
'บระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา 
เรื่อง ประกาศใข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา

ด้วยผ ู้บร ิหารองค์การบริหารส ่วนตำบลลานสกา ได ้พ ิจารณาอน ุม ัต ิแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยความ 
เห็นขอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เมื่อครั้งประขุมคณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
มีมติเห็นขอบ เมื่อครั้งประขุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

อากัยอำนาจตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพ ัฒนาขององค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลลาบสกา จึงประกาศไข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเจริญ อิฏฐผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



แผนพฒันาทอ้งถน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๔๗๐)

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลลานสกา 
อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราซ



สว่นที ่๑
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน

๑. ข้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
ที่ตั้ง องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลาน?(กาต ั้งอย ู่หม ู่ท ี่ ๒ ตำบลลานสกา อำเภอลาน ส กา จังหวัด 

นครศรีธรรมราช ห่างจากตัวอำเภอลานสกาไปทางทิศใต้ ตามถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒๓๘ (ลานสกา-ไม้
หลา) ประมาณ ๘ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๖(ร:.๔๙๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๐,๙๓๔ ไร่ มีอาณาเขต 
ติดต่อกับอำเภอ ตำบลใกล้เคียง ดังนี้

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จด ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ จด ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิภูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก จด ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก จด ตำบลนาหลวงเสน อำ๓ อทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ประมาณ ๘๖% ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือ 

เป็นพื้นที่ราบหุบเขา ประมาณ ๔.๓% มีการทำการเกษตรกรรมบริเวณพื้นที่ลาดเซิงเขา และมีบางส่วนบนภูเขา 
ส่วนที่ราบใช้เป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตรบางส่วน ประมาณ ๙.๓%

หน้า ๑แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



©.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
จากสถานที่ตงของตำบลลานสกา ทำให้ไต้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกันดังนี้
- ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมนี้มีทิศทางพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียและทะเลสันดามัน เนื่องจากทางทิศ 

ตะวันตกของลุ่มบํ้าย่อยคลองลานสกาเป็นเทือกเขาสูง ทำให้ฝนตกใม่มากนัก อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

- ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมนี้พัดผ่านอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกชุกในเขตพื้นที่ลุ่มนํ้าย่อยคลองลาน 
สกา เนื่องจากอยู่ในต้านรับลมของเทือกเขา อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะทำให้ฝนตกมากในช่วง 
ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

สำหรับฤดูในเขตพื้นที่ลุ่มนํ้าย่อยคลองลานสกา มี ๒ ฤดู
๑. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน มีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล
๒. ฤดูฝน แบ่งไต้ ๒ ช่วง

๒.๑ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ไต้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง 
ใต้ ช่วงนี้ฝนตกไม่มากนัก

๒.๒ ต ั้งแต ่เด ือ น พ ฤศจ ิก ายน  ถึง เด ือนมกราคม เป ็นช ่วงท ี่ไต ้ร ับอ ิทธ ิพลจากลมมรส ุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงนี้ฝนตกชุก

©.๔ ลักษณะดิน
ลักษณะดินในพื้นที่ตำบลลานสกาจะแบ'งเปีนสองกลุ่ม กลุ่มแรกเปีนดินขั้นบนมีลักษณะเปีนดินร่วน ดิน 

ร่วนปนดินเหนียว กลุ่มที่สองเปีนดินขั้นล่างมีลักษณะเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการสลายตัวของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรเป็นดินลึก การระบายนี้าดื มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมขาติปานกลางค่อนข้างตํ่า

©.๔ ลักษณะของแหล่งนํ้า
จำนวนแม่,น้ีาท่ี'ไหลผ่าน ๔ สาย
จำนวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง ๒๔ สาย
จำนวนอ่างเก็บนี้าและฝายล้นนํ้า ๑๐ แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ ร)ร! แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกขน ๓ แห่ง
จำนวนบ่อนี้าตื้บสาธารณะ ร) ๔ แห่ง
จำนวนบ่อนี้าตื้นเอกซน ๔๓ แห่ง
©.๖ ลักษณะของป่าไม้
การใชท้รพัยากรปาไม ้และการพีง่พาปาไม้
จำนวนพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑,๙๖๒ ไร, พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๔๕ 

ของพื้นที่ทั้งหมดในเขตตำบลลานสกา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๒



กจิกรรมอนรกัษแ์ละจดัการปา
ป่าที่อยู่ใกล้/ในบริเวณชุมชน เป็นป่าประเภทป่าดงดิบ โดยสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ในความ 

รับผิดขอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพืชพันธุ้ ในชุมชนมีกิจกรรมอนุรักษ์ป่าโดยมีรูปแบบกิจกรรมการ 
เพาะชำกล้าไม้ การสรัางฝายชะลอนํ้า การประขาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าต้นบํ้า ให้ความรู้ชาวบ้าน 
ได้ร ู้จ ักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างค ุ้มค ่าและประหยัด และให้ชาวบ้านใช้สารอินทรีย์และชีวภาพในการทำ 
การเกษตร
๒. ด้านการเมึอง/การปกครอง

๒.© เขตการปกครอง
การแบ่งเขตการปกครอง

ตำบลลานสกา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ท่ี ๑ บ้านเจดีย์
นายวัชรสิทธึ๋ 

หมู่ท่ี ๒ บ้านสายเงิน
ศรีแฉล้ม ผู้ใหญ่บ้าน

นายกำธร
หมู่ท่ี ๓ บ้านนํ้ารอบ

กำราญศึก ผู้ใหญ่บ้าน

นายสัมพันธ์ 
หมู่ท่ี ๔ บ้านต้นมะม่วง

กิมิฬาร์ ผู้ใหญ่บ้าน

นายบรรจบ 
หมู่ท่ี ๕ บ้านในปุด

ชุมภูทอง ผู้ใหญ่บ้าน

นายสุธรรม 
หมู่ท่ี ๖  บ้านนอกนา

เพืซรด้วง ผู้ใหญ่บ้าน

นายศภโชค ใส่ท้ายด ผิใหณ่บ้าน
หมู่ท่ี ๗ บ้านในไร่

‘บ่ ป V
4.̂ V 0 V 0นายวรวุฒ 

๒.๒ การเลือกตั้ง
มาแก้ว กำนันตำบลลานสกา

เขตเลือกตั้งบายกองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเขตชองตำบลเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวนนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลมีการเลือกตั้งจำนวน ๑ คน มีจำนวน ๑ เขตเลือกตั้ง ๗ หน่วยเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเขตของหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกามีการเลือกตั้งจำนวน ๑ คนในแต่ละเขตเลือกตั้ง ซึ่งตำบลลานสกา มีจำนวน ๗ 
เขตเลือกตั้ง ๗ หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

๑. เขตเลือกตั้งที่ ๑ พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ท่ี ๑ บ้านเจดีย์ ตำบลลาบสกา 
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง

๒. เขตเลือกตั้งที่ ๒ พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ท่ี ๒ บ้านสายเงิน ตำบลลานสกา 
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง

๓. เขตเลือกตั้งที่ ๓ พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ท่ี ๓ บ้านนํ้ารอบ ตำบลลานสกา 
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๓



๔. เขตเลือกตั้งที่ ๔ พื้นที่ที่อยู่ใบเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ท่ี ๔ บ้านด้นมะม่วง ตำบลลานสกา 
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง

๔. เขตเลือกตั้งที่ ๔ พื้นที่ที่อยู่ใบเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ท่ี ๔ บ้านในปุด ตำบลลานสกา 
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง

๖. เขตเลือกตั้งที่ ๖ พื้นที่ที่อยู่ใบเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ท่ี ๖ บ้านนอกนา ตำบลลาบสกา 
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง

๗. เขตเลือกตั้งที่ ๗ พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ท่ี ๗ บ้านในไร่ ตำบลลานสกา 
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง

การบริหารการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ ๗ หมู่บ้าน 
มีสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒ คน(เสีย,ขีวิต๑คน,ลาออก ๑ คน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ 
คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๒ คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน ไม่มีความ 
ขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ ยึดหลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

๓.ประซากร
๓.® ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ - ๔ บี|)

จ จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม

พ.ศ.๒๔๔๙ ๒,๙๑๘ ๒,๙๖๗ ๔,๘๘๔
พ.ศ.๒๔๖๐ ๒,๙๒๓ ๒,๙๙๐ (ร๊̂ั (5̂ (5)6ก
พ.ศ.๒๔๖๑ ๒,๙๒๔ ๒,๙๙๒ ๔,๙๑๗
พ.ศ.๒๔๖๒ ๒,๙๐๔ ๒,๙๘๔ ๔,๘๙๐
พ.ศ.๒๔๖๓ ๒,๙๔๘ ๒,๙๙๔ ๔,๙๔๒

ประชากร
ลานสกา จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม

หมู่ท่ี ๑ บ้านเจดีย์ ๓๗๓ ๔๗๔ ๔๙๔ ๙๖๘
หมู่ท่ี ๒ บ้านสายเงิน ๓๔๖ ๔๙๓ <x.Ga<ร) ๙๗๔
หมู่ท ี๓ บ้านน้ํารอบ ๒๑๘ ๓๑๔ ๓0๑ ๖๑๔
หมู่ท่ี ๔ บ้านต้นมะม่วง ๒๘๓ ๔๓๘ ๔๖๖ ๙๐๔
หมู่ท่ี ๔ บ้านในปุด ๒๑๘ ๓๑๙ ๓๑๔ ๖๓๔
หมู่ท่ี ๖ บ้านนอกนา ๓๗๔ ๔๓๔ ๔๓๗ ๑,๐๗๒
หมู่ท่ี ๗ บ้านในไร่ ๒๖๔ ๓๗๗ ๔๐๖ ๗๘๓

รวม ๒,๐๗๘ ๒,๙๔๐ ๓,๐๐0 ๔,๙๔๐
ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๔๖๔ (สำนักบริหารทะเบียนกรมการปกครอง)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๔



๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร
- จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดซอบ ๒,๐๗๘ ครัวเรือน
- มีประซากรทั้งหมด ๔,๙๔๐ คน แบ่งเป็น
- ซาย ๒,๙๕๐ คน

หญิง ๓,๐๐๐ คน
ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) คิดเป็นร้อยละ

แรกเกิด - ๖ ปี ๑๙๒ ๑๗๗ ๓๖๙ ๖.๐
๗ - ๑๒ ป ๒๑๐ QTiCsGs ๖.๔๐
๑๓ -  ๑๘ ปี ๑๙๙ ๒๐๔ ๔๐๓ ๖.๘๓
๑๙ -  ๒๒ ป ๑๔๒ ๑๔๔ ๒๙๗ (รี!.(̂ !(ริ)
๒๓ -  ๓๔ ป ๔๐๖ ๔๖๐ ๙๖๖ ๑๖.๔๔
๓๔ -  ๔๔ ป ๔๐๔ ๔๔๙ ๙๖๓ ๑๖.๒๐
๔๖ -  ๖๐ ป ๖๙๓ ๗๔๔ (ริ),(รี!(รี!C& ๒๔.๒๔
๖๑ -  ๗๐ ป ๒๔๙ ๒๙๔ ๔๔๔ ๗.๖๐
๗๑ -  ๘๐ ปี (s) CsjS) ๒๐๘ ๓๔๙ ๖.๐
๘๑ -  ๙๐ ป ๖๖ ๙๔ ๑๖๐ ๒.๗๑
๙๑ -  ๑๐๐ ปี ๑๖ ๒๔ ๔๐ ๐.๗๐
อายุมากกว่า๑๐๐ ปี ๒ ๑ ๓ ๐.๐๓

รวม ๒,๙๔๐ ๓,๐๐๐ ๔,๙๔๐ ©๐๐
ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒dr๖๔ (สำนกบริหารทะเบียนกรมการปกครอง) 

๔. สภาพทางสังคม
๔.® การศึกษา ตำบลสานสกา มีแหล่งการศึกษาในพื้นที่ ดังบี้

- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๓ แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน ๗ แห่ง
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง

สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง

(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกำ ต้ังอยู่ในหมู่ที่ ๔ ตำบลลานสกา)
- กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลานสกา จำนวน ๑ แห่ง

(กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลานสกา)
- อัตราการใข้ส้วม ร้อยละ ๑๐๐

๔.๓ อาชญากรรม
ตำบลลานสกาอยู่ในความดูแลของสถานีตำรวจภูธรลานสกา อำเภอลานสกา ซึ่งมีจุดบริการ 

ประซาซน ตั้งอยู่ที่ บริเวณใกล่โรงเรียนวัดเจดีย์ หมู่ท่ี ๑ ตำบลลานสกา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๕



๔.๔ ยาเสพติด
ศูนย์ปฏิบ ัต ิการป ้องกับและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลาบสกา ได้รายงานผลการประเมิน 

สถานะหยู่บ้าน เป็น ชุมซนเข้มแข็งมาก ๗ หยู่'บ้าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่ปรากฏผู้เข้ารับการบำบัดฟ้นฟูยา 
เสพติด เนืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙(COVID-®๙)

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการกังคม
การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังขีพผฺสงอายุคนพิการในเขตตำบลลานสกา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓

ประเภท จำนวนผู้ได้รับการข่วยเหลือ 
(ราย)

จำนวนเงินที่ได้รับ 
(บาท)

เงินเบี้ยยังฃีพผ้สูงอายุ ๑,๐๙๑ ๓,๓๓๘,๓๐๐
เงินเบี้ยยังฃีพคบพิการ ๑,๖๗๔,๐๐๐
เงินเบี้ยยังฃีพผู้ติดเชื้อ HIV ๖ ๓๔,๔๐๐

รวม <5),l£3C><D ๔,๐๔๗,๘๐๐
หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๔๖๔

จำนวนผู้รับเงินเบี้ยเลี้ยงยังซีพผู้สูงอายุ คบพิการ ผู้ปวยเอดส์ 
_______ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐประจำปี ๒๔๖๔_______

หม่ท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ ๔ ๖ ๗ รวม(คน)
ผ้สูงอายุ ๑๙๓ ๑๗๑ ๑๐๒ ๑๖๔ ๑๒๓ <9)£ร่ึ๓ <9)(ร๊̂ั(£! (5),OĜ(9)
คนพิการ ๒๓ ๑๔ ๒๒ ๓๐ ๒๒ ๓๘ ๒๐ ๑๗๐

ผู้ป่วยเอดส์ - ๑ ๑ - ๓ - ๑ ๖
รวม ๒๑๖ ๑๘๗ ๑๒๔ ๑๙๔ <5)SfCo ๒๒๑ ๑๗๖ ๑,๒๖๗

หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๔๖๔

๔.ระบบบริการพ้ืนฐาน
๔.๑ การคมนาคมขนส่งทางบก (ถนน)

คคล. จำนวน ๔๗ สาย ระยะทาง ๔๔.๖๖๘ กม.
ลาดยาง จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๑๘.๖๐๐ กม.
หินคลุก จำนวน ๑๙ สาย ระยะทาง ๑๒.๖๐๓ กม.

๔.๒ การไฟฟ้า
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใข้ จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน
จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒๗๑ จุด
จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ต้องการเพิ่มเติม จำนวน ๔๐ จุด

๔.๓ การประปา
ตำบลลานสกามีระบบประปาภูเขา จำนวน ๑,๐๒๔ ครัวเรือน
(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๔๖๔)

แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๖



๔.๔ โทรศัพท์
มีการให้บริการท้ังโทรศัพท์ประจำท่ีครอบคลุม'ทุกพ้ืนท่ีภายใต้การให้บริการของบริษัท TOT และ 3BB

และมีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการ ได้แก่ AIS DTAC และ 
TRUE

๕.๕ ระบบโลจิสติกส์(Logistics)wรือการขนส่ง
ไปรษณีย์เอกซนที่ไต้รับอนุญาต ๑ แห่ง
ผู้ให้บริการขนส่งเอกซน ๒ ราย

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.® การเกษตร

ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลลานสกา จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเปีนส่วนใหญ่ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

แบบสรุปข้อมูลด้านการเกษตรตำบลลาบสกา ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓
ท ี่ ชนิดพืช พ้ืนท่ีปลูก(ไร่) เกษตรกร(ครัวเรือน)
๑ ยางพารา ๖,๐๐๖.๓๓ ๗๖๒
๒ ปาล์มนํ้ามัน ๑๓๙.๓๔ ๓๑
๓ มังคุด ๔,๒๗๐.๒๔ ๙๓๓
<3i ทุเรียน ๘๒๑.๙ ๒๐๗
๔ ลองกอง ๑๘๘.๗๒ ๖๔
๖ เงาะ ร) Gs ๒๔
๗ จำปาดะ ร) ๖๓
๘ มะพร้าว ๒๑๐ ๘๔
๙ สะตอ ๘๐ ๓๔

๑๐ ลูกเนียง ร)ร) ๖
(ร)(ร) กล้วยนาห'ร้า ๘ ๑๔
๑๒ กล้วยหอม ร) (แ ๔
๑๓ มะนาว ๒๖ ๑๒
ร) (รี̂ ผักกด ๑๐ ๑๒
๑๔ ซะอม ๙ ๑๖

หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน มิ.ย. ๖๔ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา

๖.๒ การประมง
ตำบลลานสกา มีประซากรประกอบอาชีพประมงคิดเปีนร้อยละ ๐.๐๓ ของประซากรทั้งหมด 

๖.๓ การปศุสัตว์
ตำบลลานสกา มีประซากรประกอบอาชีพปศุสัตว์คิดเบ็เนร้อยละ ๐.๐๗ ของประขากรทั้งหมด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๖๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน่า ๗



๖.๔ การบริการ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

•  ป๊มน้ํามัน จำนวน ๒ แห่ง
๖.๕ การท่องเที่ยว

แหล่งท่องเท่ียว/จุดดูงาน
ตำบลลานสกา มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ดังน้ี
๑) วังโบราณลานสกา หมู่ท่ี ๖
๒) บํ้าตกแพรกช้างแล หมู่ท่ี ๖
๓) วัดเจดีย์,วัดในปุดกาญจนาคีรี หมู่ท่ี ๑ 
๔) ถํ้าวังระฆังทอง หมู่ท่ี ๒
๔) วัดลานสกา หมู่ท่ี ๓
๖) บํ้าตกหนานกระโจน หมู่ท่ี ๓
๗) นํ้าตกวังไทร หมู่ท่ี ๗
๘) นํ้าตกวังไอ้กลิ้ง หมู่ท่ี ๗
๙) นํ้าตกนางนวล หมู่ท่ี ๔

๖.๖ อุตสาหกรรม
(๑) โรงงานไม้แปรรูป สถานประกอบการ หมูวงกบ หมู่ท่ี ๓ ตำบลลานสกา

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
๑) กลุ่มเกษตรทำสวนไม้ผลลานสกา หมู่ท่ี ๑
๒) กลุ่มวิสาหกิจขุมขนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเจดีย์ หมู่ท่ี ๑
๓) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน หมู่ท่ี ๑
๔) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว หมู่ท่ี ๑
๔) กองทุนหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ - ๗
๖) กลุ่มปุยหมักชีวภาพ หมู่ท่ี ๑
๗) กลุ่มทำปุยอินทรีย์ หมู่ท่ี ๑ - ๗
๘) กลุ่มร้านค้าขุมขน
๙) กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของขุมขนและในพื้นที่ปาอนุรักษ์
๑๐) กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ หมู่ท่ี ๑ - ๗
๑๑) กองทุนปุยหมุนเวียน
๑๒) กลุ่มช้าวสาร หมู่ท่ี ๔
๑๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ท่ี ๗
๑๔) กองทุนแม่เพื่อแผ่นดิบ หมู่ท่ี ๗
๑๔) กลุ่มกองทุนปุยชีวภาพบ้านในไร่ หมู่ท่ี ๗
๑๖) กลุ่มกองทุนปุยเคมีบ้านในไร่ หมู่ท่ี ๗
๑๗) กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว

แผนพฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๘



๑๘) กลุ่มขนมไทย
๑๙) กลุ่มด้วงสาคู
b o )  กลุ่มผลิตมังคุดคุณภาพ
๒๑) กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อสี่กั๊ก หมู่ท่ี ๑
๒๒) กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน หมู่ท่ี ๒
๒๓) กลุ่มซุ้มอาหารริมทาง หมู่ท่ี ๒
๒๔) กลุ่มเพาะพันธุกล้าไม้บ้านใสช่อ หมู่ที่ ๓
๒๔) กลุ่มเพาะพันธุกล้าไม้บ้านนํ้ารอบ หมู่ท่ี ๓
๒๖) กลุ่มไม้หัตถกรรม หมู่ท่ี ๔
๒๗) กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ท่ี ๔
๒๘) กลุ่มทำขนมบ้านนอกนา หมู่ท่ี ๖
๒๙) กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านในไร่ หมู่ท่ี ๗
๓๐) กลุ่มเพาะพันธุกล้าไม้บ้านในไร่ หมู่ท่ี ๗

๖.๘ แรงงาน
ตำบลลานสกา มีประชากรประกอบอาชีพด้านแรงงาน คิดเปีนร้อยละ ๑๘.๐๒ ของประชากรทั้งหมด

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.© การนับถือศาสนา

การนับถือศาสนาของประขากรตำบลลานสกา แยกได้ดังนื้

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ตำบลลานสกา มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ด้งนี้

- วัดเจดีย์
- วัดวังหงส์
- วัดนํ้ารอบ
- วัดในปุด
- วัดลานสกา

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี
วัฒนธรรมประเพณี
ราษฎรในพื้นที่ตำบลลานสกา มีประเพณีวัฒนธรรมเหมือนๆกับคนในภาคใต้ทั่วๆไป ที่นับถือ 

พระพุทธศาสนา และมีประเพณีวัฒนธรรม เช่น เดือน ๓ ทำบุญให้ทานไฟ,การกวนข้าวยาโค(ข้าวมธุปายาส) เดือน 
๔ อาบนํ้าผู้สูงอายุ(วันสงกรานต์) เดือน ๘ วันเข้าพรรษา เดือน ๑๐ ทำบุญอุทิศให้ปุย่าตายาย(วันสารท) ขนมเดือน 
ลิบ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา ซักพระ เดือน ๑๒ ลอยกระทง ปีใหม่ทำบุญให้ทานไฟ อวยพรปีใหม่ นอกจากนั้นยัง 
มปีระเพณีว ัฒนธรรมที่เป ีนเอกลักษณ ีโนด้านต่างๆ ของคนภาคใต้ เช่น การแต ่งกาย ภาษา อาหาร วัฒนธรรมการ 
แชร์งาน หรือการช่วยเหลือ ความสามัคคี และการละเล่นพื้นบ้าน เปีนด้น

๑) ศาสนาพุทธ 
๒) ศาสนาอิสลาม

รอยละ ๙๙.๗๓ 
ร้อยละ ๐.๒๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๙



ความเชื่อ ขาวบ้านมีความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดี้สิทธี้ที่อยู่ตามป่า ภูเขา บรรพบุรุษ และพระภิกษุ 
ซึ่งมีการป่ระกอบพิธี กราบบูชาสิ่งเหล่านี้ตามฤดูกาล เซ่น การตั้งเจ้าที่!นฤดูผลไม้สุกตามสวนผลไม้ หรือการตั้งเจ้า 
ที่ตามสวนเมื่อขึ้นไปทำสวนหรือนอนค้างคืบตามสวน เจ้าที่ที่ซาวบ้านเคารพหรือพระใบวัด เซ่น พระลากวัดเสมา 

