
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง     บํารุง รักษาถนนสะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ประปา ไฟฟา  ปรับปรุง ตอเติม ติดตั้ง สาธารณูปโภค    และ   สาธารณูปการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยหนาวัด  ซอย 3,4 ( 150 ม. ) ซอย
4หมู 1

กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 153 ม.
หรือมีพ้ืนที่ไม-นอยกวา 612 ตร.ม.  (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ)
เริ่มตนโครงการบริเวณประตูทางเขาวัดปาสัก
งาม  ส้ินสุดโครงการบริเวณบานเลขที่ 103
หมูที่ 1บานปาสักงาม
งบประมาณ300,000บาท

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงลานกีฬา , รางระบาย
น้ํา ทําตาขาย และประตูปด-เปด หมู 2

โดยติดตั้งลวดตาขาย และตาขายไนลอน พรอม
ระบบไฟฟาสองสวาง  ม.  (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลลวงเหนือ) ณ  ลานกีฬา
อเนกประสงคบานตลาดใหม   หมูที่ 2 บาน
ตลาดใหม
งบประมาณ200,000บาท

กองชาง

3 โครงการสรางศาลาเอนกประสงค
 ( โรงครัว )โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในหมูบาน หมู 3

กวาง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ)
หมูที่ 3 บานเมืองวะ
งบประมาณ300,000บาท

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
หมูบาน หมู 3

ปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบานใหสะอาด นา
อยู
งบประมาณ20,000บาท

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนเดิม Over – Lay
 ดวย Asphalt  Concrete ถนนสายใน
หมู4

 กวาง 4.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 352
ม.หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,408 ตร.ม.(ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ)
เริ่มตนโครงการบริเวณถนนในหมูบาน  ปาก
ซอย 6 ส้ินสุดโครงการบริเวณ 4 แยกหนา
โรงเรียนบานลวงเหนือ  ปากซอย 10 หมูที่ 4
 บานลวงเหนือ
งบประมาณ347,000บาท

กองชาง

6 โครงการซอมแซมถนนในหมูบาน
คสล. ซอย 1 ( ลาดยางแอสฟสติก )

ซอมแซมถนนในหมูบาน ใหไดมาตรฐานย่ิงขึ้น
งบประมาณ150,000บาท

กองชาง

7 โครงการกอสรางระบบน้ําสะอาดเพ่ือดื่ม
  ( เครื่องกรองน้ํา ) หมู 5

ประชาชนจะไดมีน้ําดื่มที่สะอาด ปลอดภัยมาก
ย่ิงขึ้น
งบประมาณ200,000บาท

กองชาง

8 โครงการเปล่ียนทอน้ําซอย 15 หมู 5 ประชาชนภายในหมูบานจะไดมีทอน้ําใชที่ได
มาตรฐาน
งบประมาณ50,000บาท

กองชาง

9 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.0.08
เมตร ถนนสายตําบล

ภายในตําบลมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว
งบประมาณ1,500,000บาท

กองชาง

10 โครงการถนน Over-lay ตอจากสาย
หนาวัด  หมู 6 และเปล่ียนทอลอดขาง
บานนายศรศักดิ์  บางโสภิณ  ทอ 60/5
หมู 6

กวาง 4.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 317
ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,268 ตร.ม. ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ)
เริ่มตนโครงการบริเวณบานเลขที่ 65 ส้ินสุด
โครงการบริเวณบานเลขที่ 23 หมูที่ 6 บาน
สันทราย
งบประมาณ245,000บาท

กองชาง

11 อุดหนุนโครงการกลุมทําน้ําดื่มของ
หมูบาน ( ขวด-ลัง เพ่ิม ) หมู 6

อุดหนุนการทําน้ําดื่มของหมูบาน เพ่ือให
ประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ที่
สะอาดปลอดภัย
งบประมาณ50,000บาท

กองชาง

12 โครงการสรางถนนหินคลุก หมู 6 สรางถนนหินคลุกใหไดมาตรฐานย่ิงขึ้น และ
สะดวกแกการเดินทาง
งบประมาณ50,000บาท

