฟื้นฟูและ กิจกรรม
โบราณวัตถุ หรือ
อนุรักษ์แหล่ง
แหล่งเรียนรู้
โบราณสถาน
ทางสถาปัตยกรรม โบราณวัตถุหรือ
พื้นถิ่น
แหล่งเรียนรู้ทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

58

59

60

61

62

-

-

1

2

3

-

-

85

85

85

-

-

4

8

12 1.พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

2.ส่งเสริม สนับสนุน 2. ร้อยละของระดับ ร้อยละของ
ให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ระดับความพึง
ส่วนร่วมในกิจกรรม ของประชาชนที่
พอใจไม่น้อย
ทางศาสนา และ
เข้าร่วมกิจกรรม
กว่าร้อยละ
อนุรักษ์ประเพณี
ทางศาสนา ประเพณี 85 ในแต่ละปี
วัฒนธรรมและ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. จ้านวนโครงการ
/กิจกรรมที่
ส่งเสริมบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
2. จ้านวนโครงการ
/กิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว

ไม่น้อยกว่า
ปีละ 4
โครงการ/
กิจกรรม

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง
เก่านคร
ล้าปาง

โครงการ
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนา
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
โครงการ/
กิจกรรม
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมด้าน
การท่องเที่ยว

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
-ส้านัก
การช่าง

หน่วย
สนับสนุน
ส้านัก
การศึกษา

-ส้านัก
การศึกษา

-ส้านักปลัด
เทศบาล
-กอง
สวัสดิการฯ
-กอง
สาธารณสุข

-ส้านักปลัด
เทศบาล

-กองวิชาการ
และแผนงาน,
-กองสวัสดิการ
สังคม
-ส้านักการช่าง

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ล้าปาง
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้
เศรษฐกิจชุมชน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดล้าปาง

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนคร
ล้าปาง

เป้าประสงค์
ตาม
พันธกิจ
2. เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
2. จ้านวนโครงการ
/กิจกรรมที่
ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ

ค่าเป้าหมาย
58

59

60

61

-

-

2

4

ตัวชี้วัดระดับแนว
แนวทางการพัฒนา
ทางการพัฒนา
62
(ตัวชี้วัดรวม)
6 2.ส่งเสริมโครงการ/ 3. จ้านวนโครงการ
กิจกรรมด้านการ
/กิจกรรมที่
ท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
3.พัฒนา ปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว
ภายในเขต
เทศบาลนคร
ล้าปาง

4. จ้านวนโครงการ
/กิจกรรมที่
พัฒนา ปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว
ภายในเขต
เทศบาลนคร
ล้าปาง

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ปีละ 2
โครงการ/
กิจกรรม

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการ/
กิจกรรม
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
-ส้านักปลัด -ส้านักการช่าง
เทศบาล
-กอง
สวัสดิการ
สังคม