ยังม ีอดีตสมภารของแต่ละวัดในตำบลหลายรุป ่ พระพุทธรูป ่ท ี่เป ีนพระคู่ว ัดของแต่ละวัด มี 
ซาวบ้านในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีความเคารพและมีความเชื่อไว้สักการะบูขา เปีนที่พี่งทางใจ ยามมีความทุกข์ มี 
ปีญ'หา สิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจตั้งแต่อดีต และกลายเปีนความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึง 
ปัจจุบัน แม้ว่าในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จะมีพฤติกรรม ความเชื่อใบเรื่องเหล่านี้ลดลง ทำให้ความเชื่อเดิมลดลง จึง 
กลายเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งจะต้องแก้ไขให้ครบในหลายๆค้าน และมีความสัมพันธ์กันในขุมขนและหมู่บ้านต่อไป

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ท่ี ชื่อ-นามสกุล ภมิปัญหาด้าน ท่ีอยู่

๑ นางสาวเสาวภา ศรีพิเชียร การทำผลิตภัณฑ์จากกะลา หม่ท่ี ๑ ตำบลลานสกา
๒ นายการุฌ กำราญศึก การเกษตรท้องถ่ิน หม่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา
๓ นายวีระ ศึริวรรณ การเกษตรท้องถ่ิน หม่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา
ร! นายณรงค์ เจริญกิจ ผ้นำพิธีทางศาสนาพุทธ หม่ท่ี ๓ ตำบลลานสกา
๕ นายนิคม โซติวรรณ การทำเคร่ืองจักรสาน หม่ท่ี ๔ ตำบลลานสกา
๖ นายบุญเจือ วรรณจรุง การทำเคร่ืองจักรสาน หม่ท่ี ๔ ตำบลลานสกา
๗ นายชีพ พาหละ การเกษตรท้องถ่ิน หม่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา
๘ นายสนิท รอดแก้ว การเกษตรท้องถ่ิน หม่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา
๙ บายเนิม วีคะปาเพิง การเกษตรท้องถ่ิน หม่ท่ี ๖  ตำบลลานสกา
๑0 นายฉ่ํา สงวนกาย การทำเคร่ืองจักรสาน หมุท่ี ๖  ตำบลลานสกา
(ริ)(5) นายสถึตย์ ศรีวิเชียร ผ้นำพิธีทางศาสนาพุทธ หม่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา
๑๒ นายจีรยุทธ สงวนอาสน์ การเกษตรท้องถ่ิน หม่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา
๑๓ นายเสนอ วังชัยศรี การเกษตรท้องถ่ิน หม่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา
๑ ร! นางหนเคล่ือน ปาเพิงรัตน์ แพทย์แผนไทย(นวด) หม่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา
๑{£ นายสมบุรณ์ เจริญคำ แพทย์แผนไทย(หมอกระดูก) หม่ท่ี ๖ ตำบลลานสกา

๗.๔ OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
- ไม้กวาดดอกหญ้า
- มังคุดคุณภาพ
- เครื่องแกงพื้นบ้าน
- ขนมไทย หม้อแกง ขนมขั้น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทองฯ
- ขนมเบเกอรื่
- อาหารแปรรูป เซ่น แหนมหมู ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ไนตำบลลานสกา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๑๐



๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
๘.© ‘นา แหล่งบํ้าธรรมชาติ

•  ลำ,นา , ลำห้วย จำนวน ร: แห่ง
•  บ ึง , หนองนํ้าและอื่นๆ จำนวน ๑ แห่ง

แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น
•  ฝาย จำนวน ๑๐ แห่ง
•  บ่อ,นาด่ืม จำนวน ๑ร:๐ แห่ง
•  บ่อ,นาโยก จำนวน ๕ แห่ง
•  อ่ืนๆ บ่อบาดาล บ่อเจาะ จำนวน ๒๐ แห่ง

๘.๒ ป่าไม้
ป่าไม้อยู่ใกล้หรือในบริเวณชุมขน เป็นป่าประเภทป่าดงดิบชื้น โดยสถานภาพเป็น ป่าสงวน 

แห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความรับผิดขอบของกรมป่าไม้ และป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งขาตินํ้าตกโยง ในความรับผิดขอบ 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ในชุมฃนมีกิจกรรมการอนุรักษ์ป่า โดยมีรูปแบบกิจกรรม การเพาะ 
ขำกล้าไม้ การสร้างฝายชะลอ'นา การประซาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า ให้ความรู้ขาวบ้านได้ 
รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัด และใช้ขาวบ้านใช้สารอินทรีย์และชีวภาพในการทำการเกษตร 

๘.๓ ภูเขา
หมู่ท่ี ๑ เขารอบควาย 
หมู่ท่ี ๒ เขาลุงชุ 
หมู่ท่ี ๓ เขาพระ 
หมู่ท่ี ๔ เขาต่อ 
หมู่ท่ี (ะ เขามอ 
หมู่ท่ี ๖ เขาช้างสี 
หมู่ท่ี ๗ เขาสองแพรก,เขาสันกลาง 

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรป่าไม้ อยู่ในเขตเทือกเขานํ้าตกโยง ซึ่งเป็นแหล่ง 

ต้น,นา ลำธาร มีแหล่งนํ้าที่สำคัญ เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอยู่ คือ คลองวัง'นํ้าเชียว คลองนํ้ารอบ และคลองบาง'นาใส

๙. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านแหล่งนํ้าทางการเกษตร) 
๙.© ข้อมูลด้านแหล่ง'นาทางการเกษตร
แหล่ง'นาธรรมชาติ

- คลองปุด
- คลองเจดีย์
- คลองวังเข้
- คลองวังขนาน
- คลองควนยาง
- คลองลานสกา
- คลองลำไม

ไหลผ่านพ้ืนที ่ ม.๑ ,£  
ไหลผ่านพ้ืนที ่ ม.๑,๒,๕ 
ไหลผ่านพ้ืนที ่ ม.๗ 
ไหลผ่านพ้ืนที ่ ม.๑,ร:,๗ 
ไหลผ่านพ้ืนที่ ม.๓,๖ 
ไหลผ่านพ้ืนที่ ม.๒,๓,๖ 
ไหลผ่านพื้นที่ ม.๒,๖

แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๑๑



แหล่งป้าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นประปาภูเขาเป็นแหล่งป้ากินป้าใช้ (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค)
- ฝายล่งนํ้าหนานกระโจน ตั้งอยู่พื้นที่ ม.๓
- ฝายควบยาง (ฃลประทาบ) ตั้งอยู่พื้นที่ ม.๓
- ฝายกั้นนํ้าวังนํ้าเขียว ตั้งอยู่พื้นที่ ม.๔
- ฝายกั้นป้านํ้าตกนางนวล ตั้งอยู่พื้นที่ ม.๔
- ฝายกั้นป้าป้าตกวังควาย ตั้งอยู่พื้นที่ ม.๕
- ฝายกั้นป้าป้าตกหนานฝน ตั้งอยู่พื้นที่ ม.(ะ
- ฝายกั้นป้าเขามอ
- ฝายกั้นป้าป้าคลองวังสาย

ตั้งอยู่พื้นที่ ม.(ะ 
ตั้งอยู่พื้นที่ ม.๖

- ฝายกั้นป้าบางป้าใส ตั้งอยู่พื้นที่ ม.๗
- ฝายกั้นป้าบางป้าใสขลประทาน ตั้งอยู่พื้นที่ ม.๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๑๒



ส่วนที ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

©. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑ .๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๘๐)

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
จะต้องมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

โดยพื่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๔ กำหนดให้รัฐพึงจัดใท้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น 
เป ้าห มายการพ ัฒ น าป ระเท ศอย ่างย ั่งย ืน  ตามหลักธรรมาภ ิบาลเพ ื่อใช ้เป ็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ
ให้สอดคล้องและบูรพาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้ เป็นไปตามที่ 
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาไต้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ 
ชาติ พ.ศ. ๒๔๖๐ มีผลบังคับใช้เม ื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๐ โดยกำหนดให ้ม ีการแต่งต ั้งคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดขอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมชองประชาซนในการ 
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้ประซาซนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของไทยตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง”

"ชระเทฬทยมิความมั่น*ง m m  ม่ัรยิน เปีฟระเท«พัฒนาแสัว เวรทรรพัฒน'รส''amพทรพัเญรทรพเรทเพิจพรเห8 4 ’

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580
“ปรุ:;เทพม*วานมั่น*ง มั่งคั่ง m m  เรฟร?เทศพ ัฒ นาแล้ว ล้วยการพัฒนา*าพทล้กปรัซญาของเศรษฐกิจพam ยง”
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ภาพที่ ๒.๑ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๔๘๐

แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๑๓



การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประขารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแช่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ

โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเ'ปีาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้

©.©.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประขาชนมีความสุข เน ้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้ม ีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ขุมซบ มุ่งเน้นการ พัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปองกันและแก่ไขป้ญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปิจจุบัน และที่อาจจะ 
เกิดขึ้นในอนาคต ใข้กลไกการแก่ไฃปิญหาแบบบูรณาการทั้งกับ ส่วนราชการ ภาคเอกขน ประซาสังคม และองค์กร 
ท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่ว โลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวย 
ประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน  ๆให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปาหมายท่ีกำหนด

©.©.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแช่งขัน มีเปาหมายการ พัฒนาที่มุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย 
มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมฃาติที่ 
หลากหลาย รวมท ั้งความได้เปรียบเซ ิงเปรียบเท ียบของประเทศในด้านอื่น  ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก สมัยใหม่ (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปู 
ทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง  ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร ้างพ ื้นฐานวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี และดิจ ิท ัล และการปรับสภาพแวดล้อมให ้เอ ื้อต ่อการพ ัฒนา 
อุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่ 
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปิจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ 
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ 
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนขั้นกลาง และลดความเหลื่อมลํ้าของคนใน 
ประเทศได็ในคราวเดียวกัน

©.©.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป๋าหมายการ 
พัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง 
กาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ 
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่ 
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๑๔



เร ียนรู้และการพ ัฒนาตนเองอย่างต ่อเน ื่องตลอดช ีว ิต สู่การเป็นคนไทยที่ม ีท ักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น  ๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

©.๑.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา 
ท ี่ให ้ความสำคัญกับการดีงเอาพสังชองภาคส่วนต่าง  ๆ ท ั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม 
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและ 
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งชองชุมชนในการ 
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 
ให้เป็นประซากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐ 
ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

©.©.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป๋าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ ภายนอกประเทศอย่าง 
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
แบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความ 
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

©.©.๖ ย ุทธศาสตร์ชาต ิด ้านการปรับสมด ุลและพ ัฒนาระบบการบริหารจ ัดการภาครัฐ
ม ีเป ้าหมายการพ ัฒนาท ี่สำค ัญ เพ ื่อปร ับเปล ี่ยนภาครัฐท ี่ย ึดหล ัก “ภาครัฐของประชาชนเพ ื่อประชาชนและ 
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีฃนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ 
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธึ๋และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ 
การทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ 
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการชองประซาซน 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกผิงค่านิยมความชื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิซอบอย่างสิ้นเซิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความขัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การ 
ลดความเหลื่อมลํ้าและเอ ื้อต ่อการพ ัฒนา โดยกระบวนการยุต ิธรรมมีการบริหารที่ม ีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความ ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

©.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ©๒
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลา 

ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้นโดย 
ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท ีย่ ั่งย ืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ -  ๑๑ และยืดหลักการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลํ้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานรากการใช้ 
ภ ูม ิป ้ญญาและนวัตกรรม เพ ื่อเสริมสร้างภ ูม ิค ุ้มกันและช่วยให้ส ังคมไทยสามารถ ยืนหยัดอยู่ได ้อย่างนั้นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสดดุลและยั่งยืน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔)ซึ่งแปลง 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตังน้ัน ทิศทางการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๑๕



จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัฃญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเบีาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

๑.๒.® วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อวางรากฐาน1ห้คนไทยเป็นคนที'สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี ระเบียบวินัย ค่านิยม 

ท่ีดี มีจึตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

(๒) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาดักยภาพ รวมทั้งขุมซนมีความเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้

(๓) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใข้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ 
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า

(๔) เพื่อรักษาและพื่นฟูทรัพยากรธรรมฃาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประซาซบ

(๔) เพื่อให้การบริการราซการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเซิง 
บูรณาการของภาคีการพัฒนา

(๖) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการ 
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่

(๗) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเซื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังใน 
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาฃาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ 
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก

๑.๒.๒ เปืาหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเบีาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย
(๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด 

ฐานที่คีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง รู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ 
รับผิดขอบและทำประโยซน่ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถึชีวิตที่ 
พอเพียง และมีความเป็นไทย

(๒) ความเห ล ื่อมล ํ้าท างด ้าน รายได ้และความยากจน ลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี ความ 
เข้มแข็ง ประซาซนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๔

(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขัน ได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ 
เข้มแข็งสามารถใซ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ 
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความร้ฃั้นสูงใหม่  ๆ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและขุมซน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๑๖



โดยเศรษฐก ิจไท ยม ีเสถ ียรภาพ และม ีอ ัตราการขยายต ัวเฉล ี่ยร ้อยละ (ร: ต่อปี และมีป ีจจัยสนับสบุน อาทิ 
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อ ต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ

(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิงแวดล้อมสามารถสนับสบุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ 
สิงแวดล้อม มิความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนํ้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ พื้นที่ประเทศ 
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือลัดส่วนของขยะมูล ฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง 
ถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

(๔) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย ลังคมปลอดภัย สามัคคี สร้าง ภาพลักษณ์ดี และ 
เพิ่มความเชื่อมั่นชองนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปิญหา 
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเส ียจากภัยโจรสลัดและการล ักลอบขนส่งส ินค้าและค้ามน ุษย์น ้อยลง 
มีความพร้อมที่ปกฟ้องประซาขนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ 
กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ 
สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ 
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น

(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ กระจาย 
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาซน บทบาทภาครัฐใบการให้บริการซึ่งภาคเอกขนดำเนินการ แทนได้ดีกว่าลดลง 
เพิ่มการใช้ระบบติจิทัลในการให้บริการ ฟ้ญหาคอร์รัปขันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นมีอีสระมากขึ้น โดยอ ันด ับความยากง่ายในการดำเน ินธ ุรก ิจในประเทศดีข ึ้น การใช้จ ่ายภาครัฐและ 
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีฃึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี 
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม 

กรอบยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์'ที่เป็นปีจจัยสนับสบุน ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาสักยภาพทุนมนุษย์ มีแนวทางการพัฒนา 

ที่สำคัญ ประกอบด้วย
(๑.๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์
(๑.๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
(๑.๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๑.๔) ลดฟ้จจัยเลี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
(๑.๕) เพ ิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงิน

การคลังด้านสุขภาพ
(๑.๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ ลังคมสูงวัย 
(๑.๗) ผลักดันให้สถาบันทางลังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม มีแนวทางการ 

พัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
(๒.๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเฟ้าหมาย ประขากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ตํ่าสุดสามารถ 

เช้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๑๗



(๒.๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด ้านการสืกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี 
คุณภาพให้ ครอบคลุมและทั้วถึง

(๒.๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมขน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมซนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน 
ฐานรากตามหลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมซนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดิน 
และทรัพยากร ภายในชุมซน

(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขับได้อย่างยั่งยืน มีแนวทาง 
การพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๓.๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวมทั้งใบด้านการคลัง
(๓.๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

มุ่งเน้นการสร้างความเฃื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 
เพ ื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งข ันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตส ินค้าเกษตรและอาหารเข ้าส ู่ระบบ 
มาตรฐานต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มืศักยภาพบีจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใข้เทคโนโลยี 
ข้ันสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเซิงธุรกิจของภาค 
บริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เปีนธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า 
การลงทุน

(๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีแนวทางการ 
พัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๔.๑) การรักษาพีนฟูทรัพยากรธรรมซาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยซน้อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม

(๔.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน
(๔.๓) การแก้ไขบีญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(๔.๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔.๔) สนับสบุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔.๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
(๔.๗) ก ารพ ัฒ น าระบ บ ก ารบ ร ิห ารจ ัด ก ารและก ลไก แก ้ไข บ ีญ ห าความ ข ัด แย ้งด ้าน  

ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม และ
(๔.๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
(๔) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และย่ังยืน มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
(๔.๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในลังคมและธำรงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของซาติ
(๔.๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการบีองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ 

ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
(๔.๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ 

มิตรประเทศเพื่อผลประโยขน่ทางเศรษฐกิจ สังคม และการบีองกันภัยคุกคามข้ามซาติ
(๔.๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยฃน้ของซาติทางทะเล เพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย 

และสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ
(๔.๔) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง 

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมิส่วนร่วมของภาคประซาซน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๑๘



(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกับการV]จริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลใบสังคมไทย มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๖.๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ 
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีฃนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า

(๖.๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ 
คลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ

(๖.๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ 
ประขาซนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ

(๖.๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประซาซน 
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

(๖.๔) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิซอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส
และยุติธรรม และ

(๖.๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทับสมัยเป็นธรรม และสอดคล้องกับ 
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีแนวทางการพัฒนา 
ที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๗.๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
(๗.๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
(๗.๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์
(๗.๔) พัฒนาด้านพลังงาน
(๗.๔) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(๗.๖) พัฒนาระบบนํ้าประปา
(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีแนวทางการ 

พัฒนาที่สำคัญ ดังน้ี
(๘.๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยฃนัในเซิงพาณิซย์และ

เซิงสังคม
(๘.๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(๘.๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมซองการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน 

บุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการ
(๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ ดังน้ี 
(๙.๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือ 

ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉืยงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย 
การพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจซั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย

(๙.๒) การพัฒนาเมือง พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมซองส่วนกลาง ส่วนท้องถ่ิน ภาคประขา 
ลังคม และภาคเอกซน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๑๙



(๙.๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาพื่นฟูพื้นที่บริเวณซายผ่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการ 
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องลับตักยภาพของพื้นที่ พัฒนา 
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณขายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงลับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
และเกิดผลที่เปีนรูปธรรม

(๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ ตังน้ี
(๑๐.๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนลับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 

สำหรับสินค้าและบริการของไทย
(๑๐.๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ 

ความร่วมมืออนุภ ูม ิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC 1และ JDS และภูม ิภาคอาเซ ียน 
เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

(๑๐.๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเปีนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุน
ที่โดดเด่นในภูมิภาค

(๑๐.๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
(๑๐.๔) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือลับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มืความเสมอภาคลับ
(๑๐.๖) สร้างความเปีนหุ้นส่วนการพัฒนาลับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
(๑๐.๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
(๑๐.๘) ส่งเสริมความร่วมมือลับภูมิภาคและนานาซาติ ๑๘ ในการสร้างความมั่นคงในทุกต้าน 

ที่เกี่ยวลับเรื่องความอยู่ดีมืสุขของประขาซน
(๑๐.๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและต้านการต่างประเทศ 
(๑๐.๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.๓.๑ แผนพัฒนาภาค
♦  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้

ภาคใต้มืแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มืชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มืศักยภาพสามารถ 
สร้างรายไดให้ลับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและซายผั่!งทะเลทั้งสองต้าน รวมทั้งระบบนิเวศขายฝืงที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ 
สัตว์นํ้าตามธรรมซาติและเหมาะลับการเพาะสัตว์นํ้าซายฝืง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพารา และ 
ปาล์มนํ้ามัน ซึ่งเป ็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สำคัญของประเทศยังเป ็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ภาคใต้มืความ 
ไต้เปรียบต้านสภาพที่ดั้ง ภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาลับพื้นที่ภาคอื่น  ๆ
ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเซียใต้และเอเชียตะวันออก

ดังน้ัน การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมืชื่อเสียง 
ของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมลับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ม ืศักยภาพให้เป็นที่รู้จ ักในระดับนานาขาติใข้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่ล ับการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมขาติและ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน ลับภูมิภาคต่าง  ๆ ของโลก 

♦  เป้าหมายเซิงยุทธศาสตร์
“ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและ 

ปาล์มนํ้ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเช ื่อมโยงลันการค้าการลงทุนลับภูม ิภาคอื่นของโลก”

แผนพัฒนาท้องกี่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๒๐



♦  วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ให้เปีนแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพขั้นนำของโลก
๒) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มบํ้ามันแห่งใหม่ของภาคและเปีนมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม
๓) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสากรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเปีนมิตรกับสิงแวดล้อม 
๔) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการ 

เฃื่อมโยงการค้าโลก
๔) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใน 

การสร้างรายได้ให้แก่ขุมขน
♦  เป้าหมาย
๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้
๒) สัมประสิทธึ๋ความไม่เสมอภาค (Gini Coeffcient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง
♦  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพขั้นนำของโลก
♦  แนวทางการพัฒนา
๑.๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มิขื่อเสียงของภาค 
๑.๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยวเซิงอาหาร 
๑.๓ )พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่ง 

มวลขน (Monorail)
๑.๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเขื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มี

ขื่อเสียง
๑.๔) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้กับการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค
๑.๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวขุมขนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับดักยภาพของพื้นที่ 
๒. ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มนํ้ามันแห่งใหม่ของ

ประเทศ

ส่ิงแวดล้อม

และขุมพร

♦  แนวทางการพัฒนา
๒.๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับ 

๒.๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเครืคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี 

๒.๓) พัฒนาและสนับสนุนการใข้เทคโนโลยีฃีวภาพและนจัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๒๑



๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
♦  แนวทางการพัฒนา
๓.๑) ยกระดับการผลิตสินค้าและเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค 
๓.๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงและลัตว์นํ้าขายฝืงและการทำอุตสาหกรรมประมงทะเล 

ที่ได้มาตรฐานสากล
๓.๓) ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
๓.๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
๓.๔) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและขุมซน
๔. ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนกรท่องเที่ยวการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 

และการเชื่อมโยงการค้าโลก
♦  แนวทางการพัฒนา
๔.๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขั้นนำแห่งใหม่กับแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่มีฃื่อเสียง
๔.๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำคัญในจังหวัดภูเก็ต
๔.๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

หาดใหญ่-สะเดา
๔.๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก
๕. ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ อนุรักษ์ พ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลิงแวดล้อมอย่าง 

เป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
♦  แนวทางการพัฒนา
๔.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์
๔.๒) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน
๔.๓) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง
๔.๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมฃาติการส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่
๑.๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
♦  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝืงอ่าวไทย

๑) วิสัยทัศน์ (Vision)
“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” 
นิยาม : “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร” การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็น 

ศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นต้น) และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและ 
การผลิตสินค้าสำเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเน้นที่พืซและสัตว์เศรษฐกิจศักยภาพสำคัญของกลุ่มจังหวัด 
ได้แก่ ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ไม้ผล และกุ้งทะเล และการเป็นแหล่งเรียนรู้ท ี่สำคัญในระดับนานาชาติในการ 
พ ัฒนาการเกษตรและ สร้างสรรให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรด ้วย เทคโนโลยสีมัยใหม่ ที่สามารถ 
ดำเนินการได้ในระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นกลจักร 
สำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง
แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๒๒



นิยาม : “ศ ูนย์กลางการท่องเท ี่ยวระดับนานาซาติ” แหล่งท่องเที่ยวซองกลุ่มจังหวัดเนินจุด 
มุ่งหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยี่ยมเยือน และการท่องเที่ยวซองกลุ่มจังหวัดเนินกลจักรสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวซ้องและสร้างมูลค่า คุณค่า ตลอดจบสร้างรายไต้ และกระจายรายได้สู่ 
ขุมซนบนฐานของการบริหารจัดการโดยค0านิงถึงความสมดุลและขังยืน 

๒) เป้าประสงค์รวม
๒.๑) พืซเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มนํ้ามับมีคักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม

แก่ระบบเศรษฐกิจ
๒.๒) การท่องเที่ยวไต้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีซื่อเสียงระดับนานาฃาติ 
๒.๓) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
๒.๔) การคมนาคมซนส่งและระบบโลจิสติกล์ฃองกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน 

การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพฃีวิต
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืฃเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ํามัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาซาติบนฐานทรัพยากรและ

เอกลักษณ์ซองพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกล์ 

ให้รองรับการค้า การลงทุนการท่องเที่ยว การเกษตรและ การพัฒนาคุณภาพซีวิต
๑.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด
♦  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑) วิสัยทัศน์ (Vision)
“นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”

๒) จุดยืนการพัฒนาจังหวัด (Positioning)
๑. สืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว 
๒. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
๓. ศูนย์กลางการคมนาคมซนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

๓) เป้าหมายการพัฒนา
๑. เพิ่มรายไค้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
๒. เพิ่มรายไค้จากการท่องเที่ยว
๓. ทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อมไค้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
๔. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

๔) ประเด็นการพัฒนา
๑. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเนินมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมซาติ และศีลป'วัฒนธรรม
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. การพัฒนาคน ขุมซน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
๖. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนพัฒนาท้องลื่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๒๓



©.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
♦  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

©) วิสัยทัศน์
“องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราซ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐) ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ!นปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว 
พระราขดำริฯ โดยอาลัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝืงอ่าวไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราฃ และภารกิจ ๖ ต้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติ 
การกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา ๓๒ (๑) รวมพัง ไต้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป็าหมายการพัฒนา ดังน้ี

♦  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ
♦  พันธกิจ

๑. พัฒนาลักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร 
จัดการ การตลาด และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร

๒. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใฃในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ต้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ

๓. ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร 
๔. สนับสนุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สะอาด เปีนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๕. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
๖. พีนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั่งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด 

ประซาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีฃองจังหวัด
๗. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิฃย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
๘. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน 

การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ 
ภาคเศรษฐกิจชุมชน

๙. พัฒนาความเชื่อมระบบตลาด ระบบชนส่งและระบบโลจิสติกส์
♦  เป้าหมายการพัฒนา

๑. รายไต้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๒. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปีนเมืองเกษตรสมัยใหม่
๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปีนเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับชองภาคใต้
๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่ม 

มูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๒๔



♦  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและพลังงาบ
♦  พนธกิจ

๑. พันฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ต้นนํ้าและลุ่มนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย 

ตัดสินใจในการบริหารจัดการนํ้า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าแล้งและนํ้าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ 
จัดการนํ้าเสีย

๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในขุมซน ให้อยู่ในขีด 
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ

๔. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝืงค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน 
การสร้างเครือข่ายขุมซน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขุมขน

๔. ส่งเสริมให้ขุมซน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่ 
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประซาซน เสริมสร้างประสิทธิภาพซองกลไกการจัดการขยะขุมซน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรืไซเคิล และสนับสบุนให้มีระบบเก็บซนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย์

๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ท ั้งด้านวิซาการ บุคลากร และสร้าง 
จิตสำนึกของขุมขนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ็าระวัง แก้โฃป้ญหาสิงแวดล้อม

๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนขุมซน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
๘. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิขุมขนและการแบ่งปีนผลประโยซน์ที่เบ็)นธรรม อนุรักษ์พื่นฟู 

ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกปีองระบบนิเวศน์ที่เฃื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมขุมซน
♦  เป้าหมายการพัฒนา

๑. ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเซิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประซาซนมีการ 
ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

๒. ประซาซนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ครัวเรือน ขุมซน มีทางเลือกในการใช้พลังงาบ และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

♦  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
♦  พันธกิจ

๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประซาสังคมให้มีคักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู,คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ 

นอกระบบ สนับสบุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวขน ประซาซน ใช้ประโยซน์จากเทคโนโลยี 
สารสนเทศเซิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพื้นที่ทางการศึกษาที่ขาดแคลน 
๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมขุมซนให้ถูกสุขลักษณะ 
๔. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 

(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับขุมซนและสถานพยาบาล
๖. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดซองยาเสพติด เพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวช้องให้น้อยลง 
๗. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ็าระวัง 

ป้องกันป้ญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซํ้า
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๘. ล่งเสริมการจัดระเบียบชุมซน สังคม การริ'กษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อความปลอดภัยในซีวิตและทรัพย์สินของประซาซน

๙. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประซาขนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหา 
สถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างพัวถึง

๑๐. ล่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา ศีลป'วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิบีญญาท้องถิ่น พัฒนาพ้ืนฟู 
ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อล่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวซนและประขาขนและเผยแพร่สู่สังคมโลก

๑๑. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนขรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มิคุณภาพซีวิตที่ดีและ 
พึ่งพาตนเองได้ มีอาฃีพ มีงานทำ มีที่อยู่อาศัย และได้รับการศึกษา

๑๒. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมซน สนับสบุนกระบวนการเรียนรู้ชุมขน 
การจัดทำแผนแม่บทชุมขน ล่งเสริมกิจกรรมชุมขนเกษตร อุตสาหกรรมชุมขน และสวัสดิการชุมขบ 

๑๓. ล่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บหรือสูญเสียซีวิต
♦  เบีาหมายการพัฒนา

๑. ประขาขน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
๒. ประซาซนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างท่ังถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ประซาซนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติบีญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ 

ที่เหมาะสมในทุกฃ่วงวัย
๔. ประซาฃนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และบีจจัยเส่ียงต่อสุขภาพลดลง

♦  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
♦  พันธกิจ

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดซอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง
๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

♦  เปึาหมายการพัฒนา
๑. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเซ่ือม'โยงกับ 

ระบบการขนล่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประขาซน
๒. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่

♦  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
♦  พันธกิจ

๑.รณรงค์สร้างกระบวนการเร ียนรู้ ปลูกผิงจิตสำนึก ค ่าน ิยมตามหลักการปกครองระบอบ 
ประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประซาธิปไตยและจิตสำนึก 
ธรรมาภิบาลให้แก่เยาวซน ประซาซนทุกระดับ ทุกภาคส่วน

๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน 
ให้ใข้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประซาซน ลดขั้นตอนการ 
ทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประซาซน

๓. พัฒนาและล่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมซน 
ภายใต ้กระบวนการมีส ่วนร่วมจากทุกภาคส ่วน สนับสมุนให้ม ีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม 
ประเมินผล

๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติราซการ
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♦  เป้าหมายการพัฒนา
๑. 'ประขาฃนมีจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมใบการพัฒนาท้องถิ่น
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ป้ญหาและใท้'นริการประซาซน
๓. มีการบริหารจัดการท ี่โปร่งใสและมีประส ิทธิภาพ และเพ ิ่มการม ีส ่วนร่วมของท ุกภาคี

ในการพัฒนา
(๒) ยุทธศาสตร์จององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑) วิสัยทัศน์
“ลานสกาน่าอยู่ ประซาซบใฝ่เรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวเซิงอนุรักษ์ เน้นหนัก 

คุณธรรม นำซุมซนเข้มแข็ง”
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม

๓) เป้าประสงค์
๑. เกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ เคร่ืองมือ เงินทุน และเทคโนโลยี 

สมัยใหม่ เป็นตำบลเศรษฐกิจ'พอเพียง แหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา
๒. สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ประซาซน เยาวซนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ห่างไกลยาเสพติด ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประเพณีวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ให้ 
คงอยู่สืบไป

๓. เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วน
๔. องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยให้ประซาขนมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาให้บริการประขาซนอย่างรวดเร็วและโปร่งใส
๔. ทรัพยากรธรรมซาติได้รับการอนุรักษ์ ประซาซนมีน้ําสำหรับทำการเกษตรท่ีเพียงพอ ประซาซน เยาวซน 

มีจิตสำนึกรักป่า และทรัพยากรธรรมซาติและส่ิงแวดล้อม ขุนซนสะอาดไม่มีป้ญหาขยะมูลฝอย ประซาขนมีสถานท่ี 
พักผ่อนหย่อนใจ

๔) ตัวซ้ีวัด
๑. ประซาซนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ขุมซนมีความเข้มแข็ง และมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครันและทั่วถึง
๔. ประซาซนได้รับการบริการที่ดี รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔. การพ ัฒ นาอย ่างย ั่งย ืน  ควบคู่ไปก ับการอน ุร ักษ ์ทร ัพยากรธรรมฃาต ิและส ิ่งแวดล้อม มีแหล่ง'นา 

เพียงพอในการบริโภค อ ุปโภคและทำการเกษตร มีการจัดการขยะแบบครบวงจร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๒๗



๕) ค่าเป้าหมาย
๑. ความพึงพอใจของประซาซนในตำบล
๒. ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Perform ance 

A sse ssm e n t: LPA)

๖) กลยุทธ์
๑. การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
๒. การพัฒนาสาธารณสุข
๓. การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแกไฃป้ญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๔. การสร้างความเข้มแข็งชุมขน สนับสนุบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท ้า ท่อระบายนํ้า สะพาน อาคาร

สถานท่ี
๖. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
๗. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบนํ้าอุปโภค -  บริโภค และแหล,งนํ้าเพื่อ

การเกษตร
๘. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประซาซน
๙. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๑๐. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้
๑๑. การส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป้ญญาท้องถิ่น 
๑๒. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๑๓. การพัฒนา พึนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประซาขน
๑๔. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อให้การบริการที่ 

ดีแก่ประขาซนและเปีนองค์กรที่มีธรรมมาภิบาล .
๑๖. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ลานสกา กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘ ๑๐.๓ /ว ๔๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๔๔๙ ได้มีการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย 
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพึซเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มนํ้ามัน พัฒนาการท่องเที่ยวนานาขาติบนฐาน 
ทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่ พัฒนาไม้ผล และการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก และ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๒๘



๘) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม

วิสัยทัศน์ท้องถ่ิน

- กิจกรรมที่ ๑

- กิจกรรมที่ ๒

- กิจกรรมที่ ๓

- กิจกรรมที่ ๑

- กิจกรรมที่ |ร

- กิจกรรมที่ ๓

- กิจกรรมที่ ๑

- กิจกรรมที่ ๒

- กิจกรรมที่ ๓

- กิจกรรมที่ ๑

- กิจกรรมที่ ๒

- กิจกรรมที่ ๓

(๓) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.© การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใ ช ้ใ น ก าร ว ิเค ร า ะ ห ์ SWOT Analysis/Dem and A nalysis)/G lobal D em and และ Trend และ 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strength)
- ประซาซนในตำบลมีความตื่นตัวในการรวมกลุ่มอาชีพ
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามตามธรรมขาติ
- มีวัตถุดิบในการแปรรูปที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
จุดอ่อน (W eakness)
- ซาดแคลนความรู้เทคโนโลยี บุคลากรที่มีความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- การรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพและเกษตรกรไม่มีความเข้มแข็ง
- ขาดการศึกษาทางด้านการเกษตรและการยกระดับคุณภาพการผลิต
- ซาดพัฒนาทางด้านบรรจุภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่า
- ประซาซนขาดความกระตือรือร้นในการแก้ป้ญหาที่เปีนอยู่ และบางส่วนยังหลงอยู่กับอบายมุข

และสิ่งมอมเมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒(ะ๖๖-๒๕:๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๒๙



โอกาส (O pportunity)
- ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอาชีพเสริม และเศรษฐกิจพอเพียง
- ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจระดับรากหญ้ามากขึ้น
- ราคาผลิตทางการเกษตรดีฃึ้น บเระซาขนมีกำสังซื้อทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในชุมซนมาก 

ข้ึน ประซาซนมีความเปีนอยู่ที่ดีขึ้น
อุปสรรค (Threat)
- งบประมาณด้านการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมมีน้อยไม่เพียงพอ
- เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตและต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้
- บางฃ่วงผลผลิตทางการเกษตรออกมาพร้อมกันเปีนจำนวนมากส้นตลาด ทำให้ราคาตกตํ่า
- งบประมาณสน้บสมุนการท่องเที่ยวยังมีน ้อยและขาดแคลนการสนับสมุนจากหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

อุดแข็ง (Strength)
- เปีนสังคมเปิด มีการพึ่งพาอาศัยกัน ไม่มีความซัดแย้งทางศาสนา
- เปีนสังคมที่มีการยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งในอดีตและนิจจุบัน
- เปีนสังคมที่มีอาชีพเกษตรกรรม เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 
อุดอ่อน (W eakness)
- เปีนสังคม'ซนบท ประขาซนซาดความสนใจในเรื่องการพัฒนาส่วนร่วม
- ประซาซนยังขาดการแสดงความคิดเห็นในสถานที่ เวลา และสถานการณ์ที่เหมาะสม
- การรวมกลุ่มเพื่อประโยฃน์ของชุมซนยังซาดความเข้มแข็ง ขาดการบริหารจัดการท่ีดี 
โอกาส (Opportunity)
- การอย ู่ใกล ้ศ ูนย ์ราขการ การคมนาคมสะดวก ทำให้ประขาซนมีโอกาสได้ต ิดต่อสื่อสาร 

แลกเปล ี่ยนเร ียนร ู้การเปล ี่ยนแปลงด ้านต ่างๆ ของสังคมกับชุมซนใกล้เคียง และสามารถนำมาปรับใข้ก ับ 
ชีวิตประจำวันได้

- ภาครัฐให้ความสำคัญกับด้านสังคมมากขึ้น 
อุปสรรค (Threat)
- ยังขาดผู้ที่สามารถเสียสละและทุ่มเทเวลาให้กับการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสังคมโดยส่วนรวมอย่าง

เต็มท่ี
- ประซาซนยังซาดความสำนึกในด้านความผูกพันและรักท้องถิ่น 

๓) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อุดแข็ง (Strength)
- ถนนสายหลักในตำบลส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาแล้ว 
อุดอ่อน (W eakness)
- สภาพพื้นที่เปีนภูเขาสลับซับซ้อนทำให้ต้องใข้งบประมาณสูงในการดำเนินการ 
โอกาส (O pportunity)
- นโยบายของผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 
-ได้รับงบประมาณสนับสมุนจากหน่วยงานภายนอกทุกปีงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๓๐



อุปสรรค (Threat)
- ประขาขนบางคนไมให้ความร่วมมือในการอุทิศที่ดิน
- งบประมาณค่อนข้างจำกัด ทำให้การฟัฒนาถนนสายหลัก เซ่น เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ใข้ 

งบประมาณสูงไม่สามารถทำได้
- บุคลากรไม,เพียงพอ

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและบริหาร
จุดแข็ง (Strength)
- พนักงานมีความกระตือรือร้นต่อการทำงาน เพราะอายุการทำงานยังน้อย มีความต้องการที่จะ 

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- พนักงานและลูกจ้างมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทำให้รู้สภาพปีญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี
- เครื่องมือเครื่องใข้มีความพร้อมมากขึ้น
- พนักงานในองค์กรมีความสามัคคีและซ่วยเหลือในการทำงานด้วยดี 
จุดอ่อน (W eakness)
- อัตรากำลังยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- การทำงานในองค์กรยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ 
โอกาส (Opportunity)
- ม ีงบประมาณที่เพ ิ่มขึ้นและสามารถเพ ิ่มและพัฒนาอัตรากำลังคนให้ม ีจำนวนและคุณภาพ

เพ่ิมข้ึนได้
อุปสรรค (Threat)
- สถานที่ยังไม่มีความพร้อมต่อการให้บริการประขาขนอย่างเต็มที่
- เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรยังไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
- ระบบอินเตอร์เน็ตที่ส่าข้าทำให้การทำงานไม่คล่องตัว

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strength)
- มีทรัพยากรธรรมขาติที่อุดมสมบูรณ์
- ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ไม่มีปัญหาด้านมลภาวะเป็นพิษ 
จุดอ่อน (W eakness)
- ประขาขนในท้องถิ่นไม่ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถ่ินตน
- สภาพพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขาที่ทำการเกษตรและอยู่อาลัย บางครั้งฝนตกหนักทำให้เกิดปิญหา 

นํ้าท่วม หรือบางครั้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนนํ้าใข้สำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค
โอกาส (Opportunity)
- นโยบายจากราขการส่วนกลางให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะมากขึ้น
- งบประมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อุปสรรค (Threat)
- ยังไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ งบประมาณ และเทคโนโลยีด้านการกำจัดขยะแบบครบวงจร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๓๑



๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ก่ียวข้อง
๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และกฎหมายที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงแกไขส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่นการจัดการเลือกตั้งเปีนการทั่วไป อำนาจหน้าที่ การยกฐานะจาก อบต. 
เปีนเทศบาลทั่วประเทศ แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กร 
เดียว การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
AEC หรือ Asean Economics Com m unity คือการรวมตัวของซาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย พิลิปปีนส์ กัมพูขา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยซน้ 
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Z one ทั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ 
กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ 
ฃอไวีไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวเปีน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็น 
รูปธรรม ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕:๕๘ ณ วันบั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบ 
พิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแช่งขันสูง 
๓. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

♦  องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ึงต ้องสร้างภ ูม ิค ุ้มก ันท ี่ด ี เพ ื่อพ ัฒ นาเม ืองในภาวะการ  
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในต้านต่างๆ 
ดังน้ี

๑. ด้านโครงสร้างฟืนฐาน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง 

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่า 
จะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว แรงงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน บ้ายจราจร 
ที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น 

๒. ด้านการพัฒนาคนและสังคม
บ้ญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ไค้รับการวางแผนที่ดี เน ื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น 

บ้ญหาการแบ่งขนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งซนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น 
และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ บ้ญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้น 
อย่างมากจากซนบั้นที่มีบ้ญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมชอง 
แต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังบั้น อาจมีการฝ่า‘ผินกฎหมายจากซาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั่งโดย 
ตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั่ง อาจเกิดบ้ญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลชอง 
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น บีญหาด้านสาธารณสุฃที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่า 
จะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย 
การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปีอน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๓๒



๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งบูรณาการสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั่งร่วมบูรณาการ 

การทำงานกับรีสอร์ท ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนรรรม จาIIตประเพท} ฎมิปีญญาท้องถิ่น และ

กีฬานันทนาการ
การศึกษา ภาษาอ ังกฤษกังเป ็นภาษาท ี่คนไทยมีความเข ี่ยวชาญในการส ื่อสารน ้อยกว่า 

ประเทศอื่นๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ล่งเสริมการนำครู 
ขาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งริ,ดพัฒนาใท้ประซาขนในพื้นที่มีพักษะ 
ในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของซาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทย 
มากขึ้น เข่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนา 
ที่แตกต่างกัน

ศึลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี ประซาสังคมและวัฒนธรรมอาเซ ียน (ASEAN SOCIO
CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการต้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ 
สำคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณีอาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง 
วัฒนธรรม เข่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม,มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายใน 
การส่งของหรือนามบัตรให้แก'ซาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น

๕. การพัฒนาหรัฬยากรรรรมชาติและถิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั่งที่เกิดจากคนไทยและซาวต่างขาติ สาเหตุที่เกิด 

จากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประขากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้ 
นายทุนต่างๆขาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปีดปาใหม่ ส่วนสาเหตุจากซาวต่างฃาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลาย 
ทร ัพยากรธรรมฃาต ิและส ิ่งแวดล ้อม เข่น การต ัดไม ้เพ ื่อผลประโยชน ์ทางเศรษฐก ิจ การเข ้าส ัมปทาน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เซ่น อาจมีขยะข้ามแดน

b. การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครองและการบริหาร ด้านการเมืองในระดับขาติ'อาจกังความขัดแย้งด้านการเมือง 

ระหว่างรัฐสมาซิกด้วยกันเอง รวมทั่งบัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ขี่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ 
สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีดู่มีอภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับขาวต่างชาติที่ 
ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เข่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษี'ปัาย เป็นต้น อิกทั่งเจ้าหน้าที่ 
ภาครัฐจำเป็นต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นซาวต่างชาติได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕;๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๓๓



ส่วนที่ ๓
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบ ัต  ิ

๑ .  ^ทธคาสต'fการพัฒนาและแผนงาน
ท ี่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก
หน่วยงาน 
สนับสนน

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการบริการชุมชน 
และสังคม

๑.๑ แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน

สำนักปลัด กองคลัง

ด้านการบริการชุมชน 
และสังคม

๑.๒ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ ๑.๓ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง

๒. การพัฒนาสังคม ด้านบริหารท่ัวไป ๒.๑ แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน

สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง

ด้านการบริการชุมชน 
และสังคม

๒.๒ แผนงานการศึกษา สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง

ด้านการบริการชุมชน 
และสังคม

๒.๓ แผนงานสาธารณสุช สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง

ด้านการบริการชุมชน 
และสังคม

๒.๔ แผนงานสังคม 
สงเคราะห์

สำนักปลัด กองคลัง

ด้านการบริการชุมชน 
และสังคม

๒.๕ แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน

สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง

ด้านการบริการชุมชน 
และสังคม

๒.๖ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง

๓. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริการชุมชน 
และสังคม

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา

กองช่าง กองคลัง 
สำนักปลัด

<̂ . การพัฒนาการเมืองและการ 
บริหาร

บริหารท่ัวไป ๔.๑ แผนงานบริหารงาน 
ท่ัวไป

สำนักปลัด กองช่าง 
กองคลัง

ด้านการบริการชุมชน 
และสังคม

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา

กองช่าง กองคลัง 
สำนักปลัด

๔. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

ด้านการบริการชุมซบ 
และสังคม

๔.๑ แผนงานเคหะและ 
ชุมชน

สำนักปลัด กองช่าง 
กองคลัง

ด้านการบริการชุมชน 
และสังคม

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา

กองช่าง กองคลัง 
สำนักปลัด

ด้านการเศรษฐกิจ ๔.๓ แผนงาบการเกษตร สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๓๔



แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

ยุทธศาสตร์
if ๒<£๖๖ ปี ๒๔๖๗ ปี ๒๔๖๘ ปี ๒๔๖๙ ปี ๒๔๗0 รวม ๔ ปีจำนวน

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒ นา 
เศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานสร ้างความ 
เข้มแข็ง'ของขุมซน

๒ ๘0,00๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๔๐๐,๐๐๐

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนา 
ธรรมและนันทนาการ

๑ ๕๐,๐00 ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐

๑.๓ แผนงาบการเกษตร ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐1๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐

รวม ๔ ๑๗๐,000 ๔ ©๗๐,๐๐๐ ๔ ๑๗๐,0๐0 ๔ ๑๗๐,๐๐๐ ๔ ©๗๐,๐๐๐ ๒๐ ๘๔๐,๐00

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๑ แผนงานการรักษาความ 

สงบภายใน
๓ ๒๖00๐,0๐๐ ๓ ๒๖๐,๐๐๐ ๓ ๒๖๐,๐๐๐ ๓ ๒๖๐,๐๐๐ ๓ ๒๖๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๓๐๐,๐๐๐

๒.๒ แผนงานการศกษา ๑๘ ๒,๖๘๐,๐๐๐ (ริ)๘ ๒,๖๘๐,๐๐๐ (ริ)๘ ๒,๖๙๐,๐๐๐ ๑๘ ๒,๖๙๐,๐๐๐ ๑๘ ๒,๗๑๐,๐๐๐ ๙๐ ๑๓,๔๕๐,๐๐๐

๒.๓ แผนงาบสาธารณสุข ๙ เอ๘๐,๐๐๐ ๙ ๒๘๐,๐๐๐ ๙ ๒๘๐,๐๐๐ ๙ ๒๘๐,๐๐๐ ๙ ๒๘๐,๐๐๐ ๔๔ ๑,๔๐๐,๐๐๐