กองชาง

13 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ( ไฟก่ิง
 ) หมู 7

ในหมูบานจะไดมีแสงสวางตลอดทางคมนาคม
ยามวิกาล
งบประมาณ60,000บาท

กองชาง

14 โครงการซอมแซมถนนภายในหมูบาน
หมู 8

ซอมแซมถนนภายในหมูบานใหสะดวก
ปลอดภัยย่ิงขึ้น
งบประมาณ 60,000 บาท

กองชาง

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในหมูบาน
- อุดหนุนเครือขายอนุรักษปาแมกวง
- อุดหนุนศูนยกีฬาประจําหมูบานหมู8

ปรับปรุงภูมิทัศนในหมูบาน
งบประมาณ 30,000 บาท

กองชาง

16 โครงการปรับปรุงเกรดถนนคลอง
ชลประทานฝงซายจากบานลุงฉลาดถึง
ปาชาจีนระยะ 2.5 กิโลเมตร หมู 9

ปรับปรุงถนนภายในหมูบานใหปลอดภัยย่ิงขึ้น
งบประมาณ 150,000 บาท

กองชาง

17 โครงการวางทอแกซจากมูลสัตวหมู 9 สนับสนุนการวางทอแกซจากมูลสัตวภายใน
หมูบาน
งบประมาณ 100,000 บาท

กองชาง

18 โครงการถนนหินคลุกถนนสายใหม 1
กม. หมู 10

กวาง 4.00 ม. หนา 0.10 ม. ระยะทาง 750 ม.
 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ)
เริ่มตนโครงการบริเวณปากซอย 4 หนา
บานเลขที่ 192 ส้ินสุดโครงการบริเวณ
บานเลขที่ 143 หมูที่ 10 บานทุงกอลาน
งบประมาณ 160,000 บาท

กองชาง

19 โครงการถนนหินคลุก ซอย 2 ,3
ระยะทาง 280 เมตร
 หมู 10

กวาง 4.00 ม. หนา 0.10 ม. ระยะทาง 770 ม.
 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,080 ตร.ม. ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ)
เริ่มตนโครงการตั้งแต บริเวณ ซอย 2 ส้ินสุด
โครงการ บริเวณศาลาสาธารณสุขมูลฐาน หมูที่
 9 บานใหมริมคลอง
งบประมาณ 30,000 บาท

กองชาง

20 โครงการขุดลอกลําเหมือง หมู 10 หมูบานมีลําเหมืองที่สะอาดและปองกันน้ําทวม
งบประมาณ 20,000 บาท

กองชาง

21 โครงการซอมแซมถนนสายปาสักงาม-
แมแตง เช่ือมตอระหวาง อ.แมแตง-ปา
สักงาม

ปรับปรุงซอมแซมถนนสายปาสักงาม-แมแตง
เช่ือมตอระหวาง อ.แมแตง-ปาสักงาม กวาง 5.5
   เมตรยาว 7 กิโลเมตร
งบประมาณ 400,000 บาท

กองชาง

22 สรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
แหงเช่ือมตอ ม.4 ต.ลวงเหนือและ ม.6
ต.หนองแหยง

สรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แหง
เช่ือมตอ ม.4 ต.ลวงเหนือและ ม.6 ต.หนอง
แหยง
1. กวาง 6 เมตร ยาว 6 เมตร
งบประมาณ 500,000 บาท
2. กวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร
งบประมาณ 600,000 บาท

กองชาง

23 สรางสนามกีฬาประจําตําบลบริเวณที่
สาธารณะ(ปาชาเมองวะ) ม.4 ลวงเหนือ

สรางสนามกีฬาประจําตําบลมี
1.สนามฟุตบอล ลูว่ิง อัฒจรรย
2.โรงยิมเนเซียม บาสเกตบอล
3.ไฟฟา
4.หองน้ําหองสวม
5. กําแพงลอมรอบ
งบประมาณ 10,000,000 บาท

กองชาง

24 ปรับพ้ืนที่ของ เทศบาลเนื้อที่ 39 ไร ม. 9
 ต.ลวงเหนือ เพ่ือ
1.ทําเปนสนามกีฬาตําบล (กรณีที่ขอ 3
พ้ืนที่ไมพอ)
2. จัดทําสถานที่ กําจัดขยะแบบครบวงจร
3.ส่ิงปลูกสรางอ่ืนที่จะเปนประโยชนกับ
 เทศบาล

