
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน์ - เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์ทาง - เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนในเขตเมืองเก่า - เมืองมีความเป็น กองช่าง

พื้นท่ีมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมบริเวณภายในเขต แสงสว่างและปรับปรุงภูมิ จ านวน 4 สาย ได้รับการ ระเบียบเรียบร้อยสวย

10 เมืองเก่า เมืองเก่า 10 เมือง ทัศน์บริเวณ ถนนรอบเมืองใน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ งาม

(สาธารณูปโภคใต้ดนิเพือ่การ - เพ่ือจัดระเบียบเมืองและควบ ถนนรอบเมืองนอก ถนนชัยมง ปรับปรุงภูมิทัศน์ครบทุก - กระตุ้นให้เกิดการต่ืน

ท่องเท่ียวในเขตเมืองเก่าล าพูน) คุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เป็น คล และถนนมุกดา ซ่ึงเป็น สาย ตัวจากการเกิดเส้นทาง

ไปตามผังเมือง ถนนในเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่า การท่องเท่ียวแบบเช่ือม

- เพ่ือเปิดมุมมองใหม่ของเมือง ล าพูน ตามมติคณะรัฐมนตรี โยง

- เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2554 - เกิดเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง ร่วมมือระหว่างองค์กร

ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ ต่างๆ

ภาคเอกชนและประชาชน

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  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  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 41
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          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง -เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน -ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต ซอย ไหล่ทาง ภายในเขต ซอย ไหล่ทางภายในเขต

เทศบาล เทศบาล เทศบาล

-เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไป-มา -ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางเท้า

ในเขตเทศบาลได้สะดวก สบาย ภายในเขตเทศบาล ดังน้ี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้าน -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 147,280 147,280 - - -มีการปรับปรุงผิว -ผู้ใช้เส้นทางสัญจรบน

หลวย ซอย 9 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจรแอสฟัลท์ติก- ถนนสายหลักได้รับ  

526.00 ตารางเมตร บริเวณ คอนกรีต ถนนบ้านหลวย ความสะดวกปลอดภัย

ถนนบ้านหลวย ซอย 9 ซอย 9 ในการใช้เส้นทางสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อ -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 1,129,280 1,129,280 - -มีการปรับปรุงถนน -เกิดความสวยงาม

สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้าง พร้อมก่อสร้างรางระบาย และความเป็นระเบียบ  

ถนนสนามกีฬา ต้ังแต่แยกถนน รางระบายน้ า ค.ส.ล.พ้ืนท่ี น้ า ถนนสนามกีฬา ต้ังแต่ เรียบร้อย

สนามกีฬา ซอย 6 ถึงสุดเขต ไม่น้อยกว่า 1,391.00 แยกถนนสนามกีฬา ซ.6 -ลดอุบัติเหตุอันอาจเกิด

เทศบาลเมืองล าพูน ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง ถึงสุดเขตเทศบาล ข้ึนในการใช้เส้นทางสัญ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว จร

ประมาณ 274.00 เมตร -ประชาชนได้รับ

บริเวณถนนสนามกีฬา ต้ังแต่ ความสะดวกในการ

แยกถนนสนามกีฬา ซ.6  เดินทางท่องเท่ียว

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 42
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          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนจิตตวงค์ -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 259,500 - - -มีการปรับปรุงผิว -ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต พันธ์รังสรรค์ ซอย 5 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจรแอสฟัลท์ติก ความสะดวกในการใช้  

เทศบาล 927.00 ตารางเมตร คอนกรีตถนนจิตตวงศ์ เส้นทางสัญจรและป้อง

(ต่อ) พร้อมยกระดับขอบราง พันธ์รังสรรค์ ซอย 5 กันอุบัติเหตุบนถนน

 ระบายน้ า บริเวณถนน สายรอง

 จิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์

ซอย 5

ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนรอบ -ปรับปรุงทางเดินเท้า - 452,400 - - -มีการปรับปรุงทางเดิน -ประชาชนได้รับ

เมืองใน ต้ังแต่แยกถนนประตูล้ี ค.ส.ล.พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เท้า บริเวณถนนรอบ ความสะดวกในการ  