๒.๔ แผนงาบสังคมสงเคราะห์ ๒ ๒๖๐,๐๐๐ เอ ๒๖๐,๐๐๐ ๒ ๒๖๐,๐๐๐ ๒ ๒๖๐,๐๐๐ ๒ ๒๖๐,๐๐๐ ๔๕ ๑,๓๐๐,๐๐๐

๒.๕ แผนงาบสร้างความ 
เข้มแข็งของขุมชน

๔ เอ๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐

๒.๖ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

๙ ๓๗๕,๐๐๐ ๙ ๓๗๔,๐๐๐ ๙ ๓๗๔,๐๐๐ ๙ ๓๗๕,๐๐๐ ๙ ๓๗๕,๐๐๐ ๒๔ ๑1๘๗๔,๐๐๐

รวม ๔๖ ๔,©๐๕,0๐0 ๔๖ ๔,©๐๕,๐๐๐ ๔๖ ๔,๑๑๔,๐๐๐ ๔๖ ๔,©©๕,๐๐๐ ๔๖ ๔,©๓๕,๐๐๐ ๔๔ ๒0,๔๗๔,00๐
๓) ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒ นา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา

๗ เอ,๙๘๐,๐๐๐ เอ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๔,๕๕๐,๐๐๐ ๔ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๓๐ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐

รวม ๗ ๒,๙๘0,000 ๒ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๔,๕๕๐,๐๐๐ ๔ ©,๗๗๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๗ ๑๖,๘00,000

หน้า ๓๕แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



แบบ ผ.๐©

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๔๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์
จ  ๒๔๖๖ จ  ๒๔๖๗ จ  ๒๕๖๘ จ  ๒๔๖๙ ป ี ๒๔๗๐ รวม ๔ จ จำนวน

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำบวบ งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๔) ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒ นา 
การเมืองและการบริหาร

๔.® แผนงาบบริหารงานท่ัวไป ๖ ๑๕๕,000 ๖ ๑๕๕,000 ๖ ๑๕๕,000 ๖ ๑๕๕,00๐ ๖ ๑๗๔,๐๐๐ ๓0 ๗๙๔,๐๐๐
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
- - ๑ ๖๐๐,๐๐๐ - ๑ ๖๐๐,๐๐๐

รวม ๖ ๑<£'๕,0๐๐ ๗ ๒£>๔,๐๐0 ๖ ©๔๔,๐๐๐ ๖ ©๔๔,๐๐๐ ๖ ©๗๔,๐๐๐ ๓๑ ©,๓๙๔,๐0๐
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ทรัพยาการธรรมชาติและ 
สิงแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมซน เอ ๔๔,๐๐๐ ๒ ๔๔,๐๐๐ ๒ ๔๔,๐๐๐ ๒ ๔๔,๐๐๐ ๒ ๔๕,00๐ ๑๐ เอเอ๕,0๐๐
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา
- - - - เอ ๑0๐,000 ๒ ๑00,000 ๓ ๑๕0,000 ๗ ๓๔๐,๐๐๐

๔.๓ แผนงาบการเกษตร ๓ ๗๔,๐๐๐ ๓ ๙0,000 เอ ๖๐,๐๐๐ เอ ๖๐,๐๐๐ เอ ๖๐,๐๐๐ ๑๒ ๓๔๔,๐๐๐
รวม ๔ ๑๒ ๐,๐00 ๔ ©๓๔,๐๐๐ ๖ ๒๐๕,๐๐๐ ๖ ๒๐๔,๐๐๐ ๗ ๒๔๔,๐๐๐ ๒๙ ๙๒ ๐,00๐

รวมท่ังสิน ๖๘ ๗ ,๔ ๓๐,00๐ ๖๔ ๑๑,๘๒ ๔ ,๐00 ๗๔ ๙,© ๙๔ ,๐๐๐ ๖๖ ๖,๔©๔,๐๐๐ ๖๔ ๔,๐๓๔,๐๐๐ ๓๓ฝ ๔๐,๔๔๐,๐๐๐

หนา ๓๖แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



แบบ ผ.๐©/©

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู,บ้านและชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี ๒๔๖๖ ปี ๒๔๖๗ ปี ๒๔๖๘ ปี ๒๔๖๙ ปี ๒๔๗๐ รวม ๔ ปีจำนวน
ยุทธศาสตร' จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
โครงการพัฒนาที่มาจาก 

แผนพัฒนาฬมู่บ้านและชุมชน ๒๖ <51๖,๖๔๐,๐00 incn ๒๔,๗๓๐,0๐๐ ๒๓ ๕ ๘,๔00,00๐ ร} C& ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๑๔ ๔,๗๔๐,๐๐๐ (ร) ๑๔ ๑๐๙,๖๒๐,๐๐๐

รวมท้ังสิน ๒๖ ©๗,©๘0,000 ๓๓ ๒๔,๗๓0,000 ๒๓ ๕๘,๔๐0,๐0๐ ©๘ ๘,๐๘0,000 ©๔ ๔,๗๔๐,000 6)€>๔ ©0๙,๖๒0,000

หนา ๓๗แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒(ร:๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗0)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ร)■ ๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ะ งานส่งเสริมและสนับลนนความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ
หน่วยงานรับผิด 

ขอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตซอง 

โครงการ)
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

ดัวชีวัด 
(KPI)

๑ โครงการส่งเสริมอาจพ เพ่ือส่งเสริมอาชีพ 

ยกระดับ พัฒนาโ![มอ เพ่ิม 

ศักยภาพด้านอาชีพ ให้แก่ 

เกษตรกร กลุ่มสตรี 

เยาวจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และประซาซนท่ัวไป

เกษตรกร กลุ่มสตรี 

เยาวซบ ผู้สูงอายุ ผู้ 

พิการ และ 

ประซาซบท่ัวไป

<£0,๐0๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ได้รับประโยซบ์

เกษตรกร กลุ่มสตรี 

เยาวซน ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการและประซาจน 

ท่ัวไป มีทางเลิอกไน 

การประกอบอาชีพ 

และมีรายได้เพ่ิมข้ึน

สำนักปลัด

๒ โครงการส่งเสริมการตลาด 

ออบโลบ์และเพ่ิมมูลค่า 

ผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกร

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าซองผลผลิต 

ทางการเกษตรและเป้น 

การเพ่ิมซ่องทางการ 

จำหน่ายผลผลิตทางการ 

เกษตรให้กับเกษตรกร

เกษตรกรใบตำบล 

ลานสกา จำนวน 

๗๐ คน

๓๐,0๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ได้รับประโยซน์

เกษตรกรมีรายได้ 

เพ่ิมข้ึน มีซ่องทางการ 

จำหน่ายสินค้าท่ี 

หลากหลาย

สำนักงานปลัด

รวม จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๘๐,0๐0 ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖--๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๓๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ร>■ ๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวขี้,วัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า 
จะโต้รับ

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ โครงการประชาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเท่ียวและ 
กิจกรรมการท่องเท่ียว

เพ่ือประซาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเท่ียวใน 
ตำบลลานสกาให้เป็น 
ท่ีรู้จักในวงกว้างข้ึน

จัดทำโครงการ 
ประซาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเท่ียว

๕๐,000 ๕๐,๐0๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี แหล่งท่องเท่ียว 
เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน 
สร้างงานและ 
รายใด้ให้แก่ 
ประซาซนตำบล 
ลานสกา

สำนักปลัด

รวม จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - -

ท ™ ร า .,ส ่,I (พ  ส พา๕'๖1-๖-.!«•1๕๗o ) องค์การ'บริหารส่วนตำบลลาบสกา หน้า ๓๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒<£๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

0.๓ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาบที่ตวซวัด ผลท่ีคาดว่า
ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(KPI) จะได้รับ
ริบผิด

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ เพ่ืออบรมส่งเสริมองค์ เกษตรกรตำบล ๔๐,0๐0 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นำความรู้ทีไต้มา สำนักปลัด
ความรู้ด้านการเกษตรแก่ ความรู้ต้านการเกษตร ลานสกา ของ พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรตำบลลานสกา ให้กับเกษตรกรตำบล ผู้เข้าร่วม การผลิตพืชผล
ภายใต้ศูนย์บริการและ ลานสกา โครงการ ต้านการเกษตร
ถ่ายทอด ไต้รับ
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ประโยชน์
ตำบลลานสกา

รวมจำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

หน้า ๔๐แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพขีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ะ งานป็องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาตว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒ ๕ ๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒ ๕๖๘
(บาท)

๒ ๕ ๖ ๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ โครงการป๋องกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนนข่วงเทศกาล

เพ่ือให้ประขาซนได้รับความ 
ปลอดภัยจากการจราจรทาง 
ถนน
ในข่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประขาซน 
เพ่ือเฝืาระวังและ 
ป้องกันอุบัติเหตุทาง 
ถนน,ช่วงเทศกาล 
จำนวน ๑ จุด

๔ 0 ,0 0 0 ๔ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๔ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๔ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๔ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ คร้ัง/ปี ประซาขนได้ริบความ 
ปลอดภัยใบการไซ้รถใซ้ถนน 
ในช่วงเทศกาล

สำนักปลัด

๒ โครงการ?เกอบรมทบทวน 
อาสาสมัครป๋องกับภัยฝ่ายพล 
เรือน (อปพร.)

เพื่อ?เกทบทวนให้แก่สมาขิก 
อปพร.องค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา

สมาขิก อปพร.อบด. 
ลานสกา ได้?เกทบทวน 
ประจำปี

๑ ๒ 0 ,0 0 0 ๑ เอ๐ ,0 ๐ ๐ ๑ เอ0 ,๐ ๐ ๐ ๑ เอ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ % สมาขิก อปพร.สามารถเป็น 
กำลังหลักยามเกิดเหตุ 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีตำบล 
ลานสกา

สำนักปลัด

๓ โครงการ?เกอบรมทบทวนซุด 
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจำองค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา

เพื่อ?เกทบทวนให ้แก ่ข ุด  
ปฏิบัต ิการจิตอาสาภัยพิบัต ิ 
ประจำองค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา

ขุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจำองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลาน 
สกา

๑ 0 0 , 0 0 0 ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑ คร้ัง/ปี ผู้เข้ารับการ?เกอบรมสามารถ 
ให้การสนับสบุบการ 
ปฏิบัติงาบของกองอำนวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ 
ภัยแห่งพ้ืนท่ีเม่ือเกิดลาธารณ 
ภัยได้อย่างม่ืประลิทธิภาพ

สำนักปลัด

รวม จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒ ๖ 0 ,0 0 ๐ ๒ ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ - - -

หน้า ๔๑แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒<£๖๖ -  ๒<£๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๒ แผนงานการศึกษา ะ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒<£๖๖ 
(บาท)

๒ <£๖๗ 
(บาท)

๒ <£๖๘ 
(บาท)

๒ <£๖๙ 
(บาท)

๒<£๗๐ 
(บาท)

๑ โครงการจัดการแข่งขับกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลาบสกา

เพื่อให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อ 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
ให้แข็งแรงสมวัย

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กองค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา

๑0,000 ๑๐,๐0๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครง/ปี นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาน 
สการู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ มีน้ําใจเป็นนักกีฬา 
มิความเสียสละต่อผู้อื่นและ 
รู้จักเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ใบส ังคม  และม ิส ุขภาพ  
ร่างกายท่ีแข็งแรง

สำนักปลัด

๒ ค่าจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลานสกา

เพ ื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม 
ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบ 
สกา เซ่น กิจกรรมปฐมนิเทศ 
แ ล ะป ร ะช ุม ผ ู้ป ก ค ร อ ง , 
ก ิจกรรมประกวดหน ูน ้อย 
สุขภาพดี และกิจกรรมอ่ืนๆ

เด็กและผู้ปกครองได้ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา

<£๐,0๐0 ๕0,000 <£๐1๐๐๐ <£๐,๐๐๐ <£๐,๐๐๐ จำนวน 
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม

เด็กและผู้ปกครองได้ร่วม 
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาด้านการศึกษาและ 
พัฒนาการในด้านต่างๆ

สำนักปลัด

๓ โครงการสานส ัมพ ันธ ์คร ู 
ผู้ปกครองสู,ชุมขน

เพื่อให้มิกิจกรรมระหว่างครู 
และผู้ปกครองได้ร่วมกันพบปะ 
พ ูดค ุยหาร ือ เพ ื่อสามารถ 
ส่งเสริม แก้โข และผลักดันให้ 
เด ็ก ได ้เร ียน ร ู้ค วบ ค ู่เป ็น  
แนวทางเดียวกันทั้งบ้านและ 
โรงเรียบ

- กิจกรรมเย่ียมบ้าน
- กิจกรรมประชุม 
ผู้ปกครอง
- กิจกรรมภูมิปีญญา 
ห้องถ่ิน

(£■,00๐ <£,0๐๐ <£,๐๐๐ ๕,000 <£,๐๐๐ ผู้ปกครอง 
และ 

นักเรียน 
ร้อยละ 
๙๐ ได้ 
เข้าร่วม 
กิจกรรม

ครูและผู้ปกครองเด็กได้เข้า 
ร ่วมก ิจกรรมต ่าง  ๆ เพื่อ 
พัฒนาผู้เรียนและส่งเสรีมภูมิ 
ป้ญญาห้องถิ่นจากปราชญ์ 
ท้องถ่ินสู่เด็กและเยาวชน

สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๔๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๒ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาบท่ี 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒(£๖๖ 
(บาท)

๒๕๖๗
{บาท)

๒๕๒๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(£ โครงการส่งเสริมคุณธรรมนละ 
จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆทีเป็นการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ในเด็กเล็ก

- กิจกรรมวันแม่ 
แห่งขาติ
- กิจกรรมวับ 
อาสาฬหบูซา/วัน 
เข้าพรรษา
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมสำหรับเด็ก 
ปฐมวัย
- กิจกรรมส่งเสริม 
มารยาทไทย

- กิจกรรมส่งเสริมวิถี 
พอเพียงในศนย์พัฒนา

๕,๐00 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ (£,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นักเรียบ 
ร้อยละ 

๙๐ ได้เข้า 
ร่วม

กิจกรรม

เด็กได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที 
เกึ๋ยวข้องกับการพัฒนาด้าน 
การศึกษาและพัฒนาการใน
ด้านต่างๆ

สำนักปลัด

๕ โครงการพัฒนาแรงจูงโจใฝ่ 
สัมฤทธ้ีทางการศึกษา

เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียบ 
ให้กับนักเรียน

นักเรียนมีแรงจูงใจไน
การเรียนและพร้อม 
เรียนรู้

๑๐,00๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผลส้มฤทธ 
ของการ 

เรียน

นักเรียนมีแรงจูงใจในการ 
เรียนและพร้อมเรียบรู้

สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน่า ๔๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศริธรรมราข 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ขุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๒ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖

(บาท)
๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

KPI ร้บัผิดขอบ 
หลัก

๖ โครงการสนับสบุบค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารสถานศึกษา

เพื่อสนับสบุนค่าใช้จ่ายให้กับ 
เด็กนักเรียน ศพด.อบต.ลาน 
สกา

เพ่ือจ่ายเป็น
๑ .ค่าจัดการเรียนการ
สอน
๒.ค่าหนังสือเรียบ 
๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
๔.ค่าเคร่ืองแบบ 
นักเรียน
๔.ค่ากิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน
ให้กับนักเรียบ ศพด. 
อบต.ลานสกา 
๖ .ค ่าอาหารกลางวับ 
สำหรับเด็กปฐมวัยใน 
ศพด.อบต.ลาบสกา

๕00,0๐๐ ๕๐๐,๐๐0 ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ นักเรียน 
ร้อยละ

ใดริบกำร 
สนับสบุบ 
ค่าใช้จ่าย 
ท่ีจำเป็น 
ในการ 
เรียบ

นักเรียน ศพด.อบต.ลานสกา 
ได้รับการสนับสบุบค่าใช จ่้ายท่ี 
จำเป็นในการเรียน

สำนักปลัด

๗ สนับสบุนอาหารเสริม(นม)แก่ 
นักเรียบประถมศึกพาในเขต 
ตำบลลานสกา

เพื่อส่งเสรีมและสนับสบุนให้ 
เด็กมีพัฒนาการร่างกายและ 
สติป้ญญา

อาหารเสริม(นม)และ 
อาหารกลางวันโรงเรียน 
๓ แห่ง

๗00,00๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% นักเรียนใ ต ้รับสารอาหารที่ 
ครบถ้วนท้ัง ๔ หมู่

สำนักปลัด

๘ สนับสบุนอาหารเสริม(นม)นก' 
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบรีหารส่วนตำบลลาน 
สกา

เพ ื่อส่งเสรีมนละสนับสบุบให ้
เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย 
และสติปีณูญา

นักเรียบใบ ศพด.อบต. 
ลานสกา

ร}๕0,000 ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐% นักเรียนใ ต ้รับสารอาหารที่ 
ครบถ้วนท้ัง ๔ หมู่

สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ห'นา ๔๔



รายละเอียดโครงการพัฒบา
แผนพัฒนาท้องลิบ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมซบ และสังคมให้บ่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๒ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวขี้วัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะโต้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๙ สนับสนุนอาหารกลางวับให้กับ 
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเจดีย์

เพ ื่อให ้เด ็กได ้ร ับประทาบ 
อาหารกลางวับอย่างท ั่วกง 
และมีคุณค่าทางโภชนาการ 
อย่างเพียงพอ เหมาะสม ต่อ 
ความต้องการของร่างกาย

เด็กไต้รับประทาบ 
อาหารกลางมีคุณค่า 
ครบถ้วนทางโภชบาการ 
ครบทุกคน

๓๒0,000 ๓๒0,000 ๓๓0,000 ๓๓0,000 ๓๕๐,๐๐๐ ๑๐๐% เด็กโต้รับประทานอาหาร 
กลางวับท่ีมีคุณค่าครบถ้วน 
ทางโภชนาการครบทุกคน 
เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

สำนักปลัด

๑๐ สนับสบุนอาหารกลางวับให้กับ 
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนํ้า 
รอบ

เพ ื่อให ้เด ็กไต ้ร ับประทาน 
อาหารกลางวับอย่างท ั่วถ ึง 
และมีคุณค่าทางโภชนาการ 
อย่างเพียงพอ เหมาะสม ต่อ 
ความต้องการชองร่างกาย

เด็กโต้รับประทาบ 
อาหารกลางมีคุณค่า 
ครบถ้วนทางโภชนาการ 
ครบทุกคน

๖๐๐,๐๐0 ๖00,000 ๖00,000 ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑00% เด็กโต้รับประทาบอาหาร 
กลางวับท่ีมีคุณค่าครบถ้วน 
ทางโภชนาการครบทุกคบ 
เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

สำนักปลัด

๑๑ สนับสบุบอาหารกลางวับให้กับ 
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัควังหงส์

เพ่ือให้เด็กโต้รับประทาบ 
อาหารกลางวับอย่างท่ัวถึง 
และมีคุณค่าทางโภชนาการ 
อย่างเพียงพอ เหมาะสม ต่อ
ความต้องการของร่างกาย

เด็กไต้รับประทาบ
อาหารกลางมีคุณค่า 
ครบถ้วนทางโภชนาการ 
ครบทุกคน

๖๕๐ ,๐00 ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗00,000 ๑๐๐% เด็กโต้รับประทานอาหาร 
กลางวันท่ีมีคุณค่าครบถ้วน 
ทางโภชนาการครบทุกคบ 
เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค.๒๕๖๖-๒๕;๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๔๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒<£'๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๒ แผนงานการศึกษา ะ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมอีกษา

ท่ี
โครงการ/กิจทรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑๒ โครงการเข้าค่ายรกอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิต โรงเรียบวัดเจดีย์

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็กและ 
เยาวชน โรงเรียบวัดเจดีย์

อุดหบุนงบประมาณให้ 
โรงเรียนวัดเจดีย์

๒ ๐ ,0 ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 
และจริยธรรม

สำนักปลัด

๑๓ โครงการเข้าค่ายรกอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิต 
โรงเรียบวัดนๆรอบ

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็กและ 
เยาวชน โรงเรียบวัดนารอบ

อุดหบุนงบประมาณให้ 
โรงเรียนวัดน้ํารอบ

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ เอ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ 0 ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑คร้ัง/ปี ฬ็กและ1ยาวขบมีคุณธรรม
และจริยธรรม

สำนักปลัด

๑๔ โครงการเข้าค่ายร ก อบรม 
คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิต 
โรงเรียนวัดวังหงส์

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็กและ 
เยาวชน โรงเรียบวัดวังหงส์

อุดหบุบงบประมาณให้ 
โรงเรียนวัดวังหงส์

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ เอ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 
และจริยธรรม

สำนักปลัด

๑!£ โครงการสนับสนุบการแช่งขัน 
กีฬา -  กรีชา 
โรงเรียนวัดเจดีย์

เพ่ือส่งเสรีมให้เด็กนักเรียนและ
เยาวชนรักการเล่นกีฬา

อุดหบุบงบประมาณให้ 
โรงเรียนวัดเจดีย์

เอ๐ , ๐ 0 0 ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมีสุขภาพท่ีดี 
แข็งแรง รักกีฬาห่างไกลยา 
เสพดีด

สำนักปลัด

๑๖ โครงการสนับสบุบการแช่งขัน 
กีฬา -  กรีชา 
โรงเรียนวัดน้ํารอบ

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียบและ
เยาวชนรักการเล่นกีฬา

อุดหบุบงบประมาณให้ 
โรงเรียนวัดนารอบ

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมีสุขภาพท่ีดี
แข็งแรง รักกีฬาห่างไกลยา 
เสพดีด

สำนักปลัด

๑๗ โครงการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและ 
เยาวชนรักการเล่นกีฬา

อุดหนุบงบประมาณให้ 
โรงเรียนวัดวังหงส์

เอ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมีสุขภาพท่ีดี 
แข็งแรง รักกีฬาห่างไกลยา 
เสพดีด

สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒<£๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๔๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๒ แผนงานการศึกษา : งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวชี้,วัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะไต้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕ไว๖
(บาท)

๒ ๕ ๖ ๗
(บาท)

๒ ๕ ๖ ๘
(บาท)

๒ ๕ ๖ ๙
(บาท)

๒๕ ๗ ๐
(บาท)

<ร)๘ โครงการจัดงาบวันเด็ก 
แห่งชาติ

เพอให้ประซาซนเห็น 
ความสำคัญและความต้องการ 
ของเด็ก และเพ่ือกระตุ้นให้ 
เด็กตระหนักถึงบทบาทอัน 
สำคัญของตนในประเทศ โดย 
ปลูกฝืงให้เด็กมิส่วนร่วมใน 
สังคม เตรียมพร้อมให้ตนเอง 
เป็นกำลังของชาติ

เพ่ือให้เด็กกล้า 
แสดงออกและใต้เข้า 

ร่วมกิจกรรมต่างๆในวัน 
เด็กแห่งชาติ

๑00,000 ๑๐๐,๐0๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ
ท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้เด็กได้ตระหนัก 
ถึงคุณค่าบทบาท และ 
ความสำคัญของตมเองในการ 
เตรียมความพร้อมเพ่ือเป็น 
กำลังสำคัญของชาติ

สำนักปลัด

รวม จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๒ , ๖ ๘ 0 ,0 0 0 ๒ ,๖ ๘ ๐ ,0 ๐ 0 ๒ ,๖ ๙ ๐ ,0 ๐ 0 ๒ 1๖ ๙ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๒ ,๗ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน่า ๔๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒<£๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การ'บริหารส่วนตำบลลาบสกา อำเภอลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมขน และสังคมให้บ่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใบเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ะ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ท ี่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช ี้'วัด 

KPI
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
หลัก

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒<£'๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ โครงการพระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข หมู่ท ี่ ร )  ตำบล 
ลานสกา อำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลานสกาม สุีขภาพดี 
แข็งแรงปราศจากโรค

ประชาซนหมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลานสกา

๒๐,๐00 ๒๐,000 ๒0,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓
โครงการ/

ปี

ประซาขนหมู่ท่ี ๑ ตำบลลาน 
สกา ได้รับบริการด้าน 
สาธารณสุชและได้รับความรู้ 
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
และครอบครัว

กรรมการ 
หมู่บ้าน ม.®!

