
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสรมิการใช้ - เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย - มีการส่งเสริมการใช้ - 10,000 10,000 10,000 - มีการใช้นวัตกรรมและ - ภายในองค์กรมีการใช้ กอง

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ของรัฐบาล นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน เทคโนโลยี ในการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สาธารณสุขฯ

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม - เพ่ือให้การบริหารจัดการ การจัดการส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย ในการจัดการส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและ 1 ด้านต่อปี

ส่ิงแวดล้อม เป็นไปอย่างมี  

ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม

- เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน

เป็นองค์กรท่ีมีการบริหาร

จัดการและบริโภคท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม

2 โครงการส่งเสรมิการใช้ - เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย - มีการส่งเสริมการใช้ - 5,000 5,000 5,000 - ส่งเสริมการใช้พลังงาน - เกิดการใช้พลังงาน กอง

พลังงานอย่างมีประสทิธิ ของรัฐบาล พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ

ภาพ - เพ่ือให้การบริหารจัดการ  

ทรัพยากรธรรมชาติและ

          2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

              2.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

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

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 5 : เมืองนเิวศน์ (Eco-Town)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 31



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

              2.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 5 : เมืองนเิวศน์ (Eco-Town)

โครงการส่งเสรมิการใช้ ส่ิงแวดล้อม เป็นไปอย่างมี

พลังงานอย่างมีประสทิธิ ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม

ภาพ - เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน

(ต่อ) เป็นองค์กรท่ีมีการบริหาร

จัดการและบริโภคท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม

3 โครงการส่งเสรมิกิจกรรม - เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย - ส่งเสริมกิจกรรมลด - 5,000 5,000 5,000 - จัดกิจกรรมลดก๊าซ - มีการจัดกิจกรรม กอง

ลดก๊าซเรอืนกระจก ของรัฐบาล ก๊าซเรือนกระจก โดยอาศัย เรือนกระจก อย่างน้อย ลดก๊าซเรือนกระจก สาธารณสุขฯ

เพื่อมุ่งสู่เมืองล าพูน - เพ่ือให้การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของทุกภาค 1 กิจกรรมต่อปี โดยได้รับความร่วมมือ

คาร์บอนต่ า ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่วนท่ีเก่ียวข้อง น าไปสู่เมือง จากทุกภาคส่วน

ส่ิงแวดล้อม เป็นไปอย่างมี ล าพูนคาร์บอนต่ า

ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม

- เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน

เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัด

การและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 32



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

              2.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 5 : เมืองนเิวศน์ (Eco-Town)

4 โครงการขุดลอกล าเหมือง -เพ่ือป้องกันน  าเน่าเสียและไม่ -ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ - - 364,000 - -มีการขุดลอกล าเหมือง -ล าเหมืองได้รับการ กองช่าง

สาธารณะ เกิดการตื นเขิน ระยะทางประมาณ 910.00 ตั งแต่หลังโกดังกุสุมา ขุดลอก ไม่เกิดน  าเน่าเสีย ชุมขน

 -เพ่ือให้ล าเหมืองสามารถรับ เมตร ตั งแต่โกดังร้านกุสุมา ถึงบริเวณถนนจามเทวี และน  าสามารถไหลได้ จามเทวี

น  าและระบายน  าได้อย่าง ถึงบริเวณถนนจามเทวี ซอย 10 สะดวก ไม่มีกล่ินเหม็น

สะดวก รวดเร็ว ซอย 10 จากน  าขัง

5 โครงการบรหิารจัดการ ก่อสร้างปรับปรุงสถานีขนถ่าย -ปรับปรุงหลังคา ผนังพื น - 1,742,900 1,742,900 - -มีการปรับปรุงอาคาร -อาคารเตาเผาขยะได้ กองช่าง

ก าจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย พร้อมวางระบบไฟฟ้าและ เตาเผาขยะส าหรับใช้เป็น รับการปรับปรุงเป็น

-ปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะ ทาสีอาคารสถานีขนถ่ายขยะ ท่ีพักขยะ ระบบปิดป้องกันไม่ให้

(อาคารเตาเผาขยะ) เทศบาล (อาคารเตาเผาขยะ) เทศบาล เกิดกล่ินเหม็น

เมืองล าพูน เมืองล าพูน

รวม 5  โครงการ - - 0 1,762,900 2,126,900 20,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 33