ถึงแยกถนนวังขวา 754.00 ตารางเมตร ใช้เส้นทางสัญจร

บริเวณถนนรอบเมืองใน เมืองในต้ังแต่แยกถนน และป้องกัน

ต้ังแต่แยกถนนประตูล้ี ประตูล้ีถึงแยกถนนวังขวา อุบัติเหตุบนถนน

ถึงแยกถนนวังขวา สายหลัก

ปรับปรุงผิวจราจรถนน -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 42,900 - - -มีการปรับปรุงผิว -ถนนในชุมชนได้รับการ

จิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ซอย 2 ติกคอนกรีตบริเวณถนน จราจรถนนจิตตวงศ์พันธ์- ปรับปรุงให้มีความ  

จิตตวงศ์ พันธ์รังสรรค์ รังสรรค์ ซอย 2 สะดวกสบายในการ

ซอย2 สัญจร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนท่านาง -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 73,000 73,000 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ

ติกคอนกรีตถนนท่านาง ถนนท่านาง ปรับปรุงให้มีความ  

สะดวกสบายในการ

  สัญจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 43



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างถนนเจริญตา -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พ้ืนท่ี 259,000 259,000 - - -มีการก่อสร้างถนน -ถนนในชุมชนได้รับ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต  ไม่น้อยกว่า 576.00 ตาราง ค.ส.ล. ถนนเจริญตา การก่อสร้างให้มีความ  

เทศบาล  เมตร ถนนเจริญตา บริเวณ บริเวณ ซอยข้างหอพัก สะดวกสบายในการ  

(ต่อ) ซ. 1 ข้างหอพักแพตต้ี 3 แพตต้ี 3 สัญจร

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 259,000 259,000 - - -มีการก่อสร้างถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 576.00 ค.ส.ล. ถนนเจริญตา ก่อสร้างให้มีความ  

ตารางเมตร ถนนเจริญตา บริเวณ ซ.2 (บ้านนาย สะดวกสบายในการ  

บริเวณ ซ.2 (บ้านนายสวัสด์ิ สวัสดิ ปกปิงเมือง) สัญจร

ปกปิงเมือง)

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 189,000 189,000 - -มีการก่อสร้างถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 420.00 ค.ส.ล. ถนนเจริญตา ก่อสร้างให้มีความ  

ตารางเมตร ถนนเจริญตา บริเวณ ซ.3 (บ้านนางแสง สะดวกสบายในการ  

บริเวณซ.3 (บ้านนางแสง จันทร์ ไข่จินดา) สัญจร

จันทร์ ไข่จินดา)

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 38,700 38,700 - -มีการก่อสร้างถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 420.00 ค.ส.ล. ถนนเจริญตา ซ.4 ก่อสร้างให้มีความ  

ตารางเมตร ถนนเจริญตา (บ้านนางภาวิณี สะดวกสบายในการ  

บริเวณ ซ.4 (บ้านนางภาวิณี ธนนาทธนะชน) สัญจร

ธนนาทธนะชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 44



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนช่างฆ้อง -ปรับปรุงผิวจราจร - 112,700 112,700 - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต แยกทางไปวัดไก่แก้ว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนช่างฆ้อง แยกทาง ปรับปรุงงให้มีความ  

เทศบาล พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 376.00 ไปวัดไก่แก้วต้ังแต่บ้าน สะดวกปลอดภัยในการ  

(ต่อ)  ตารางเมตร และยกขอบ นายอิ่นแก้ว ลาพิงค์ สัญจร

บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ถึงบ้าน นางทองสุก 

เมตร ถนนช่างฆ้อง บริเวณ กล่ินมาลี

แยกทางไปวัดไก่แก้ว ต้ังแต่

บ้านนายอิ่นแก้ว ลาพิงค์

ถึงบ้านนางทองสุก

กล่ินมาลี

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 1,242,000 1,242,000 - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนเช่ือมต่อระหว่าง

คอนกรีตพร้อมก่อสร้างราง ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนนพร้อมก่อสร้างราง ถนนสายหลักและสาย  

ระบายน้ าบริเวณถนนสันป่ายาง 2,715.00 ตารางเมตร ระบายน้ าบริเวณถนน รอง ได้รับการปรับปรุง  