๒. โครงการพระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
ลาบสกา อำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกามีสุขภาพด ี 

แข็งแรงปราศจากโรค

ประชาชนหมู่ท ี่ ๒ 
ตำบลลานสกา

๒๐,๐๐0 ๒๐,000 ๒0,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 6ก

โครงการ/
ป ี

ประชาชนหมู่ท ี่ ๒ ตำบลลาน 
สกา ได้รับบริการด้าน 
สาธารณสุขและได้รับความร ู้ 

โนการดูแลสุขภาพชองตบเอง 
และครอบครัว

กรรมการ 
หมู่บ้าน ม.๒

๓ โครงการพระราชด ำ ร ิด้าน 
สาธารณสุข หมู่ท ี่ ๓ ตำบล 
ลานสกา อำ๓ อลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพ่ือให้ประซาซนหมู่ท ี่ ๓ 
ตำบลลาบสกาม ีสุขภาพด ี 

แข็งแรงปราศจากโรค

ประจาซนหมู่ท ี่ ๓ 
ตำบลลานสกา

๒๐,๐๐๐ ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒๐,๐๐๐ ๓
โครงการ/

ป ี

ประชาซนหมู่ท ี่ ๓ ตำบลลาน 
สกา ได้รับบริการด้าน 
สาธารณสุขและได้รับความร ู้ 

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
และครอบครัว

กรรมการ 
หมู่บ้าน ม.๓

( t โครงการพระราชด ำ ร ด้ิาน 
สาธารณสุข หมู่ท ี่ ๔ ตำบล 
ลานสกา อำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท ี่ ๔ 
ตำบลลาบสกาม สุีขภาพด ี 

แข็งแรงปราศจากโรค

ประชาซบหมู่ท ี่ ๔ 
ตำบลลานสกา

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒0,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓
โครงการ/

ปี

ประชาชนหมู่ท่ี ๔ ตำบลลาน 
สกา ได้รับบริการด้าน 
สาธารณสุขและได้รับความรู้ 
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
และครอบครัว

กรรมการ 
หมู่บ้าน ม.๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕:๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๔๘



รายละเอึยดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอี่น

เป้าหมาย งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะใด้ร้บ หน่วยงานที

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค' (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

KPI ร้บผิคชอบ 
หลัก

๕ โครงการพระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๕ ตำ'บล 
ลานสกา อำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกามีสุขภาพดี 
แข็งแรงปราศจากโรค

ประขาขนหมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลาบสกา

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓
โครงการ/

ปี

ประชาชนหมู่ท่ี ๕ ตำบลลาบ 
สกา ใด้รับบริการด้าน 
สาธารณสุขและใด้รับความรู้ 
ในการดูแลสุขภาพของตบเอง 
และครอบครัว

กรรมการ 
หมู่บ้าน ม.๕

๖ โครงการพระราชดำริด้าน 
ลาธารณสุข หมู่ท่ี ๖ ตำบล 
ลาบสกา อำเภอลาบสกา 
จังหวัดนครศริธรรมราช

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกามีสุขภาพดี 
แข็งแรงปราศจากโรค

ประชาชนหมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

๒๐1๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓
โครงการ/

ปี

ประชาชนหมู่ท่ี ๖ ตำบลลาน 
สกา ใด้รัฆบริการด้าน 
สาธารณสุขและใด้รับความรู้ 
ใบการดูแลสุขภาพของตบเอง 
และครอบครัว

กรรมการ 
หมู่บ้าน ม.๖

๗ โครงการพระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๗ ตำบล 
ลานสกา อำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี ๗ 
ตำบลลานสกามีสุขภาพดี 
แข็งแรงปราศจากโรค

ประชาชนหมู่ท่ี ๗ 
ตำบลลาบสกา

๒๐,0๐๐ ๒0,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓
โครงการ/

ปี

ประชาชนหมู่ท่ี ๗ ตำบลลาน 
สกา ได้รับบริการด้าน 
สาธารณสุขและใด้รับความรู้ 
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
และครอบครัว

กรรมการ 
หมู่บ้าน ม.๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๔๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ขุมซน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแจ็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาซององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ะ งานบริการลาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่านมา ตัวชี้’วัด 
KPI

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒(£'๖๖ 
(บาท)

๒(£๖๗ 
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๘ โครงการรณรงค์'ป้องกันและ 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตาม 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน 
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตาม 
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าบ้องนางเธอเจ้า 
ฟ้าจุหาภรณ์,วลัยลักษณ์ อัคร 
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง 
ควัฒน วรขัตติยราชนารี)

เพอฟ้องกับโรคพิษสุนัขบ้า 
ในสุนัขและแมวใบพื้นที่ตำบล 
ลาบสกา

รดวัคซีนป้องกันพิษ 
สุนัขบ้า ให้กับสุนัขและ 
แมวในพื้นที่ตำบลลาน 
สกา

๔0,00๐ ๔๐,0๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑คร้ัง/ปี สามารถป้องกับและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ 
แมว โมให้เกิดการระบาดใน 
พ้ืนท่ีตำบลลาบสกา

สำนักปลัด

๙ โครงการช่วยเหลือประชาขบ 
ด้านการฟ้องกันและระงับ 
โรคติดต่อ

เพ่ือป้องกันและระงับโรค 
ติดต่อท่ีเกิดข้ึนแก่ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีตำบลลานสกา

เพ่ือใช้จ่ายในการ 
ป ้ อ ง ก ั นและระง ั บ  
โรคติดต่อที่เกิดขึ้นแก่ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล 
ลาบสกา

๑๐๐1๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ 

๙๐ ใต้รับ 
ประโยชน์

ประชาชนตำบลลานสกา 
ปราศจากโรคติดต่อและ
ปลอดภัยจากโรคระบาดต่างๆ

สำนักปลัด

รวม จำนวน ๙  โครงการ เป็นเงิน ๒๘๐,000 ๒๘0,000 ๒๘0,000 ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐

หน้า ๕๐แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเสิยดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที
โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่านมา ตัวชี้,วัด 
KPI

ผลทีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙ 
(บาท)

๒<£๗๐ 
(บาท)

๑ โครงการสงเคราะห์เด็ก 
นักเรียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบรีหารส่วนตำบลลาบ 
สกาท่ีมีฐานะยากจบและเป็น 
เด็กด้อยโอกาส

๑.เพ่ือลดภาระผู้ปกครอง 
๒.เพื่อให้เด็กได้รับการศกษา 
อย่างเท่าเทียมกับ

จ้างเหมารถรับส่งเด็ก 
ยากจน เด็กด้อยโอกาส 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ลานสกา

๑๖0,000 ๑๖๐,0๐0 ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๐๐% เด็กเล็กที่ด้อยโอกาสสามารถ 
เดินทางมารับการสืกบาเล่า 
เรียบในศพด.ลาบสกา ได้

สำนักปลัด

เอ โครงการช่วยเหลือประชาซน 
ด้านการส่งเสรีมนละพัฒนา 
คุณภาพชีวิต

ให้การช่วยเหลือประซาซบที่ 
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ต่างๆท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ให้การช่วยเหลือ 
ประซาซนท่ีได้รับ 
ผลกระทบจาก 
เหตุการณ์ต่างๆท่ีส่งผล 
ต่อคุณภาพชีวิต

๑00,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประซาซนท่ีได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ต่างๆท่ีส่งผลต่อ 
ค ุ ณภาพชี ว ิ ตได ้ ร ั บการ 
ช่วยเหลือ

รวม จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒๖0,0๐0 ๒๖๐,๐00 ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ - - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๕๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน ะ งานส่งเสริมและสนับลนุนความเข้มแข็งชุมชน

เฟ้าหมาย งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวชี้,วัด ผลท่ีศาตว่าจะได้รับ หน่วยงาบท่ี

ที่
โศรงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

KPI รับผิดชอบ 
หลัก

๑ โครงการ?เกอบรมเพ่ืม 
ศักยภาพบทบาทสตรีของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบ 
สกา

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ทักษะ และเพ่ืม'ใ/ต 
ความสามารถต่อการพัฒนา 
ความเป็นผู้นำของสตรีในการ 
บริหารจัดการกลุ่มสตรีให้มี 
ประสิทธิภาพและเป็นท่ี 
ยอมรับต่อสังคม 
๒. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้นำสตรีมี 
ความรู้ความสามารถและเป็น 
ต้นแบบในการพัฒนาตน เพ่ือ 
ขยายผลแก่สตรี กลุ่มอ่ืน  ๆ
ต่อใป

คณะกรรมการพัฒนา 
สตรีระดับหมู่บ้าน 
(กพสม.)และ 
คณะกรรมการพัฒนา 
สตรีระดับตำบล 
(กพสต.) หมู่บ้านๆละ 
๑๕ คน ๗ หมู่บ้าน รวม 
๑๐๕ คน

๔๐,๐๐๐ ๔๐,00๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี ๑.สตรีใต้รับการส่งเสริมให้ 
สามารถแสดงออกซ่ึง 
ความสามารถและศักยภาพ 
สร้างความภาคภูมิใจให้กับ 
ตนเองครอบครัวและจัดการ 
กลุ่มสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดแนวคิด 
วิสัยทัศน์ และทัศนคติท่ีดีใน 
การพัฒนาตนเองให้สู่ 
ภาวะการเป็นผู้นำท่ีดีเกิด 
ความสมานอับห้และ 
เสริมสร้างเครีอข่ายความ 
ร่วมมือระหว่างสมาซิกสภา 
สตรีแห่งซาติฯองค์กรสตรี 
ต่างๆ

สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๕๒



รายละเอียดโครงการพัฌ'นา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ะ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวขี้,วัด ผลท่ีคาดว่าจะไค้รับ หน่วยงาบที่

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕(๗๐ 
(บาท)

KPI รับผิดขอบ 
หลัก

'อ โครงการพัฒนาคุณภาพซีวิต 
ผู้สูงอายุ “สูงวัย สูงคุณค่า” 
ซมรมผู้สูงอายุองค์การ'บริหาร 
ส่วนตำบลลาบสกา

เพ่ือ ส่งเสริม และสร้างความ 
ตระหนักถึงพลังของผู้สูงอายุ 
พร้อมยกย่องและเซิด'ซู 
ผู้สูงอายุผู้มี,ประสบการณ์ 
ความ! ความสามารถ ด้วยการ 
เป็นแบบอย่างพ่ืดีในสังคม 
ตลอดจบผู้สูงอายุจะสามารถ 
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มี 
พักดศรี หึ่งหาตนเองได้ และมี 
หลักประกันห่ึม่ันคง

สมาซิกชมรมผู้สูงอายุ 
องค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา จำนวน 
๕๕๐ คบ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร) คร้ัง/ปี ผู้สูงอายุมีความ!และ 
ประสบการณ์มีทักษะใบการ 
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
สามารถห่ึงพาตนเองได้อย่างมี 
คุณค่าและพักด่ํศรี และมี 
หลักประกับท่ีม่ันคง

สำนักปลัด

๓ โครงการอบรมให้ความ!โน 
การแก้ไขป้ญหายาเสพติดใน 
เด็กและพาวซน

เพ่ือสร้างความ!ความเข้าใจท่ี 
ถูกต้องเก่ียวกับยาเสพติด 
ให้กับเด็กและเยาวซน

อบรมให้ความ!เร่ืองยา 
เสพติดในเด็กและ 
เยาวชน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓0,000 ๓๐,๐๐๐ ๓0,000 ๑ คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชน!เท่าทันถึง 
โทษและพิษภัยของยาเสพติด

สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๕๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕'๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ะ งานส่งเสริมและสนับสนนความเข้มแข็งชุมชน

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตชองโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ี'วัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒<£๖๖ 
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐

(บาท)

<%. โครงการสนับส'นุนศูนย์ 
ปฎิบ้ติการร่วมโนการ 
ช่วยเหลือประซาซนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ระดับอำเภอ อำ๓ อลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราซ

๑. เป็นศูนย์ประสานงานเพ่ือ 
ป็องกันและบรรเทาสาธารณ 
ภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
เป็นศูนย์ปฏิบ้ติการใบการ 
ประสาบงาบกับคณะกรรมการ 
ช่วยเหลือประซาซนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 
พ้ืนท่ีส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพซีวิต
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ 
คนพิการ ในพ้ืนท่ี 
ประสานงาบใบการปองกับโรค 
และระงับโรคติดต่อ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
โรคระบาดตามกฎหมาย 
เป็นหน่วยงาบบูรณาการกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และส่วนราซการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ 
ขอความช่วยเหลือเยียวยาให้กับ 
ประชาซนในพ้ืนท่ี

๑. สามารถช่วยเหลือ 
ประชาขบทีประสบ 
ป้ญหาด้านสาธารณภัย 
ได้อย่างรวดเร็วและทัน 
ต่อเหตุการณ์ ลดการ 
สูญเสียต่อชีวิตและ 
ทรัพย์สินชองประชาชน 
๒. แก้ปิญหาและ 
ประสานงาบในการ 
ป้องกันโรคและระงับ 
โรคติดต่อท่ีต้องเฝืา 
ระวังตามกฎหมายว่า 
ด้วยโรคติดต่อและ 
กฎหมายว่าด้วย 
โรคติดต่อและโรค 
ระบาดตามกฎหมายว่า 
ด้วยโรคระบาดสัตว์ 
๓. ได้รับความสะดวก 
และแก้ไขป้ญหาความ 
เดอดร้อนให้กับ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐1๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี ๑. สามารถช่วยเหลือ 
ประชาซนท่ีประสบปัญหา 
ด้านสาธารณภัยได้อย่าง 
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
ลดการสูญเสียต่อชีวิตและ 
ทรัพย์สิบของประชาชน 
๒. แก้ปัญหาและ 
ประสานงาบในการปัองกับ 
โรคและระงับโรคติดต่อท่ีต้อง 
เฝืาระวังตามกฎหมายว่าด้วย 
โรคติดต่อและกฎหมายว่าด้วย 
โรคติดต่อและโรคระบาดตาม 
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาด 
สัตว์
๓. ได้รับความสะดวกและ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ให้กับประชาชนใบพ้ืนท่ี

สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน่า ๕๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใบเชตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒■ ๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน : งานส่งเสริมและสนับฝึฆุนความเข้มแข็งชุมชน

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒<£๖๗ 
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๕ โครงการสนับสบุนศูนย์พัฒนา 
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม 
อาชีพผู้สูงอายุตำบลลาบสกา

เที่อส่งเสริมและสนับสบุบการ
ดำเนินกิจกรรมและขับเคลื่อน 
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนา 
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
ผู้สูงอายุตำบลลานสกา

ผู้สูงอายุได้ดำเนิน 
กิจกรรมต่าง  ๆ เข่น 
ร). กิจกรรมส่งเสริมการ 
ดูแลสุขภาพ 
๒.กิจกรรมส่งเสริมการ 
บริโภคตามหลัก 
โภชนาการ 
๓.กิจกรรมออกกำลัง 
กาย
๔. กิจกรรมนันทนาการ 
๔.กิ จกรรมส่ งเสริ ม 
สุขภาพจิต 
๖. กิจกรรมผิกอาชีพ 
๗. กิจกรรมถ่ายทอด 
ความรู้และภูมิปีญญา 
จากผู้สูงอายุสู่ขุมขบ 
ฯลๆ เป็นต้น

<£๐,0๐0 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุท่ี 
เข้าร่วม 
กิจกรรม

ผู้ถูงอายุได้ร่วมกิจกรรมและ 
ขับเคล่ือนการดำเนินงานของ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล 
ลานสกา

สำนักปลัด

รวม จำนวน ๕ โครงการ ๒ (to,0๐๐ ๒๕0,000 ๒๕0,๐00 ๒๔๐,0๐0 ๒๔๐,๐๐๐ - - -

หน้า ๕๕แผนพัฒนาท้องถิ่น {พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒<๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราซ

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ะ งานกิฬาและนันทนาการ

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ โครงการจัดส่งนักกีหาเข้าร่วม 
การแข่ง,จับกีฬา/กรี1ทาสำหรับ 
เด็ก เยาวซนและประชาซน 
ท่ัวไป ในระดับต่างๆ

เฟ้อ'ไห้ เยาวชนและประซาซน 
ใบท้องถ่ินห่างไกลยาเสพติด 
และอบายมุข และเฟ้อ 
พัฒนาการกีฬาของตำบลลาน 
สกาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานท่ี 
สงข้ึน

เด็ก เยาวชนและ 
ประซาซบท่ัวไป ใบเขต 
พ้ืนท่ีตำบลลานสกา

(£๐,00๐ (£๐,0๐0 เอ๐๐,๐๐๐ เอ๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,0๐0 ๑ คร้ัง/ปี เด็ก เยาวซนและประซาซน 
ของตำบลลาบสกา ไต้มีส่วน 
ร่วมในการแข่งขันกีฬา มี 
สุขภาพแข็งแรง มีการพัฒนา 
ด้านกีฬาเยาวซบไม่ม่ัวสุมส่ิง 
เสพติดและอบายมุขต่าง ๆ

สำนักปลัด

เอ โครงการจัดการแข่งขับกีฬา 
อบต.ลาบสกาคัพต้านยาเสพ 
ติด

เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี 
ระหว่างประซาขบในตำบล 
ลานสกาเยาวขนห่างไกลยา 
เสพติด

ประซาซนตำบล 
ลานสกามีความสามัคคี 
อัตราการติดยาเสพติด 
ลดลง

๓ 00,000 ๓๐๐1๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี เยาวชนและประซาซบซอง 
ตำบลลาบสกา ได้มีส่วนร่วม 
ในการแข่งขันกีฬา มีสุขภาพ 
แข็งแรง มีการพัฒนาด้าน 
กีฬาเยาวชนไม'ม่ัวสุมส่ิงเสพ 
ติดและอบายมุขต่าง ๆ

สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๕๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๖ แผนงานการคาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ะ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ี'วัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒<£๖๖ 
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

๓ โครงการจัดงานประเพณีลอย 
กระทง

เพ่ือส่งเสริมสนับสบุนประเพณี 
วันลอยกระทง

จัดโครงการวับลอย 
กระทงตำบลลานสกา 
๑ คร้ัง/ปี

๑๐๐,๐0๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี ประชาซบได้ร่วมกับอนุรักษ์ 
ประเพณี วัฒนธรรมสิบไป

สำนักปลัด

๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุ

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีไทย

เข้าร่วมประเพณีแห่ผ้า 
ข้ึนธาตุ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี ประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุรับการ 
อนุรักษ์

สำนักปลัด

๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณีแห่เทียบพรรษา

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีไทย

แห่เทียบพรรษาเพ่ือสืบ 
สานประเพณีสำคัญทาง 

ศาสนา

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ได้รับการอนุรักษ์

สำนักปลัด

๖ โครงการส่งเสริมประเพณี
มังคุดหวานและของดีลานสกา

เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมงานมังคุด 
หวานและของดีลาบสกา

๑.จัดรถผลาฃาติ 
๒.จัดขบวนแห่รถผลา 
ชาติ

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี งานมังคุดหวานและของดื 
อำเภอลานสกาได้รับการ 
อนุรักษ์สิบไป

สำนักปลัด

๗ โครงการส่งเสริมประเพณี 
เทศกาลสารทเดือนสิบ

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

อุดหนุนงบประมาพให้
ที่ทำการปกครองอำเภอ 
ลาบสกา

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกับอนุรักษ์ 
ประเพณี วัฒนธรรมสิบไป

สำนักปลัด

๘ โครงการส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีวับลงกราบต์

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีไทย

ประเพณีสงกรานต์ 
ได้รับการอนุรักษ์

๙๕,0๐0 ๙ ๕ , 0 0 0 ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี ประเพณีวับสงกรานต์ได้รับ
การอนุรักษ์

สำนักปลัด

๙ โครงการจัดงานประเพณี
ทำบุญให้ทานไฟ

เพ่ือส่งเสริมอนรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมห้องถ่ิน

จัดงานประเพณีทำบุญ 
ให้ทานไฟ ตำบลลาบ 
สกา ๑ คร้ัง/ปี

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วมกับอนุรักษ์ 
ประเพณี วัฒนธรรมสิบไป

สำนักปลัด

รวม จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๓๗๔,000 ๓๗๕,000 ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,0๐0 ๓๗๔,0๐๐ - - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗<ว) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ห'นา ๕๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๖  -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๓.® แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

แบบ ผ. ๐๒

_3_

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ี'วัด 
KPI

ผลทีคาดว่าจะใต้รับ หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒<£๖๖ 
(บาท)

๒ <£๖๗ 
(บาท)

๒<£๖๘ 
(บาท)

๒ <£๖๙ 
(บาท)

๒<£๗๐ 
(บาท)

๑ โครงการจ่อมน'จมถนนและ 
โหล่ทางถนนในเขตตำบลลาน 
สกา

เพ่ือให้ประซาซนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใน 
การขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถมหลุมบ่อถนนและ 
โหล่ทางถนนในเขต 
ตำบลลาบสกา

๓๐๐,๐00 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ถนนใบเขต
ตำบลลาบ 
สกาท่ีโด้รับ 

การ
ซ่อมแซม

ประชาชนโต้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและซบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

เอ โครงการบุกเบิกถบนพร้อมลง 
หินคลุก ซอยอุทิศพัฒนา 
หมู่ท่ี ๑ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประขาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนบหินคลุก 
กว้าง ๕  เมตร 

ระยะทาง 3 1 ,๕ 0 0  

เมตร

๗๐๐,๐๐๐- ถนนหิน 
คลุก

จำนวน ๑ 
สาย

ประซาซนโต้ริบความสะดวก 
ใบการสัญจรและใช้ใบการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

๓ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง 
หินคลุก ซอยบายฤกษ์ -  สวน 
ใหญ่ หมู่ท่ี ๑ ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาซบมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๕ เมตร 

ระยะทาง ๕00 เมตร

๒<£๐,๐๐๐ ถนนหิน 
คลุก

จำนวน ๑ 
ลาย

ประซาซบไต้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและใช้โบการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง 
หินคลุก หมู่ท่ี ร)
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประชาซบมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การซบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถบน คสล.
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒,๐๐0 เมตร

๙๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 

สาย

ประซาซนโต้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและใช้ใบการ 
ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

๕ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง 
หินคลุก ซอยนายเขย(ช่วงท่ี๒) 
หมู่ท่ี ร) ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาฃนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ใบ 
การขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๕  เมตร 

ระยะทาง®,๐๐๐ เมตร

๖๐๐,๐๐๐ ถนนหิน 
คลุก

จำนวน ๑ 
สาย

ประชาชนโต้รับความสะดวก
ในการสัญจรและใช้ในการ 
ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน์า ๕๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕'๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดห่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค'

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวชี้ว้ด 
KPI

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๖ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง 
หับคลุก ซอยนายฤกษ์ -  
ศรีผกาอุทิศ หมู่ท่ี ๑ ต่อหมู่ ๕ 
ตำบลลานสกา

เพ ื่อ ให ้ป ระ ข าข น ม ีค ว าม  
สะดวกในการสัญจรและใข้โน 
การขบ ส ่งผลผล ิตท างการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหันคลุก 
กว้าง ๕ เมตร 

ระยะทาง๖๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ใต้

ดำเนินการ

ประขาซนใต้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและใช้ใบการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายนายเผียนเขาวัง ต่อจาก 
ถนน คสล.เดิม จากบ้านนาย 
■ ช้อย มูณีผล หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลาบสกา

เพ ื่อ ให ้ป ร ะ ข าข บ ม ีค ว าม  
สะดวกโนการสัญจรและใช้ใน 
ก ารขนส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐เมตร

๖ 0 0 ,0 0 0 ระยะทางท่ี 
ใต้

ดำเนินการ

ประซาขนใต้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและใช้โบการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายควนกลาง -  เขาวัง 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาขนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๕ เมตร 

ระยะทาง ๑๘๐ เมตร

๖ 0 0 ,0 0 0 ๖๐0,000 ระยะทางท่ี 
ใต้

ดำเนินการ

ประขาขนใต้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและใช้ในการ 
ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายในเผียน-นายเขียน 
(ช่วงท่ี®) หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖ 0 0 ,0 0 0 ระยะทางท่ี 
ใต้

ดำเนินการ

ประซาซบใต้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและใช้ใบการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

๑๐ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง 
หับคลุก สายซอยนางประค๋ิน - 
นายจ๋ิว อากาศกลาย หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประขาซบมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใบ 
การขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร 
ระยะทาง ๒,๐๐๐ฌตร

๙๕๐,๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ใต้

ดำเนินการ

ประขาขบใต้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและใช้ใบการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน่า ๕๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้บ่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เป้าหมาย งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวซ้ีว้ด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

KPI รับผิดขอบ 
หลัก

๑๑ โครงการก่อสร้างถ'นน คสล. 
สายบายวิโรจน์ -  
นายบุญธรรม •บูรณะพล 
หมู่ท่ี ๓ ตำบลลาบสกา

เพ ื่อ ให ้ป ระช าซ น ม ีค วาม  
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การขนส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร 
ระยะทาง ๒๕๐เมตร

๕๕๐,๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ได้

ตำเนินการ

ประซาซนได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและใช้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองจ่าง

๑เอ โครงการวางท่อระบายบ้ํา 
บริเวณสามแยก ถนนโสซ่อ -  
หนานกระโจน หมู่ที๓ 
ตำบลลานสกา

เพ ื่อแก้ไขปึญหา'นาท่วมขัง 
คร ัวเร ือนราษฎร และถนน 
สัญจร

วางพ่อระบายป้า 
ยาว ๘๐ เมตร

๒๐๐,๐๐๐ ท่อระบาย 
'นา จำนวน 
๑ แห่ง

ระบายป้าบริเวณครัวเรือน
ประซาซบได้อย่างรวดเร็ว

กองซ่าง

๑๓ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง 
หินคลุก สายบ้านนายสมมุ่ง -  
หน้าโรงเรียบวังหงส์ หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลลานสกา

เพ ื่อ ให ้ป ระซ าช น ม ีค วาม  
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใบ 
การขนส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนน 
กว้าง ๕ เมตร 

ระยะทาง ๑๘๐ เมตร

๘๐,๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ได้

ดำเนินการ

ประขาซนได้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและใช้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองจ่าง

๑๔ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง 
หินคลุก ซอยบายทองสิบ 
หมู่ท่ี ๔ ตำบลลานสกา

เพ ื่อ ให ้ป ระซ าซ บ ม ีค วาม  
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใน 
การขบส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนน 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

๓๐๐,๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ได้

ดำเนินการ

ประซาซนได้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและใช้ในการ 
ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองจ่าง

๑๔ โครงการวางท ่อระบายน ํ้า 
บริเวณสามแยกวังหงส์ ถึง 
สะพานวังหงส์ 
หมู่ท่ี ๔ ตำบลลานสกา

เพ ื่อแก้ไขบิญหานํ้าท ่วมขัง 
คร ัวเร ือนราษฎร และถนน 
สัญจร

วางท่อระบาย'นายาว 
๔๐๐ เมตร

๖๐๐,๐๐๐ ท่อระบาย 
น้ํา จำนวน 

๑ แห่ง

ระบายนํ้าบริเวณครัวเรือน 
ประซาขนได้อย่างรวดเร็ว

กองจ่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค.๒๕๖๖-๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หบ่า ๖๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศริธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยศรีผกาอุทิศ ต่อจากถนน 
คสล.เดิม หมู่ที ๕ 
ตำบลลาบสกา

เพ ื่อ ให ้ป ระ ข าข น ม ีค วาม  
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การขนส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๑๐๐เมตร

๓ 00,00๐ ระยะทางท่ี 
ได้

ดำเนินการ

ประขาขนได้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและใช้ใบการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองข่าง

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบายสมจิตร -  สวบใหญ่ 
ต่อจาก ถบน คสล.เดิม 
หมู่ที ๕ ตำบลลานสกา

เพ ื่อ ให ้ป ระข าซ น ม ีค วาม  
สะดวกใบการสัญจรแสะใช้ใบ 
การขนส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐เมตร

๕00,000 ระยะทางที่ 
ได้

ดำเนินการ

ประขาขนได้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและใช้ใบการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองซ่าง

๑ ^ โครงการขยายไหล่ทาง 
ถนน คสล. สายวังดิบดำ -  
ปากแพรก ตลอดสาย 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา

เพ ื่อให ้ป ระข าซ น ม ีค วาม  
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การขนส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

ขยายไหล่ทางถนน 
คสล.๑ ข้าง 

กว้าง ๑ เมตร 
ระยะทาง ๑,๐๐๐เมตร

๗ 00,000 ระยะทางที่ 
ได้

ดำเนินการ

ประขาซบได้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและใช้ในการ 
ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองข่าง

๑๙ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง 
หินคลุก ซอยสวนใหญ่ -  
เขามอ หมู่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา

เพ ื่อ ให ้ป ระข าข น ม ีค วาม  
สะดวกในการสัญจรและใช้ไน 
การขนส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนน 
กว้าง ๕ เมตร 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

๕00,000 ระยะทางท่ี 
ได้

ดำเนินการ

ประขาขบได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและใช้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองข่าง

๒0 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายนอกสวบ -  อ่าวไอ้แกลบ 
หมู่ท่ี ๖ ตำบลลานสกา

เพ ื่อ ให ้ป ระซ าข บ ม ีค วาม  
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใบ 
การขนส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

ถนนคสล.กว้าง๔ เมตร 
ระยะทาง ๑๗๐ เมตร

๔๗๐,๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ได้

ดำเนินการ

ประขาขนได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและใช้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองข่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕:๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน่า ๖๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗0)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ใบเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

«1,๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัว ช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒<£'๗๐ 
(บาท)

๒® โครงการลงหนคลุกบริเวณไหล่ 
ทาง ถนนสายวังสาย -  
วังโบราณ หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลาบสกา

เพ ื่อให ้ป ระซ าซ น ม ีค วาม  
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การขนส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

ลงหินคลุกบริเวณ 
ใหล่ทาง

ระยะทาง ๔o o เมตร

๖<£๐} ๐ 0๐ ระยะทางท่ี 
ได้

ดำเนิบการ

ประซาซบได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและใช้ในการ 
ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

๒๒ โครงการก่อสร้างถบน คสล. 
สายสวบใหญ่ หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

เพ ื่อ ให ้ป ระซ าข บ ม ีค วาม  
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การซบส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๔00 เมตร

๘๐๐,๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ได้

ดำเนินการ

ประซาซนได้รับความสะดวก 
ไนการสัญจรและใช้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโรงนา หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

เพ ื่อให ้ป ระซ าซ น ม ีค วาม  
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใน 
การขนส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ได้

ดำเนินการ

ประชาซนได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและใช้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสวนนาว หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

เพ ื่อ ให ้ป ระข าซ น ม ีค วาม  
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใน 
การขบส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ได้

ดำเนินการ

ประซาซบได้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและใช้ในการ 
ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายควนหลาโอบ
หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา

เพ ื่อให ้ป ระซ าซ น ม ีค วาม  
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใน 
การขนส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

ถนน คลล.กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๑๘๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ได้

ดำเนินการ

ประชาซบได้รับความสะดวก 
ไนการสัญจรและใช้ใบการ
ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายปากแพรก หมู่ท่ี ๗ ตำบล 
ลานสกา

เพ ื่อให ้ป ระซ าซ น ม ีค วาม  
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การซบส ่งผลผล ิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

๒๕0,000 ระยะทางท่ี 
ได้

ดำเนินการ

ประชาซบได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและไช้ไบการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

หน้า ๖๒แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕:๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗0 )

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. 0 ๒

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาบที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

1อ ฅเ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายปากแพรก ๒ หมู่ที่ ๗ 
ตำบลลานสกา

เพ ื่อให ้ประซาขนม ีความ 
สะดวกโนการสัญจรและใช้โน 
การซนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล.กว ้าง ๔ 
เมตร
ระยะทาง ๒00 เมตร

๕00,000 ระยะทางท่ี 
ได้

ดำเนินการ

ประซาซนได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและใช้ไนการ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

รวม จำนวน ๒๗ โครงการ เป็นเงิน ๒,๙๘0,000 ๗,๒00,000 ๔,๕๕0,000 ©,๗๗0,000 ๓0๐,0๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๖๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

๔.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป : งานบริหารท่ัวไป

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗0
(บาท)

๑ โครงการแกอบรมพัฒนา 
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงาน

เพ่ือเพมประสิทธิภาพและ 
ความรู้โนการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหาร สมาขิกสภา อบต. 
และพนักงาบ อบต.และ 
พนักงานจ้าง

ผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนตำบลและ 
พนักงานจ้างได้รับการ 
อบรมให้ความรู้และ 
พัฒนาศักยภาพการ 
ทำงานอย่างน้อยปีละ 
๑ ค รัง

๓0,0๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,0๐๐ ๑๐๐% ผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน 
ส่วนตำบลและพนักงาบจ้างมี 
ความรู้และประสิทธิภาพการ 
ทำงาบดีย่ิงข้ึน

สำนักปลัด

๒ โครงการ อบต.ลาบสกา พบ 
ประซาซน

เพ่ือรับฟ้งป้ญหาและพบปะ 
ประซนในพ้ืนท่ีตำบลลานสกา 
และออกให้บริการเคล่ือนท่ี

พบปะประซาขนตำบล 
ลานสกา ออกให้บริการ 
เคล่ือนท่ี จำนวน ๗ 
หมุ;บ้าน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร) คร้ัง/ปี พบปะประซาซบในพ้ืนท่ี 
ตำบลลานสกา ออกให้บริการ 
เคล่ือนท่ี

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองซ่าง

๓ โครงการอบรมโห้ความรู้ด้าน 
ประขาซิปโตย และกฎหมาย 
เบ้ืองต้นท่ีควรรู้โห้กับ 
ประซาซบ

เพ่ือให้ประซาขนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกียวกับ 
ประซาซิปโตย และกฎหมาย 
เบ้ืองต้นท่ีควรรู้

ประซาซบมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ประซาซิปไตย และ 
กฎหมายเบ้ืองต้นท่ีควร 
ทราบ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร) คร้ัง/ปี ประซาซนมีความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับประซาซิปไตยและ 
กฎหมายเบ้ืองต้นท่ีควรรู้

สำนักปลัด

(i โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลานสกา

เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาขิกสภา 
พนักงาน อบต.ลานสกา

เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในหน่วยงาน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี อบต.ลาบสกา เป็นองค์กรท่ีมี 
คุณธรรมจริยธรรม

สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนิา ๖๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

๔.® แผนงานบริหารม่ัวไป ะ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
เป้าหมาย งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗ 
{บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

KPI รับผิดชอบ 
หลัก

๕ โครงการประขาคมเพ่ิอการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประซาซนมีส่วนร่วมใน 
การแสดงความคิดเห็นในการ 
พัฒนาท้องถ่ิน ภายใต้ 
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดขอบ

ให้ความรู้การทำ 
ประซาคมท้ัง ๗ 
หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.

๓0,0๐0 ๓๐,๐๐๐ ๓๐1๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี ประซาขนไต้แสดงความ 
คิดเห็บและร่วมเสนอความ 
ต้องการ ซ่ึงจะนำไปสู่การ 
แก้ไขป้ญหาของหมู่บ้าน 
ขุมซน ภายในตำบลลานสกา

สำนักปลัด

หน้า ๖๕แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ท่ี ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

๔.® แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

แบบ ผ. ๐๒

เป๋าหมาย งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

KPI รับผิดชอบ 
หลัก

๖ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
จัดเก็บรายได้ขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา

เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา โดย 
สามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง 
และเป็นธรรม

ออกบริการประซาขน 
หมู่ท่ี ๑ -  ๗ ตำบลลาน 
สกา

๕,๐๐๐ ๕,0๐0 ๕1๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี ๑ . ประซาซบได้ร ับความ 
สะดวก
๒.ลูกหน้ีกาษีค้างจำระลดลง 
๓. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ไห้สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน

กองคลัง

รวม จำนวน ๖ โครงการ ©(̂ <1,000 «๕๕,00๐ ๑๕๕,0๐๐ €)<£(£?,ooo ๑๗๕,๐๐๐

หน้า ๖๖แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีสรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ขุมซน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลที่คาดว่าจะโต้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒<£๖๘ 
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๑ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
บริเวณท่ีทำการ อบต.ลานสกา 
(แห่งใหม่)

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีสำหรับจอด 
รถยนต์ส่วนกลาง

โ ร ง จ อ ด ร ถ ย น ต ์  
ส ่วนกลางจำนวน ๑ 
แห่ง

๖๐๐,00๐ โรงจอดรถ 
จำนวน ๑ 

แห่ง

รถยนต์ส่วนกลางของ อบต. 
ลานสกาม ีท ี่สำหร ับจอด 
ประจำเพ่ือยืดอายุการใช้งาน

กองช่าง

รวม จำนวน ๑ โครงการ - ๖00,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ท.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗o ) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๖๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.® แผนงานเคหะและชุมชน ะ งาบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๑ โครงการผิกอบรมให้ความรู้ 
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการ 
คัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัด 
ของเสียอันตรายใบซมซบ

เฟ ือส่งเสริมความรู้ในการ 
จัดการขยะท่ีเกิดในขุมขนอย่าง 
เป็นระบบ

ป ร ะ ข า ข น เ ข ้ า ใ จ  
กระบวนการและวิธีการ 
จัดการขยะและของเสีย 
ในขุมขน

๓๐,๐0๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๓๐ 
ของขยะที่ 
ลดลง

ประขาซนม ีความเข ้าใจ 
กระบวนการและว ิธ ีการ 
จัดการขยะและของเสียใบ 
ขุมซบอย่างถุกต้อง

สำนักปลัด

๒ โครงการรณรงค์ประซาขน 
ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรีอน

เฟ ือรณ รงค ์ให ้ประขาขน 
ตระหนักถ ึงป ัญหาขยะใน 
ขุมขบ

รณรงค์ประขาสัมพันธ์ 
ให้ประขาขนตำบลลาน 
สกาท้ัง ๗ หมู่บ้านทราบ 
ถ ึงป ้ญ ห าแ ละแ น ว  
ทางแก้ไข

ร)(1,000 <5)(ร?,๐๐๐ (5)(ร?,00๐ ๑(ร?,๐๐๐ ๑(ร?,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี ประซาขบตระหนักถึงป้ญทา 
ขยะม ูลฝอยใบพ ื้นท ี่และ 
ร่วมกับแก้ไขปัญหาอย่าง 
บูรณาการ

สำนักปลัด

รวม จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๕,000 ๔๕,000 ๔(ร?,๐๐0 ๔๕,000 ๔(ร?,๐00 - - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน์า ๖๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เป้าหมาย งบประมาณและปีทีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลทีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

KPI รับผิดชอบ 
หลัก

๑ โครงการบริหารจัดการนํ้า 
ระบบธนาคารนํ้าใต้ดิน ตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
ศาสตร์พระราชา หมู,ท่ี ๑ 
ตำบลลานสกา

แก้ไขปัญหาป้าท่วม/ป้าแล้ง/ 
น้ําเสีย

ก่อสร้างธนาคาร'นาใต้ 
ดินระบบปีด 
จำนวน ๕ บ่อ

๕๐,๐๐๐ ธนาคารน้ํา 
ได้ดิน 

จำบวบ ๕ 
บ่อ

ประชาซนม ี'นาใช ้อย ่าง 
พอเพียง แก้ไขปัญหาบ้ําแล้ง/ 
บํ้าท่วม/บํ้าเสียไนพื้นที่หมู่ที่ 
๑ ตำบลลาบสกา

กองช่าง

๒ โครงการบริหารจัดการบํ้า 
ระบบธนาคารบํ้าใต้ดิน ตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
ศาสตร์พระราชา หมู่ที่ ๒ 
ตำบลลานสกา

แก้ไขปัญหานํ้าท่วม/นํ้าแล้ง/ 
น้ําเสีย

ก่อสร้างธนาคารนํ้าใต้ 
ดินระบบปิด 
จำนวน ๕ บ่อ

๕0,000 ธนาคารน้ํา 
ใต้ดิบ 

จำนวน ๕ 
บ่อ

ประซาซน ม ีน ํ้าใช ้อย ่าง 
พอเพียง แก้ไขปัญหาบ้ําแล้ง/ 
นํ้าท่วม/ป้าเสียไนพื้นที่หมู่ที่
๒ ตำบลลานสกา

กองช่าง

๓ โครงการบริหารจัดการนํ้า 
ระบบธนาคารนํ้าโต้ดิน ตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
ศาสตร์พระราขา หมู่ที่ ๓ 
ตำบลลานสกา

แก้ไขปัญหานํ้าท่วม/'นาแล้ง/ 
'นาเสีย

ก่อสร้างธนาคารนํ้าใต้ 
ดินระบบปิด 
จำนวน ๕ บ่อ

๕๐,๐๐๐ ธนาคาร'นา 
ได้ดิบ 

จำนวน ๕ 
บ่อ

ประชาชน ม ีป ้าใช ้อย ่าง 
พอเพียง แก้ไขปัญหาป้าแล้ง/ 
ป้าท่วม/ป้าเสียโนพื้นที่หมู่ที่ 
๓ ตำบลลาบสกา

กองช่าง

๕ โครงการบริหารจัดการป้าระไJบ
ธนาคารป้าใต้ดิน ตามปริ'ขญา 
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์ 
พระราซา หม่ท๔ ตำบลลานสกา

แกิไขปัญหาป้าท่วม/บาแลง/ป้า
เสีย

ก่อสร้างธนาคาร'นาใต้ดิบ 
ระบบปิด 
จำนวน ๕ บ่อ

๕๐,๐๐๐ ธนาคารป้า 
ใต้ดิน 

จำนวน ๕ 
ปอ

ประซาซนมีป้าใช้อย่างพอเพียง 
แก้ใซปัญหาป้าแล้ง/ป้าท่วม/ป้า 
เสียในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๔ ตำบลลาบ 
สกา

กองช่าง

๕ โครงการบริหาร'จัดการป้าระบบ 
ธนาคารน้ําใต้ดิบ ตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์ 
พระราซา หมู่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา

แก้ไขปัญหาป้าท่วม/ป้าแล้ง/ป้า 
เสีย

ก่อสร้างธนาคารป้าใต้ดิน 
ระบบปิด 
จำนวน ๕ บ่อ

๕๐,๐๐๐ ธนาคารป้า 
ใต้ดิน 

จำนวน ๕ 
บ่อ

ประซาซนมีป้าใช้อย่างพอเพียง 
แก้ไขปัญหาป้าแล้ง/ป้าท่วม/ป้า 
เสียในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๕ ตำบลลาน 
สกา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๖๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลทีคาดว่าจะไตัรับ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕โ๖๖ 
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒<£๗๐ 
(บาท)

๖ โครงการบริหารจัดการป้าระบบ 
ธบาคารป้าไต้ดิน ตามปรัชญา 
เครษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์ 
หระราชา หมู่ท่ี ๖ตำบลลาบสกา

แก้ไขปัญหาป้าท่วม/ป้าแล้ง/ป้า 
เสีย

ก่อสร้างธนาคารป้าใต้ดิน 
ระบบจด 
จำนวน ๕ บ่อ

๕๐,๐๐๐ ธนาคารป้า 
ใต้ดิน 

จำนวน ๕ 
ปอ

ประชาซบมีป้าใช้อย่างพอเพียง 
แก้ไขป้ญหาป้าแล้ง/ป้าท่วม/ป้า 
เสียใบพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๖ ตำบลลาบ 
สกา

กองช่าง

๗ โครงการบริหารจัดการป้าระบบ 
ธนาคารป้าใต้ดิบ ตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์ 
พระราชา หมู่ท่ี ฬ ตำบลลานสกา

แก้ไขปัญหาป้าท่วม/ป้าแล้ง/ป้า
เสีย

ก่อสร้างธนาคารป้าใต้ดิน 
ระบบปิด 
จำนวน ๕ บ่อ

๕๐,๐๐๐ ธนาคารป้า 
ใต้ดิบ 

จำนวน ๕ 
บ่อ

ประชาชนมีป้าใช้อย่างพอเพียง 
แก้ไขปิญหาป้าแล้ง/ป้าท่วม/ป้า 
เสียในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๗ ตำบลลาน 
สกา

กองช่าง

รวม จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน - - «๐๐,๐00 «๐๐,๐๐๐ «๕๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน์า ๗๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๓ แผนงานการเกษตร ะ งานสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวข้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตชองโครงการ) ๒๕๖๒

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

KPI รับผิดชอบ 
หลัก

๑ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ 
เกียรติ

ส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือ 
อบุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดโครงการปลูกป่า 
เฉลิมพระเกิยรติ

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ค?ง/ปี ส่งเสริมการปลูกป่า เพ่ือ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักปลัด

๒ โครงการแปลงเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเพาะชำกล้าไม้ไว้ปลูกใน 
พ้ืนท่ีป่าตำบลลานสกา

จัดโครงการแปลงชำ 
กล้าไม้

๓0,00๐ - - - - ๑ ค?ง/ปี เพื่อส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ 
ทดแทน

สำนักปลัด

๓ โครงการอบ ุร ักษ ์พลังงาบ 
ส ิ่งแวดล ้อมและพล ังงาน 
ทดแทบ

ส่งเสริมการอบุรักษ์หลังงาบ 
ส ิ่งแวดล ้อมและพ ล ังงาบ  
ทดแทน

ประขาซบรู้จักการใช้ 
พลังงานทดแทน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ค?ง/ปี ประขาซบลดภาระค่าใช้จ่าย สำนักปลัด

๕ โครงการถนนสวยงาม เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด 
ของถนนในพ้ืนท่ีตำบล 
ลานสกาให้สวยงามอยู่เสมอ

ถนนในพ้ืนท่ีตำบลลาน 
สกาสะอาดสวยงาม

๑๕,0๐0 ๓๐,๐๐๐ ถนน
สวยงามข้ึน 
อย่างน้อย 

๘๐%

ถนนในพ้ืนท่ีตำบลลานสกา 
สะอาดสวยงาม

สำนักปลัด

หน้า ๗๑แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕;๖๖-๒๕:๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๓ แผนงานการเกษตร ะ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมขาติ

แบบ ผ. ๐๒

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รับผิดชอบ 

หลัก

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๕ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราฃดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)

๑.เพ่ือสนองพระราชดำริใน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อับเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
๒.เพ่ือ เป็นแหล่งปลูกผิงโน้ม 
น้าว กล่อมเกลาจิตใจให้ 
เยาวชนเกิดความเข้าใจ ได้เกิด 
ความปีติ หวงแหนและ 
ตระหนักในคุณค่าของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็น 
มรดกท่ีสำคัญชองประเทศเพ่ือ 
นำใปสู่การอนุรักษ์และการใช้ 
ประโยชน์ อย่างชาญฉลาดและ 
ย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมายของการ 
ดำเนินการต้ังแต่ระดับ 
เยาวชน ผู้ใฝ่รู้ จบถึง 
กลุ่มสาธารณชบท่ีสนใจ 
ต่างๆ