1.ทําเปนสนามกีฬาตําบล (กรณีที่ขอ 3 พ้ืนที่
ไมพอ)
2. จัดทําสถานที่ กําจัดขยะแบบครบวงจร
3.ส่ิงปลูกสรางอ่ืนที่จะเปนประโยชนกับ
เทศบาล
งบประมาณ 1,000,000 บาท

กองชาง

25 โครงการกอสรางถนนเดิม over-lay
ดวยแอสฟลตติก คอนกรีต หนา 5 ซม.

กอสรางถนนเดิม over-lay ดวยแอสฟลตติกคอ
นกรีต  ถนนสายหลักตําบล เช่ือมตอระหวาง
เขต อบต.ลวงเหนือ กับ เขตเทศบาล อ.ดอย
สะเก็ดระยะทาง กวาง 4 เมตรยาว 6,913
เมตร(หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 27,652 ตาราง
เมตร)
งบประมาณ 5,806,920 บาท

กองชาง

26 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอบต.ลวง
เหนือ(วอลเลยบอล เปตอง ตะกรอ)

ปรับปรุงสนามวอลเลยบอล
เปตอง ตะกรอ
งบประมาณ 200,000 บาท

กองชาง

27 โครงการขยายถนนสายหลัก เพ่ือวางทอระบายน้ํา คสล.เสนผาศุนยกลาง0.80
เมตรพรอมบอพัก คสล.ระยะทาง6,913เมตร
งบประมาณ 8,000,000 บาท

กองชาง

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา  คสล. กวาง 0.30 ม.
ลึก 0.30 ม. ระยะทาง 63.00 ม. เริ่มตน
โครงการตั้งแตบานเลขที่ 138 ส้ินสุด
โครงการบริเวณลําเหมืองแมลาย (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) หมูที่ 5
บานลวงเหนือ
งบประมาณ 8,000,000 บาท

กองชาง

29 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กวาง 0.25 ม. ลึกเฉล่ีย 0.30 ม. หนา 0.10
ม. ฝารางเหล็ก  ม.  (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลลวงเหนือ) เริ่มตนโครงการ
ตั้งแตบานเลขที่ 30 ส้ินสุดโครงการบริเวณ
บานเลขที่ 43 ซอย 13 หมูที่ 5 บานลวง
เหนือ
งบประมาณ 95,000 บาท

กองชาง

30 โครงการกอสรางรั้วลวดหนามที่
สาธารณะ

กอสรางรั้วลวดหนามที่สาธารณะ (ฌาปณสถาน
  หมูที่ 7) บานขางน้ําขนาดความสูง 2 เมตร
ยาว 526 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ) หมูที่ 7 บานขางน้ํา
 งบประมาณ 300,000 บาท

กองชาง

31 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ปรับปรุงรางระบายน้ํา  คสล. ม.  (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) เริ่มตน
โครงการตั้งแตปากซอย 1 บริเวณเช่ือมถนน
สายหลักตําบลวงเหนือ  ส้ินสุดโครงการ
บริเวณลําเหมืองแมลาย   หมูที่ 5 บานลวง
เหนือ
งบประมาณ 95,000 บาท

กองชาง

32 โครงการกอสรางถนนเดิมOver–Lay
ดวยAsphalt  Concrete

คาใชจายโครงการกอสรางถนนเดิม Over –
Lay ดวย Asphalt  Concrete กวาง 4.00 ม.
หนา 0.04 ม. ระยะทาง 317 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 1,268 ตร.ม. ม.  (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) เริ่มตนโครงการ
บริเวณถนนสายหลักตําบล  บานเลขที่ 53
ส้ินสุดโครงการบริเวณทางแยกหนาวัดพรหม
จริยาวาส  หมูที่ 8 บานวังธาร
งบประมาณ 300,000 บาท

กองชาง

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2552
เทศบาลตําบลลวงเหนือ

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ้ืนที่
(แหง)

หนวย
ดําเนินการ
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