ต้ังแต่ท่ีท าการชุมชนไก่แก้ว พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า สันป่ายาง ต้ังแต่ท่ีท าการ ให้มีความสะดวกสบาย

ถึงถนนด้านข้างโบราณ ยาวประมาณ 200 เมตร ชุมชนไก่แก้วถึงถนนด้าน ในการสัญจรของ

สถานกู่ช้าง บริเวณถนนสันป่ายาง ต้ังแต่ ข้างโบราณสถานกู่ช้าง ประชาชน และนักท่อง

ท่ีท าการชุมชนไก่แก้วถึง เท่ียวท่ีมาเท่ียวชม

ถนนด้านข้างโบราณสถาน โบราณสถานกู่ช้าง

กู่ช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 45



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญ -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 41,700 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต ราษฎร์ ซอย 7 ต้ังแต่ปาก ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนนเจริญราษฎร์ ซ.7 ปรับปรุงให้มีความ  

เทศบาล ซอย 7 ถึงสามแยกหน้าโรงเรียน 146.00 ตารางเมตร ต้ังแต่ปาก ซอย 7  ถึง สะดวก สบายในการ  

(ต่อ) อนุบาลคริสเตียน พร้อมยกขอบบ่อพัก สามแยกหน้าโรงเรียน สัญจร

ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร อนุบาลคริสเตียน

บริเวณถนนเจริญราษฎร์ 

 ซ.7 ต้ังแต่ปากซอย 7 ถึง

สามแยกหน้าโรงเรียนอนุบาล

คริสเตียน

ปรับปรุงผิวจราจรถนนไก่แก้ว -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 42,000 - - - -มีการปรับปรุงผิว -ถนนในชุมชนได้รับ

บริเวณสามแยก(กู่ไก่) ติกคอนกรีต พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจรถนนไก่แก้วบริเวณ การปรับปรุงให้มีความ  

150.00 ตารางเมตร สามแยก(กู่ไก่) สะดวกสบายในการ  

ถนนไก่แก้ว บริเวณสามแยก สัญจร

(กู่ไก่)

ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - - 1,660,400 - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย 10 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกในการใช้เส้นทาง ชุมชน

 2,438.00 ตารางเมตร ถนนจามเทวี ซอย 10 สัญจร จามเทวี

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า

และยกขอบรางระบายน้ า

บริเวณถนนจามเทวี ซอย10

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 46



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - - 1,188,200 - -มีการปรับปรุงผิว -ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต ซอย 1 ติกคอนกรีต พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจรแอสฟัลท์ติก- ความสะดวกในการ ชุมชน

เทศบาล 1,496.00 ตารางเมตร คอนกรีต ถนนจามเทวี ใช้เส้นทางสัญจร จามเทวี

(ต่อ) พร้อมยกระดับรางระบายน้ า ซอย  1

และยกขอบบ่อพัก บริเวณ

ถนนจามเทวี ซอย 1  

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนาม -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - - 1,058,600 - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับ กองช่าง

กีฬา ซอย 1 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติก ถนนสนาม ความสะดวกในการ ชุมชน

 1,814.00 ตารางเมตร กีฬา ซอย 1 ใช้เส้นทางสัญจร สันดอนรอม

พร้อมยกขอบรางระบายน้ า

 และขอบบ่อพักบริเวณถนน

สนามกีฬาซอย 1

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนาม -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - - - 2,011,400 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กีฬา ซอย 2 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติกถนนสนาม สะดวกในการใช้เส้นทาง ชุมชน

1,966.00 ตารางเมตร กีฬา ซอย 2 สัญจร สันดอนรอม

พร้อมยกขอบรางระบายน้ า  

และขอบบ่อพักบริเวณถนน

สนามกีฬา ซอย 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 47



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนาม -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - - - 1,620,400 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต กีฬา ซอย 4 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติกถนนสนาม สะดวกในการใช้เส้นทาง ชุมชน

เทศบาล 1,730.00 ตารางเมตร กีฬา ซอย 4 สัญจร สันดอนรอม

(ต่อ) พร้อมยกขอบรางระบายน้ า  

บริเวณถนนสนามกีฬา ซอย4

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนาม -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - - - 1,935,200 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กีฬา ซอย 5 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติกถนนสนาม สะดวกในการใช้เส้นทาง ชุมชน