๓๐,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ พันธุกรรม 
พืชได้รับ 

การอนุรักษ์ 
อย่างน้อยปี 
ละ ๒ ชนิด

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ในพระราชดำริฯ ให้ “คน” 
เป็นศูนย์กลางในการ 
ดำเนินงาบ ในฐานะท่ีคนเป็น 
ผู้กำหนดแนวทางดำเนินงาบ 
เป็นผู้รับประโยชน์ และรับ 
ผลกระทบจากการดำเนินงาบ 
โดยพัฒนาภูมิปีญญาและ 
กระบวนการเรียนรู้ของคน 
เพ่ือให้คบมิความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักถึง คุณค่า 
ความสำคัญและประโยชน์ 
ของพันธุกรรมส่ิงมีชีวิต

สำนักปลัด

รวม จำนวน ๕ โครงการ ๗๕,000 ๙๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖0,000 ๖๐,๐๐๐ - - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๗๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗0)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเจตจังหวัดที่ 6) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

๑.๓ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

แบบ ผ. ๐๒ /๑

เป้าหมาย งบประมาณ y
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ
หน่วยงานรับผิด 

ขอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตจอง 

โครงการ)
๒๕๖๖
(บาท)

๒(£'๖๗ 
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒<£๗๐ 
(บาท)

ตัวชืวัด 
(KPI)

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพ 

ผลผลิตทางการเกษตร 

หมู่ท่ี ๓ ตำบลลาบสกา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผล 

ผลผลิตทางการเกษตรทุก 

ครัวเริอบให้โต้บาตรฐาน 

ตรงตามความต้องการของ 

ตลาด

อบรมให้ความรู้แก่ 

เกษตรกรจาก 

ผู้เช่ียวชาญ

๑00,๐00 ผลผลิตทาง 

การเกษตร

ร้อยละ ๘๐ ไต้ 

มาตรฐาน

คุณภาพผลผลผลิต 

ทางการเกษตรทุก 

ครัวเรือนให้ไต้ 

มาตรฐานตรงตาม 

ความต้องการของ 

ตลาด

สำนักงานปลัด 

(หมู่ที่๓)

จำนวน •  โครงการ เป็นเงบ ๑0๐,000 - - - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๗๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒<£๖๖ -  ๒๕๗0)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/©

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.© แผนงานการรักษาความสงบภายใน ะ งานป็องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตซองโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัค 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาบที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV ตามทางแยก หมู่ที ๔ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาขนมีความ 
ปลอดภัยในขีริตและทรัพย์สิบ 
ป๋องกันอาชญากรรมในหมู่บ้าน

ติดต้ังกล้อง วงจรปิด 
CCTV ตามทางแยก หมู่ 
ท่ี ๕ ตำบลลานสกา

๕00,๐๐๐ ประซาขนใบ 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๙๐ 
ใต้รับประโยซบ์ 
จากกล้องวงจร 

ปิด

ประซาซนมีความปลอดภัยโน 
ชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน 
อาชญากรรมใบหมู่บ้าน

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๕)

๒ โครงการก่อสร้างป๋อมยาม 
บริเวณเขาช้างสี หมู่ที ๖ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือใช้เป็นจุดรักษาความ 
ปลอดภัย และเป็นจุดบริการ 
ประซาซบท่ีเดินทางท่องเท่ียว 
ใบตำบลลานสกา

ก่อสร้างป้อมยาม 
บริเวณเขาช้างสี

๕๐๐,๐๐๐ ประซาขนใบ 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๙๐ 
ใต้รับประโยชน์ 
จากป๋อมยาม

ประชาซนมีความปลอดภัยใบ 
การเดินทางมาท่องเท่ียว 
ตำบลลาบสกา

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๓ โครงการจัดหาภาซนะ(โอ่ง) 
โห้กับบ้านเรือนท่ีขาดน้ํา 
(บริเวณบอกสวบ) หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมีน้ําใช้อย่าง 
เพียงพอ

จัดหาโอ่งใส่น้ําให้ 
ประซาซน จำนวน ๒๐ 
ครัวเรือน

๕๐,๐๐๐ ประซาซบใน 
พ้ืนท่ี

จำบวบ ๒๐ 
ครัวเรือน ได้รับ 

โอ่ง'ใส่นา

เพ่ือให้ประซาซนมีบ้ําใช้อย่าง 
เพียงพอ

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๑ โครงการต้ังด่านจุดตรวจ หมู่ท่ี 
๑ ตำบลลาบสกา

เพ่ือลดอุ,บดเหตุ ต้ังด่านจุดตรวจใน 
หมู่บ้านเพ่ือลดอุบ้ติเหตุ 
ทางถนน

๓0,๐00 จำนวนอุบ้ตเหตุ 
ในหมู่ท่ี ๑ ลดลง

ร้อยละ๕๐

ประจาซนได้รับความ 
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๑)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๗๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ะ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผ. ๐๒/©

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค'

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซบได้รับการ 
บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
ท่ีดิ

พัฒนาศักยภาพ 
สาธารณสุขมูลฐาน

๓๐,๐๐๐ ประซาชน 
ใบพ้ืนท่ี 

ร้อยละ ๘๐ 
ใต้รับการ 

บริการด้าน 
สาธารณสุข 

มูลฐาน

ประซาซนได้รับการบริการ 
ด้านสาธารณสุขมูลฐานท่ีดี

สำนักปลัด 
(หมู่ท่ี๑)

รวม จำนวน a โครงการ เป็นเงิน - ๓๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนำ ๗๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เช้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินใบเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ • งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แบบ ผ. ๐๒ /๑

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒ ๕bb 
(บาท)

๒ ๕๖๗ 
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕'๗๐ 
(บาท)

๑ โครงการสนับสบุบอุปกรณ์เทือ 
พิบฟูผู้พิการ หมู่ท่ี ๑ ตำบล 
ลาบสกา

เพ่ือโห้ผู้พิการได้รับการ 
ช่วยเหลืออุปกรณ์โนการท่ีนฟู 
สุขภาพ นละสิงอำนวยความ 
สะดวกในการดำรงชีวัต

สนับสบุนอุปกรณ์เพ่ือ 
ท่ีบฟูผู้พิการ หมู่ท่ี ๑

๓0,๐๐0 ผู้พิการ 
ร้อยละ 

๘๐ ได้รับ 
การ

สนับสบุน 
อุปกรณ์ 
เพ่ือท่ีบฟ

ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือ 
อุปกรณ์โบการท่ีบฟูสุขภาพ 
และส่ิงอำนวยความสะดวกโบ 
การดำรงชีวิต

สำนักปลัด 
(หมู่ท่ี๑)

รวม จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน - - - ๓๐,๐๐๐ -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนำ ๗๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศริธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นำอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน ะ งานส่งเสริมและสนับสนุฆความเข้มแข็งชุมชน

แบบ ผ. ๐๒/®

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ โครงการสนัยสนุบแกนนำออก 
กำลังกายใบกลุ่ม ๓ วัย หมู่ท่ี 
๑ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมีสุขภาพ 
ร่างกายท่ีแข็งแรง

อบรมแกนนำการออก 
กำลังกาย ในกลุ่ม ๓ วัย

๒๐,๐๐๐ ประซาซบ 
ใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ 

๘๐
ได้ออก 

กำลังกาย

ประซาซนมีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง

สำนักปลัด 
(หมู่ท่ี๑)

|ร โครงการสนับสมุนเคร่ืองออก 
กำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
๑ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาขนมีสุขภาพ 
ร่างกายท่ีแข็งแรง

จัดหาเคร่ืองออกกำลัง 
กายประจำหมู่บ้าน

๓๕0,0๐๐ ประซาซน 
ใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ 

๘๐ 
ได้ออก 

กำลังกาย

ประซาซนมีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง

สำนักปลัด 
(หมู่ท่ี๑)

รวมจำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน - - - - ๓๗๐,๐00

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๗๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

๒.๖ แผนงานการศาลนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ะ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องล่ิน

แบบ ผ. ๐๒/©

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค'

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะโต้รับ หน่วยงานที 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒<£'๗๐ 
(บาท)

๑ โครงการส่งเสริมประเพณี 
ท้องถ่ิน หมู่ท่ี ๑ ตำบลลาน 
สกา

เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีที 
ดิงามของท้องถ่ินให้คงอยู่ 
สืบโป

ส่งเสริมประเพณี 
ท้องถ่ิน

๕๐,๐๐๐ ประชาซน 
ร้อยละ 

๕๐ ได้เข้า 
ร่วม

ประพณี 
ท้องถ่ิน

อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีทีดิ 
งามของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

สำนักปลัด 
(หมู่ท่ี®)

รวม จำนวน a โครงการ เป็นเงิน - - - ๕๐,๐๐๐ -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕:๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนา ๗๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาขุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อ ำเภ อ ล าน ส ท า  จังหวัดนครศรี5รรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ขุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง_____________________________________________________________

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและป็ท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะไต้รับ หน่วยงาบท่ี 
รับผิดซอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒ <£'๖๗ 
(บาท)

๒<£๖๘ 
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ โครงการถบนคนเดินว่ิงเพ่ือ 
สุขภาพพร้อมไฟส่องสว่าง

เพ่ือให้ประซาซนมีพ้ืนท่ีใบการ 
ออกกำลังกายอย่างเท่ียงหอ

๕๐๐,๐๐๐ ถนนเดิน -  ว่ิง 
เพ่ือสุขภาพ 
จำนวน ๑ สาย

ประซาซนในพ้ืนท่ีบ้านเจดิย์มี 
ถนนเพ่ือใซ้ใบการเดิน -  ว่ิง 
เพ่ือสุขภาพท่ีมีแสงสว่าง 
เพยงพอ

กองซ่าง 
{หมู่ท่ี ๑)

๒ โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
ประจำหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ ตำบล 
ลาบสกา

เพ่ือใหประซาซนมีสถานทีออก 
กำลังกาย

ก่อสร้างลาบกีฬาประจำ 
หมู่บ้านเพ่ือใซ้เป็น 
สถานท่ีออกกำลังกาย 
ของหมู่ท่ี ๑

๕๐๐,๐๐๐ ลานกีฬาสำหรับ 
ออกกำลังกาย 
ประจำหมู่ท่ี ๑

ประขาซนมีสุขภาพแข็งแรง กองซ่าง 
(หมู่ท่ี๑)

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหลัง อบต.ท่ีสร้างใหม่ ต่อ 
จากถนน คสล.เดิม หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาซบมีความ 
สะดวกใบการเดินทางและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ .ประขาขบใบซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ใต้รับประโยขบ์ 
จากการใซ้ถนน

ประขาขบมีความสะดวกใน 
การเดินทางและขบส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองซ่าง 
(หมู่ท่ี๑)

(i โครงการวางท่อระบายบ้ําบ้าน 
นายอดุลย' ศรีพิเชียร หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือแก้ป้ญหาการระบายบ้ํา 
บริเวณบ้านนายอดุลย์ ศรี 
ท่ีเซยร

วางท่อระบายน้ํา ขนาด 
๑๐๐

๒๕๐,๐๐๐ ท่อระบายน้ํา 
จำบวบ ๑ จุด

ซ่วยลดป้ญหาน้ําท่วมขัง กองซ่าง 
{หมู่ท่ี®)

แบบ ผ. ๐๒ /๑

หน้า ๗๙แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗0)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นำอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๓.® แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

แบบ ผ. 0๒ /๑

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัค 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒ <£๗0 
(บาท)

๕ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยอุทิศพัฒนา หม่ท่ี ๑ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประขาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การชนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนนหินคลุกกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑,๕๐๐ 
เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประโยชน์ 
จากการใช้ถนน

ประซาซนได้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและการชนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หม่ท่ี๑)

๖ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยนายเชย ช่วงท่ี๒ หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประชาซบมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ใบ 
การชนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนนหินคลุกกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒1๐๐๐ 
เมตร

<£๐๐,๐0๐ ประชาชนใบซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประโยชน์ 
จากการใช้ถนน

ประซาซบได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและการชนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
{หม่ท่ี๑)

ฅเ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
ซอยบ้านนายฤกษ์ -  ซอยศรี 
พญาอุทิศ หมู่ท่ี ๑ ตำบลลาน 
สกา

เพ่ือให้ประชาชนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใบ 
การชนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนนหินคลุกกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

๓๐๐,๐๐๐ ประชาซบในซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประโยชน์ 
จากการใช้ถนน

ประชาจนได้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและการชนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๑)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนำ ๘๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
หี่บำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมซบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗©)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๓.๑ แผนงานอุดสาหทรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง ________________________________________________________

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลทีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาบที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘ 
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๘ โครงการหน่ึงคลองสองถนน 
หมู่ท่ี ๑ ตำบลลานสกา

เพ่ือปวับภูมิทัศน์ลำคลองและ 
ถนนใบหมู่ท่ี ๑ ให้มีความ 
สวยงาม

เพ่ือปรับภูมิทัศน์ลำ 
คลองและถนนในหมู่ท่ี 
๑ ให้มีความสวยงาม

๔00,00๐ ภูมิทัศน์บริเวณ 
ลำคลองและ 

ถนนในหมู่ท่ี ๑ 
ให้มีความ 
สวยงาม

ภูมิทัศน์ลำคลองและถนนใบ 
หมู่ท่ี ๑ ให้มีความสวยงาม

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๑)

๙ โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามถนนขอยต่างๆใบเขตหมู่ท่ี 
๑ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประขาซนมีแสงสว่าง 
บนถนนเพียงพอในการสัญจร 
และใช้เส้นทาง

ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะถนนในซอย 
ต่าง  ๆในเขตหมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลานสกา

๕00,000 ประชาชนใบ 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๑00 
ได้รับประโยชน์ 
จากการใช้แสง 
สว่างบนถนน

ประชาชนมีแสงสว่างบนถนน 
เพียงหอในการสัญจรและใช้ 
เส้นทาง

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๑)

๑0 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านบายเชย ช่วงท่ี ต หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประชาชนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร

๔00,000 ประชาขนใน 
ซอย

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับประโยชน์ 

จากการใช้ 
ถนน

ประชาซนได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๑)

แบบ ผ. ©๒/®

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕:๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาขุมขน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ขุมขบ และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง __________________ ______________________________________

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีว้ด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาบท่ี 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕โ๖๘ 
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๑๑ โครงการขยายไหล่ทางถนน 
คสล.สายต้นมะม่วง-บางน้ําใส 
หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประขาขนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและไข้ใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ขยายไหล่ทางถนน 
คสล.ข้างละ ๑ เมตร 
ยาว ๑1๐๐๐ เมตร

๖00,000 ประขาขนในขอย 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ 
ประโยขน์จากการ 

ใข้ถนน

ประขาขนได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองข่าง 
(หมู่ท่ี๗)

ร)เอ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายห้วยบา-ในไร่ หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมีความ 
สะดวกโนการสัญจรและไข้ใน 
การขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร

๘๐๐,00๐ ประขาซบใบขอย 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ 
ประโยขบ์จากการ 

ใข้ถนน

ประขาขนได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองข่าง 
(หมู่ท่ี๗)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสวนหลุมพอ หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาขนมีความ 
สะดวกโนการสัญจรและไข้ไน 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร

๖๐๐,๐๐๐ ประขาขนในขอย 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ 
ประโยขน์จากการ 

ใข้ถนบ

ประขาขบได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองข่าง 
(หมู่ท่ี๗)

๑ ๕ โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามถนนซอยต่างๆใบเขตหมู่ท่ี 
๑ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประขาขนมีแสงสว่าง 
บนถนนเพียงพอใบการสัญจร 
และไซ้เส้นทาง

ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะถนนใบขอย 
ต่าง  ๆในเขตหมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลานสกา

๕๐๐,๐๐๐ ประซาขนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ 
ประโยขบ์จากการ 

ใข้แสงสว่างบนถนน

ประขาขนมแสงสว่างบนถนน 
เพียงพอใบการสัญจรและใช้ 
เส้นทาง

กองข่าง 
(หมู่ท่ี๑)

แบบ ผ. ๐๒ /๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๘๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรี5รรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒/®

๓.® แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รันผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 
การเกษตร หมู่ท่ี ๑ ตำบลลาบ 
สกา

เพ่ือให้ประขาซนมีโฟฟ้าใช้เพ่ือ 
การเกษตร

ประสาบการไฟฟ้าเพ่ือ 
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 
การเกษตร หมู่ท่ี ๑

ไม่ใช้
งบประมาณ

ประขาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๘๐ ได้รับ 
ประโยขน์จากการ 
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 

การเกษตร

ประขาซบมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ 
การเกษตร

กองซ่าง 
(หมู,ที่๑)

๑๖ โครงการบุกเบิกถนนสาย ใบ 
เผียน -  นายเขียน เซอมต่อ 
ถนนสายในเผียน -  เขาวัง หมู่ 
ท่ี ๖ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประขาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนนหินคลุกกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

๓0๐,00๐ ประซาขนในขอย 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ 
ประโยจน์จากการ 

ใช้ถนน

ประซาซนได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองจ่าง 
(หมู่ท่ีเอ)

๑๓! โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง 
หินคลุกสายวังโทร-สันหินซ่อง 
หมู่ท ี่๗ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประขาขนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนน 
กว้าง ๕ เมตร 

ยาว ๕๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประซาขนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยขน์จากถนน

ประซาซบมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองจ่าง 
(หมู่ท่ี๗)

•'«"<».* .'vwcv.in<11 กพ « คงค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๘๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗0)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบลกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๓■ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง_____________________________________________________________

ท ี่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช ี้'วัด 

KPI
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี 

รับผิดขอบ 
หลัก

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒<£๗๐ 
(บาท)

<ร)(ง โครงการขยายโหล่ทางถนน 
สายนายเขียน -  สายเงิน 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมีความ 
สะดวกโบการกัญจรและใซ้โบ
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ขยายไหล่ทางถนนสาย 
บายเขียน -  สายเงิน

๔๙๐,0๐0 ประซาซนในซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ 
ประโยชน์จากการ 

ใช้ถนน

ประซาซนได้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๑๙ โครงการก่อสร้างคันคลอง 
ป้องกันแนวตล่ิงสะพานเขาวัง 
หมู่ท ี่ เอ ตำบลลานสกา

เพ่ือป้องกันการคัดเซาะหัว 
สะพานเขาวัง

ก่อสร้างคันคลอง 
ป้องกันแนวตล่ิงสะพาน 
เขาวัง

๓,0๐0,๐๐๐ ประซาซนโนพ้ืนท่ี 
รอยละ ๑๐๐ ใดรบ 
ประโยขน์จากการ 

ใช้สะพาน

ประซาซนโต้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๒0 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คลล.บ้านโนเผียน หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาฃบมีความ 
สะดวกโบการกัญจรและใช้โบ 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
บ้านใบเพียบ หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประซาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ 
ประโยซน์จากการ 

ใช้สะพาน

ประขาซนได้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

เอ® โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายควนกลาง -  โนเพียบ หมู่ 
ท่ี ๒ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซบมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน 
การขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คลล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑ , ๐0๐ เมตร

๒,๐๐๐,๐๐๐ ประซาซนในซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ 
ประโยชน์จากการ 

ใช้ถนน

ประซาซนได้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

แบบ ผ. 0๒ /๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๘๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมขบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง _________________ ________________________________________

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะโต้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒ ๕๗0 
(บาท)

๒๒ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
สาย บ้านนายโกวิท - นาย 
ลบ หมู่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา

เพอให้ประขาขนมีความ 
สะดวกโบการสัญจรและโขัโน 
การขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร

๓00,0๐0 ประขาซนใบซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประโยฃน์ 
จากการ'โข้ถบน

ประขาขนไต้รับความสะดวก 
ในการสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๒๓ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
สาย บ้านบายลบ- บ้านนาย 
ประกอบ หมู่ท่ี ๒ ตำบลลาบ 
สกา

เท่ีอให้ประซาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใซ้ใบ 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร

๓๐0,๐0๐ ประขาขบใบซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

โต้รับประโยขบ์ 
จากการโข้ถบน

ประขาขบโต้รับความสะดวก 
ใบการสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายในเผียน-เขาวัง หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา

เท่ีอให้ประขาซนมีความ 
สะดวกโนการสัญจรและใซ้โน 
การขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๙๐๐ เมตร

๒1๐๐๐,๐00 ประขาขนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

โต้รับประโยขน 
จากการใข้ถบน

ประขาขนโต้รับความสะดวก 
โบการสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองข่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายเงิน-เขาวัง เขอมต่อ 
โรงเรียบ ตซด. หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
ลานสกา

เพ่ือให้ประขาฃบมีความ 
สะดวกโบการสัญจรและโข้โบ 
การขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๘,๐๐๐ เมตร

๒0,00๐,๐๐๐ ประขาขบในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

โต้รับประโยขน์ 
จากการใซ้ถนน

ประขาขนโต้รับความสะดวก 
โบการสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองฃ่าง 
(หมู่ท่ี๒)

แบบ ผ. ๐๒/®

หน้า ๘๕แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แบบ ผ. 0๒ /๑

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะใต้รับ หน่วยงาบที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕bb 
(บาท)

๒ ๕๖๗ 
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๒๖ โครงการวางท่อระบายนำ 
สายเงิน -  เขาวัง หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลาบสกา

เพ่ือป้องกันการกัดเ‘ชาะ 
ระบายน้ําใบซ่วงฝนตกหนัก

วางท่อระบายน้ําสาย 
เงิน -  เขาวัง ระยะทาง 
๑,๐๐0 เมตร

๑,00๐,000 ประซาขบใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๑0๐ 

ใต้รับประโยขน' 
จากการวางท่อ 

ระบายน้ํา

ป้องกันการกัดเซาะ ระบาย 
ป้าในช่วงฝนตกหนัก

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๒๗ โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม 
สายโนเพียบ-เขาวัง จำนวน 
๕ จุด หมู่ท่ี ๒ ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้การระบายน้ํามี 
ประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิด 
อุทกภัย

ก่อสร้างท่อเหล่ียม 
สายในเพียบ-เขาวัง 
จำนวน ๕ จุด

๒,๕๐๐,๐๐๐ ประขาซนใบซอย 
ร้อยละ ๑๐0 

ไต้รับประโยชน์ 
จากการวางท่อ 

ระบายป้า

การระบายป้ามีประสิทธิภาพ 
ป้องกันการเกิดอุทกภัย

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๒๘ โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม 
สายในเพียบ-นายเขียน 
จำนวน ๑ จุด หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
ลานสกา

เพ่ือให้การระบายป้ามี 
ประสิทธิภาพ ป้องกับการเกิด 
อุทกภัย

ก่อสร้างท่อเหล่ียม 
สายในเพียบ-บายเขียน
จำนวน ๑ จุด

๕๐๐,๐๐๐ ประขาขบในซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ไต้รับประโยขน์ 
จากการวางท่อ 

ระบายป้า

การระบายป้ามีประสิทธิภาพ 
ป้องกับการเกิดอุทกภัย

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๒๙ โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม 
สาย สายเงิน-เขาวัง จำนวน 
๒ จุด หมู่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้การระบายป้ามี 
ประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิด 
อุทกภัย

ก่อสร้างท่อเหล่ียมสาย 
เงิน-เขาวัง จำนวน ๒
จุด

๑,000,000 ประขาซนในซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ใต้รับประโยชน์ 
จากการวางท่อ 

ระบายป้า

การระบายป้ามีประสิทธิภาพ 
ป้องกันการเกิดอุทกภัย

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๘๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาขุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕'๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ขุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง _________________ ________________________________________