3,107.00 ตารางเมตร กีฬา ซอย 5 สัญจร สันดอนรอม

พร้อมยกขอบรางระบายน้ า  

บริเวณถนนสนามกีฬา ซอย5

3 โครงการก่อสร้างระบบ -เพ่ือให้ชุมชนมีไฟส่องสว่างและ -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ได้รับความสะดวกจากการใช้ สว่างสาธารณะภายในเขต

เส้นทางสัญจร เทศบาล

-เพ่ือลดอุบัติเหตุในชุมชน -ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะถนน ซอย ภายใน

เขตเทศบาล ดังน้ี

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง 408,600 408,600 - - -มีการก่อสร้างระบบ - บริเวณริมน้ ากวง กองช่าง

สาธารณะริมแม่น้ ากวง สว่างสาธารณะบริเวณริม ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ มีไฟฟ้าส่องสว่าง  

แม่น้ ากวงจากสะพานท่าขาม ริมแม่น้ ากวง -ประชาชนได้รับความ  

 ถึงสะพานขัวมุง ขนาดเสา สะดวกจากการใช้เส้น

สูงไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ทางสัญจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 48



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างระบบ ก่อสร้างติดต้ังโคมไฟกระพริบ -ก่อสร้างติดต้ังโคมสัญญาณ 100,000 100,000 - - -มีการก่อสร้างติดต้ังโคม -เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณแยก ไฟกระพริบพลังงานแสง  สัญญาณไฟกระพริบฯ และเกิดความปลอดภัย  

(ต่อ) ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ อาทิตย์บริเวณถนน บริเวณถนนจิตตวงศ์พันธ์ แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

จิตตวงศ์พันธ์ รังสรรค์ รังสรรค์

4 โครงการก่อสร้างห้องน้ า -เพ่ือก่อสร้างห้องน้ าให้เพียงพอ -ก่อสร้างห้องน้ า ขนาด - 1,037,200 1,037,200 - -มีการก่อสร้างห้องน้ า -มีห้องน้ าท่ีสะอาด กองช่าง

สาธารณะศูนย์บรกิาร ประชาชนตลอดจนนักท่องเท่ียว 7.00 x 23.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง บริเวณ เพียงพอและอ านวย  

นักท่องเท่ียว ได้รับความสะดวก บริเวณศูนย์บริการนักท่อง ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ความสะดวกแก่  

เท่ียว ประชาชน ตลอดจน

นักท่องเท่ียว

5 โครงการก่อสร้างหลังคา -เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ -ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก - 350,000 - - -มีการก่อสร้าง -มีอาคารหลังคา กองช่าง

ตลาดสดหนองดอก ผู้ค้าขายบริเวณตลาดหนองดอก ขนาด 6.00 x 58.50 เมตร หลังคาโครงเหล็ก โครงเหล็ก อ านวย กองสาธารณสุข

 บริเวณภายในตลาดหนอง จ านวน 1 หลัง ความสะดวกแก่ผู้

ดอก บริเวณภายใน ค้าขายในตลาดฯ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 49



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
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           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

6 โครงการก่อสร้างท่อ/ราง -เพ่ือระบายน้ าเสียและลดความ - - - - กองช่าง

ระบายน้ า ภายในเขต เสียหายของจราจร

เทศบาล -เพ่ือป้องกันมิให้เกิดน้ าท่วมขัง -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

สามารถระบายน้ าได้อย่าง ถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล

รวดเร็ว ดังน้ี

ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนราช - ก่อสร้างรางระบายน้ า 210,600 210,600 - - -มีการก่อสร้างรางระบาย -มีรางระบายน้ าท่ี

วงศ์ ค.ส.ล.ถนนราชวงศ์ต้ังแต่แยก น้ า บริเวณถนน ราชวงศ์ สามารถระบายน้ า  

ถนนหลังศาลากลางจังหวัด ได้สะดวกและไม่มี

ล าพูนถึงแยกถนนรอบเมืองใน  กล่ินเหม็นอันเน่ือง

  มาจากน้ าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า -ก่อสร้างรางระบายน้ า - 2,613,800 2,613,800 - -มีการก่อสร้างรางระบาย -มีรางระบายน้ าท่ี

ถนนสนามกีฬ่า ซอย 7 ค.ส.ล.ยาวประมาณ น้ า บริเวณถนนสนามกีฬา สามารถระบายน้ า  

 968.00 เมตร บริเวณ ซอย 7 ได้สะดวกและไม่มี

 ถนนสนามกีฬา ซอย 7 กล่ินเหม็นอันเน่ือง

   มาจากน้ าท่วมขัง

ปรับปรุงยกระดับขอบราง -ปรับปรุงยกระดับขอบ 332,500 332,500 - - -มีการปรับปรุง -รางระบายน้ า

ระบายน้ าถนนเจริญราษฎร์ รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยกระดับขอบราง ได้รับการยกขอบ  

ซอย 10 ความยาวไม่น้อยกว่า ระบายน้ าบริเวณ ให้น้ าสามารถไหล

265.00 เมตร บริเวณ ถนนเจริญราษฎร์ ระบายได้สะดวก

ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 10 ซอย 10 มากย่ิงข้ึน
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          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างท่อ/ราง ปรับปรุงยกระดับขอบราง -ปรับปรุงยกระดับขอบ - 137,362 - - -มีการปรับปรุง -รางระบายน้ า

ระบายน้ า ภายในเขต ระบายน้ าถนนวังขวา ซอย 3 รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยกระดับขอบราง ได้รับการยกขอบ  

เทศบาล ความยาวไม่น้อยกว่า ระบายน้ าบริเวณ ให้น้ าสามารถไหล  

(ต่อ) 88.00 เมตร บริเวณ ถนนวังขวาซอย 3 ระบายได้สะดวก

ถนนวังขวา ซอย 3  มากย่ิงข้ึน

ปรับปรุงยกระดับขอบราง -ปรับปรุงยกระดับขอบ - - 300,300 300,300 -มีการปรับปรุง -รางระบายน้ า

ระบายน้ าถนนรอบเมืองใน รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยกระดับขอบราง ได้รับการยกขอบ  

ความยาวไม่น้อยกว่า ระบายน้ าบริเวณ ให้น้ าสามารถไหล  

184.00 เมตร บริเวณ ถนนรอบเมืองใน ระบายได้สะดวก

ถนนรอบเมืองใน ต้ังแต่  มากย่ิงข้ึน

ข้างร้าน ษ เฮอืนคนยอง  

ถึงแยกถนนวังขวาซอย 3

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม -ก่อสร้างรางระบายน้ า - 360,000 - - -มีการก่อสร้างราง -มีรางระบายน้ าและ

ขยายไหล่ทางถนนสันป่ายาง ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ทาง ระบายน้ าพร้อมขยาย ไหล่ทางท่ีสามารถ

ซอย 8 ถนนสันป่ายาง ซอย 8 ไหล่ทาง ถนนสันป่ายาง ระบายน้ าได้สะดวก

 ซอย 8

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า - 302,000 302,000 302,000 -มีการก่อสร้างวางท่อ -มีรางระบายน้ าท่ี กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนภาติกา ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก สามารถระบายน้ าได้

วงศ์ 150.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนภาติกาวงศ์ สะดวกและไม่มีกล่ิน

ค.ส.ล.จ านวน 16 บ่อ บริเวณ เหม็นอันเน่ืองมาจากน้ า

ถนนภาติกาวงศ์ ท่วมขัง
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          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

7 โครงการปรับปรุงอาคาร -เพ่ือปรับปรุงอาคารอเนก - ปรับปรุงต่อเติมอาคาร - - 500,000 - -อาคารชุมชนสันดอนรอม -ประชาชนในชุมชนได้ กองช่าง

อเนกประสงค์ชุมชน ประสงค์ชุมชนสันดอนรอม อเนกประสงค์ชุมชนสันดอน ได้รับการปรับปรุงเพ่ือใช้ รับความสะดวกจากการ ชุมชน

สันดอนรอม ส าหรับเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม รอม รวมท้ังปรับปรุงห้องน้ า เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม ใช้อาคารชุมชนเป็น สันดอนรอม

ต่างๆ ของชุมชน ,ห้องครัว ฯลฯ ต่างๆ สถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ

 

รวม 7  โครงการ - - 1,831,980 15,098,522 16,372,180 7,613,700 - - -
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