ท ี่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เบ้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒<£๖๖ 
(บาท)

๒ <£๖๗ 
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๓0 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
สายโนเผิยน -  บายเสถียร 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา

เพ่ีอให้ประซาซนมิความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้โน 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร

(£00,000 ประซาซบโบซอย 
ร้อยละ ๑00 

ได้รับประโยซน์ 
จากการใช้ถนน

ประซาซบได้รับความสะดวก 
โนการสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๓ร) โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
สายสวบนางรังท่ี -  สวนนาย 
เพ่ีมคักด้ี หมู่ท ี่ ๒ ตำบลลาน 
สกา

เพ่ีอให้ประซาขนมิความ 
สะดวกในการสัญจรและโช้โน 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประซาขนใบซอย 
ร้อยละ ๑00 

ได้รับประโยซน่ 
จากการใช้ถนน

ประซาขบได้รับความสะดวก 
โนการสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๓๒ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
สายบ้านนายโกวิท -  บ้าน 
บางจินดา หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
ลานสกา

เพ่ีอให้ประซาซนมิความ 
สะดวกโนการสัญจรและใช้โน 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร

(£00,0๐0 ประซาขบในซอย 
ร้อยละ ๑00 

โต้รับประโยซบ์ 
จากการใช้ถนน

ประซาซนได้รันความสะดวก 
ในการสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
.(หมู่ท่ี๒)

๓๓ โครงการวางท่อระบายน้ํา 
ซอยสายเงิน หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
ลานสกา

เพ่ีอบ้องกันการกัดเซาะ 
ระบายบ้ําโนช่วงฝนตกหนัก

วางท่อระบายบ้ําสาย 
เงิน -  เขาวัง ระยะทาง
๑ , ๐๐๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ประซาซบใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประโยซบ์ 
จากการวางท่อ 

ระบาย'นา

บ้องกับการกัดเซาะ ระบาย 
น้ําในช่วงฝนตกหนัก

กองช่าง 
(หมู่,ท่ี๒)

แบบ ผ. ๐๒/©

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ห'นา ๘๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส'วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓■ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ฟ้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและจ ท ี่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลทีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๓๔ โครงการขยายไหล่ทางถนน 
สายน้านสายพน-บายเขียน 
หมู่ที ๒ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมิความ 
สะดวกใบการสัญจรและใซ้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ขยายไหล่ทางถนน 
สายบ้านสายเงิน-บาย 
เขียน ข้างละ ๑เมตร 
ยาว ๒,๕๐0 เมตร

๑,๐๐๐,๐๐๐ ประซาซนในซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประโยซน์ 
จากการไซ้ถนน

ประซาซนได้รับความ 
สะดวกไนการสัญจรและ 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง 
(หมู่ที๒)

๓๕ โครงการก่อสร้างสะพานสาย 
ใสข่อ-วัดลานสกา 
หมู่ที ๓ ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประซาซบมิความ 
สะดวกในการสัญจรและไซ้ 
ใบการขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างสะพานคสล. 
กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๒๐ เมตร

๑,๕๐๐,๐๐๐ ประซาซนโบซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประโยซบ์ 
จากการ'ไซ้ถนบ

ประซาซนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจรและ 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง 
.(หมู่ที๓)

๓๖ โครงการก่อสร้างหอถังเก็บ 
บ้ํา บ้านสายเงิน หมู่ที ๒ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซบมิบ้ําไซ้เพ่ือ 
การอุปโภคและบร้โภคอย่าง 
เพียงพอ

ก่อสร้างหอถังเก็บน้ํา 
บ้านสายเงิน

๕๐๐,๐๐๐ ประซาขบในซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประโยซน์ 
จากการวางท่อ 

ประปา

ประซาซนมิน้ําไซ้เพ่ือการ 
อุปโภคและบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

กองช่าง 
(หมู่ที๓)

๓๗ โครงการขยายไหล่ทางถนน 
สายบ้านสายเงิน-บายเขียน 
หมู่ที ๒ ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาซบมิความ 
สะดวกในการสัญจรและใซ้ 
ในการขนล่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ขยายไหล่ทางถนน 
สายบ้านสายเงิน-บาย 
เขียน ข้างละ ๑เมตร 
ยาว ๒๕๐๐ เมตร

๑,๐๐๐,๐๐๐ ประขาซนไนซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประโยซบ์ 
จากการใข้ถนน

ประซาซนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจรและ 
การขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

กองช่าง 
(หมู่ที๓)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๘๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แบบ ผ. 0๒ /๑

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗0)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้บ่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค'

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒ ๕๖๗ 
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒ (£'๖๙ 
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๓๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายนายสมมุ่ง -  ร.ร.วัดวัง 
หงส์(ช่วงท่ี๒) หมู่ท่ี ๔ ตำบล 
ลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมืความ 
สะดวกโนการสัญจรและไข้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๒๐ เมตร หนา 
๐.®๕ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประซาซบในพ้ีนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยซน์จากถนน 

คสล.

ประซาขบมิความสะดวกใน 
การสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๔)

๓๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบายทองลิบ หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประซาจบมืความ 
สะดวกในการสัญจรและใข้ 
ใบการขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร หนา 
๐.®๕ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประซาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยขบ์จากถนน 

คสล.

ประขาขบมิความสะดวกใน 
การสัญจรและการซนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๔)

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบนเหมือง -  วังขนาบ 
หมู่ท่ี ๔ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมืความ 
สะดวกในการสัญจรและไข้ 
โบการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

๔,๐๐๐,00๐ ประซาขบใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยขน์จากถนน 

คสล.

ประขาซนมิความสะดวกไน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๔)

๔® โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สาย,ชอยบายหน่วง - บน 
บ้านต่อจากถนนคสล.เดิม 
หมู่ท่ี ๔ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมืความ 
สะดวกในการสัญจรและใข้ 
ใบการขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประขาซบในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยซน์จากถนน 

คสล.

ประซาซนมิความสะดวกใน 
การสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๔)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๘๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมขบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคบ ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.® แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี

________a___________

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะใต้รับ หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

๔๖ โครงการบุกเบิกถนนสายบน 
บ้าน -  วังขนาน หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาจนนีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เก'ษตร

ถนนหินคลุกกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ประซาซบในซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ใต้'รับประ'ใยซบ์ 
จากการใช้ถนน

ประซาซนใต้รับความ 
สะดวกใบการสัญจรและ 
การขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๔)

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ขอยนายชีท -  เขามอ ช่วงที 
๒ จากสวน น.ส.รัตติญา -  
สวนนายจำเนียร หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประซาฃนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร หนา 
๐.®๔ เมตร

๔๐๐,๐00 ประซาขนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ 
ประโยซน์จากถนน 

คสล.

ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่'ท่ี๔)

๔๔ โครงภารก่อสร้างถนน คสล. 
‘ซอยบายชีพ -  เขามอ ช่วงที' 
เหลือตลอดสาย หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซบมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร หนา 
©.๑๔ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ประซาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ 
ประโยขน์จากถนน 

คสล.

ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๔)

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนานฝบช่วงแรก หมู่ท่ี 
๔ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาขนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้ 
ในการขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร หนา 
๐.๑๔ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ประซาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ไต้รับ 
ประโยซบ์จากถนน

คสล.

ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๔)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน์า ๙๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕'๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศริธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวชี้,วัด 
KPI

ผลทีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รันผิดชอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๔๖ โครงการ‘บยายไหล่ทาง ถนน 
วังดิบดำ -  วังหงส์ตลอดสาย 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประซาจนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและไซ้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ขยายไหล่ทางถนน 
คสล. ข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประขาขนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยขน์จากถนน 

คสล.

ประซาขนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๕)

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยนายขีพ -  เขามอ ช่วงท่ี 
๓ จากสวบนายจำเนิยร -  
สวนนายเสรี หมู่ท่ี ๕ ตำบล 
ลานสกา

เพ่ือให้ประขาขบมิความ 
สะดวกในการสัญจรและใซ้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

๔๐๐,0๐๐ ประขาซบใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยขบ์จากถนน 

คสล.

ประขาขบมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๕)

๔๙ โครงการก่อสร้างโดมหลังคา 
สนามตะกร้อ ประจำหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาขนมีสถานท่ี 
ออกกำลังกายใบร่ม

ก่อสร้างหลังค่าโดม 
สนามตะกร้อ ขนาด 
กว้าง ๑๒ เมตร ยาว 
๒๔ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประขาซนท่ีเล่น 
กีฬาตะกร้อใน 

พ้ืนท่ี
ร้อยละ ๘๐ ได้รับ 
ประโยขบ์จากโดม 

หลังคาสนาม 
ตะกร้อ

ประขาซนมีสถานท่ีออก 
กำลังกายในร่ม

กองช่าง 
(หมู่ที๕)

๔๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหนาบฝนช่วงท่ีเหลีอ 
ตลอดสาย หมู่ท่ี ๕ ตำบล 
ลานสกา

เพ่ือให้ประขาฃนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใข้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ประขาขบโบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยซบ์จากถนน 

คสล.

ประขาขบมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๕)

แบบ ผ. ๐๒/®

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๙๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู’บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีสรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นำอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.® แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค'

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะไค้รับ หน่วยงานที 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
{บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๕๐ โครงการก่อสร้างถมน คสล. 
สายหัวสวนโหญ่-บ้านมาย 
สมจิตร หมู่ท่ี ๕ ตำบลลาบ 
สกา

เพ่ือให้ประซาซนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๕ เมตร ยาว 
ร>๘๐ เมตร หนา 
๐.®๕ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประซาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ 
ประโยขบ์จากถนน

ประซาซบมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองข่าง 
(หมู่,ท่ี๕)

(£๑ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
สายหัวสวบใหญ่ - เขามอ 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประซาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ใบการขนล่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประซาซบใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ไต้รับ 
ประโยซน์จากถนน

ประซาขบมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๕)

๕๒ โครงการบุกเบิกถนนสาย 
บ้านนายคล่อง -  ห้วยมวง
หมู่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร

(£๐๐,๐๐๐ ประซาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ 
ประโยขน์จากถนน 

คสล.

ประจาขบมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๕)

๕๓ โครงการบุกเบิกถนนสาย 
บ้านนายบุญธรรม - บาย 
โสภณ หมู่ท่ี ๕ ตำบลลาบ 
สกา

เพ่ือให้ประซาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ใบการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,0๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประซาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ 
ประโยซน์จากถนน

ประซาขนมิความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
{หมู่ท่ี๕)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕:๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๙๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมขน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒ /๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นำอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กีจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะใต้รับ หน่วยงาบท่ี 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๕๔ โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยางแอตฟ้ลคิก 
สายบ้านใน'ปด หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

เพอให้ประขาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใซ้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนนแอสฟิล 
คิก กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๑,๑๐๐ เมตร

๓,๐๐๐,0๐๐ ประขาขบใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ 
ประโยขน์จากถนน

ประขาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๕)

๕๕ โครงการบุกเบิกถนน'ซอยศรี 
พิเซียรอุทิศ หมู่ท่ี ๕ ตำบล 
ลานสกา

เพอให้ประขาขนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและใซ้ 
ใบการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประซาขบใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ 
ประโยขบ์จากถนน

ประจาซบมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๕)

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหัวสวบใหญ่ -  เขามอ 
ตลอดสาย หมู่ท่ี ๕ ตำบล 
ลานสกา

เพ่ือให้ประขาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประจาชนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ 
ประโยขน์จากถนน 

คสล.

ประขาขบมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๕)

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านสวนบายอภิรักษ์- 
สวบนายเขษฐ์ หมู่ท่ี ๖
ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาซนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้ 
ใบการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประซาขบใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ไต้รับ 
ประโยชน์จากถนน

ประขาขนมีความสะดวกใบ 
การสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๙๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมู่ฆ้านและแผนพัฒนาชุมขน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒/©

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้บ่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ใบเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.© แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ที
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลทีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐ 
(บาท)

๕๘ โครงการหินคลุกซอยสวน 
ใหญ่จากสวนบางคับซบา-กิง 
สวนบางชอุ่ม มูณีวรรณ หมู่ 
ท่ี ๖ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประขาขนมีความ 
สะดวกโบการสัญจรและใช้ 
โบการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนนหินคลุก กว้าง ๔ 
๓ ตร ยาว ๖๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประขาขนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยชน์จากถนน

ประซาชนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตหางการ๓ษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๕๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายกองทุนหมู่บ้าน-บ้าน 
นางสาวจุฑามาศ หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาขนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร

๕0๐,00๐ ประขาขนใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยขน์จากถนน

ประขาซบมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๖๐ โครงการปรับปรุงถนนสาย 
อ่าวพวงลา-ตซด.พร้อมวาง 
ท่อ คสล. หมู่ท่ี ๖ ตำบลลาน 
สกา

เพ่ือให้ประขาชนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ใบการขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ปรับปรุงถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐0 ประขาซนใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยชน์จากถนน

ประขาขนมีความสะดวกไน 
การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ๓ษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
วังโบราณ-แพรกช้างแล หมู่ 
ท่ี ๖ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาขนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประซาขนใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยขน์จากถนน

ประขาขนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนำ ๙๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคบ ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์

เบ้เาหมาย 
(ผลผลิตซอง 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒ (£'๖๙ 
(บาท)

๒<£'๗๐ 
(บาท)

๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสวยใหญ่จากบ้านนายวิ 
โชติ-สวนนางคันธบา บุญ 
รอด หมูท่ี ๖ ตำนลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใซ้ 
ในการขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ประซาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยซบ์จากถนน

ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๖๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายนอกสวน-อ่าวโอ้แกลบ 
จากสวบบายเล็ก-บ้านนาย 
สุรา หมู่ท่ี ๖ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาขนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใซ้ 
โบการซบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร

๔๐๐,0๐0 ประซาชนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยชน์จากถนน

ประซาซนมีความสะดวกไน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๖๔ โครงการบุกเบิกถนนสายเขา 
วัง-คลองคุ้ง หมู่ท่ี ๖ ตำบล 
ลาบสกา

เพ่ือให้ประซาซบมีความ 
สะดวกโนการสัญจรและโซ้ 
โนการขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ประซาซบใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยชน์จากถนน

ประขาซบมีความสะดวกไน 
การสัญจรและการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมูท่ี๖)

๖๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเดิม-บ้านนายลอบ 
หมู่ท่ี ๖ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาขนมีความ 
สะดวกโบการสัญจรและใซ้
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๔๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ประซาขบใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยชน์จากถนน

ประซาซบมีความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

แบบ ผ. ๐๒/®

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนำ ๙๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นำอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ที ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว,าจะใต้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒(£'๖๖ 
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒ <£๗๐ 
(บาท)

๖๖ โครงการบุกเบิกถนน ซอย 
สวนโหญ่จากสวนนางซอุ่ม
ลวนบางสุมาลี บรรลือพืช 
หมู่ท่ี ๖ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประชาชนมิความ 
สะดวกโบการสัญจรและใช้ 
ในการขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร

(£๐0,000 ประชาชนใบพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใด้รับ 
ประโยชน์จากถนน

ประชาชนมิความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๖๗ โครงการบุกเบิกถนนสายเขา 
ช้างสี บริเวณสวบนายนิพนธ์ 
หมู่ท่ี ๖ ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประชาขบมิความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ในการขบส่งผลผลีตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประซาขบในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ 
ประโยชน์จากถนน

ประชาชนมิความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๖๘ โครงการบุกเบิกถนนสาย 
นายจรัญ-ทางข้ึนเขาวัง 
หมู่ท่ี ๖ ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประชาชนมิความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ใบการชนส่งผลผลีตทางการ 
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก 
กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนโนพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ โต้รับ 
ประโยชน์จากถนน

ประขาขบมิความสะดวกใน 
การสัญจรและการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ๓ ษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๖๙ โครงการติดต้ังระบบประปา 
บ้ําสะอาดนบบมิเตอร์ หมู่ท่ี 
๑ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้มิมิเตอร์วัดการใช้ 
ปริมาณน้ําสะอาดเพ่ือใช้งาบ

ติดต้ังมิเตอร์วัด 
ปริมาณการใช้บ้ํา

(£๐0,000 ร้อยละ ๘๐ ของ 
ครัวเริอบใต้รับการ 

ติดต้ังมิเตอร์บ้ํา

มิมิเตอร์วัดปริมาณการใช้ 
น้ําใบครัวเรีอน

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๑)

แบบ ผ. ๐๒ /๑

หน้า ๙๖แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุม'ชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.® แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๗๐ โครงการขยายท่อเมน 
ประปาบ้านใบเผยบ หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาจนมีน้ําใช้ใน 
การอุปโภคและบริโภคใน 
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ

ขยายท่อเมนประปา 
บ้าน'ใบเผียน หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา

๑๐๐,๐๐๐ ประซาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๘๐ ได้รับ 
ประโยซน์จากการ 
ขยายเขตประปา

ประซาซนมีบ้ําใช้ในการ 
อุปโภคและบริโภคใบ 
ครัวเรือบอย่างเพียงพอ

กองซ่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๗๑ โครงการขยายท่อเมน 
ประปา สายโนเผียน-เขาวัง 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ขยายท่อเมนประปา 
สายในเผียบ-เขาวัง 
ระยะทาง ๒,(too 
เมตร

๕00,000 ประซาซบใบซอย 
ร้อยละ ๑00 

ใด้รับประโยซน์ 
จากการวางท่อ 

ประปา

ประซาซนมีน้ําใช้เพ่ือการ 
อุปโภคและบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

กองจ่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๗๒ โครงการขยายท่อเมน 
ประปา สายในเผียน-นาย 
เขียน หมู่ท่ี ๒ ตำบลลาน 
สกา

เพ่ือให้ประซาขบมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ใบการขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ขยายท่อเมนประปา 
สายในเผียบ-บาย 
เขียน ระยะทาง
๑,๐๐0 เมตร

๓๐๐,๐๐๐ ประซาขบในซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประโยซน์ 
จากการวางท่อ 

ประปา

ประขาซนมีบ้ําใช้เพ่ือการ 
อุปโภคและบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

กองจ่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๗๓ โครงการขยายท่อเมน 
ประปา สายเงิน-ควบกลาง 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาขนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ในการขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ขยายท่อเมนประปา 
สายเงิน-ควบกลาง 
ระยะทาง 9,000 
เมตร

๓๐๐,๐๐๐ ประซาขบในซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประโยซน์ 
จากการวางท่อ 

ประปา

ประซาขนมีบ้ําใช้เพ่ือการ 
อุปโภคและบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

กองจ่าง 
(หมู่ท่ี๒)

หน้า ๙๗แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมขบ และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบด.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.® แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะใต้รับ หน่วยงานที 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕ไว๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๗๔ โครงการก่อสร้างหอถังเก็บ 
ป้า บ้านสายเงิน หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา

เท่ีอให้ประซาซนมีป้าใช้เพ่ือ 
การอุปโภคและบรโภคอย่าง 
เพียงพอ

ก่อสร้างหอทังเก็บป้า 
บ้านสายเงิน

๕๐๐,๐๐๐ ประซาซนในซอย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประโยซบ์ 
จากการวางท่อ 

ประปา

ประซาซนมีป้าใช้เพ่ือการ 
อุปโภคและบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

กองซ่าง 
(หมู่ท่ี๒)

๗๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
และก่อสร้างระบบประบ่า 
หอทัง หมู่ท่ี ๔ ตำบลลาน 
สกา

เพ่ือให้ประชาขบมีป้าสะอาด 
ใช้ใบการอุปโภคอย่าง 
เพียงพอ

เจาะบ่อบาดาลพร้อม 
ก่อสร้างระบบประปา 
หอทังความจุ ๒๐ 
ลูกบาศก์เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ผู้ประซาซบใบ 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๘๐ ใต้ใช้ 
ป้าจากระบบ 
ประปาหอทัง

ประซาซนมีป้าสะอาดใช้ใน 
การอุปโภคอย่างเพียงพอ

กองซ่าง 
(หมู่ท่ี๔)

๗๖ โครงการเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมก่อสร้างระบบประปา 
หอทัง หมู่ท่ี ๕ ตำบลลาน 
สกา

เพ่ือให้ประซาซนมีป้าสะอาด 
ใช้ในการอุปโภคอย่าง 
เพียงพอ

เจาะบ่อบาดาลพร้อม 
ก่อสร้างระบบประปา 
หอถังความจุ ๒๐ 
ลูกบาศก์เมตร

๕๐0,000 ผู้ประซาจนใน 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๘๐ ใต้ใช้ 
ป้าจากระบบ 
ประปาหอทัง

ประซาซนมีป้าสะอาดใช้ใน 
การอุปโภคอย่างเพียงพอ

กองซ่าง 
(หมู่ท่ี๕)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๙๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒<£๖๖ -  ๒<£'๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตซอง 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะไต้รับ หน่วยงาบที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
เอ<£๖๖
(บาท)

๒<£๖๗ 
(บาท)

๒<£๖๘ 
(บาท)

๒ <£๖๙ 
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๗ฟ โครงการขยายท่อเมน 
ประปา จากบ้านนายเสถียร- 
บ้านนายกมล(เลีย'บริมถนน) 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมีน้ําใช้ใน 
การอุปโภคและบริโภคใน 
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ

ต่อท่อเมนประปาจาก 
บ้านบายเสถียร-บ้าน 
นายกมล

๕๐๐,๐๐๐ ประซาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ มี'นา 
ใช้อย่างเพียงพอ

ประชาขนมีน้ําใช้ในการ 
อุปโภคและบริโภคใน 
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๕)

๗๘ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหอถังบริเวณบ้าน 
บายคุภวิญ์ หมู่ท่ี ๖ ตำบล 
ลานสกา

เพ่ือให้ประซาขนมีน้ําใช้อย่าง 
เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา 
หอถัง ๑ จุด

๕00,000 ประซาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ 

ประใยซน์จาก 
ระบบประปาหอ 

ถัง

ประซาซบมี'นาสะอาดใช้ 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๗๙ โครงการถังเก็บ'นาพร้อม 
เคร่ืองปีมน้ําบริเวณสวนนาย 
ลำยอง ผลกลร หมู่ท่ี ๖ 
ตำบล ลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมีบ้ําใช้อย่าง 
เพียงพอ

ถังเก็บน้ําพร้อมเคร่ือง 
ปีมบ้ํา

๕00,00๐ ประซาซบในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ 
ประโยขบ์จากถัง 

เก็บบ้ํา

ประขาขนมีน้ําสะอาดใช้ 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๘๐ โครงการขยายท่อเมน 
ประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค 
จากบ้านนายเขียน-บ้านนาง 
หนูผับ(วังลาย) หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมีน้ําใช้อย่าง 
เพียงพอ

ขยายท่อเมนประปา ร) 
ซ่วง

๕00,๐0๐ ประซาซนในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ 
ประโยชน์ระบบ 

ประปา

ประซาซบมี'นาสะอาดใช้ 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

แบบ ผ. 0๒ /๑

หน้า ๙๙HPI1 เพั๑!แทพ้ค.-เกิ่แ (พ ศ 1รา<£าท๖-1ท<£'๗o ) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.® แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานท่อสร้าง

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตซอง 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาบท่ี 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒<£'๖๖ 
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(ริ) โครงการขุดเจาะบาดาล ท่ี 
ท่ีซาวบ้านอุทิศ หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมี'นาใช้ 
อย่างเพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑ 
จุด

๔๐0,๐๐0 ประชาซบในพ้ีนท่ี 
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ 
ประโยซน์จากการ 

เจาะบาดาล

ประ'ซา’ซนมีน้ําสะอาด'ใช้ 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

รวม จำนวน ๘® โครงการ เป็นเงิน ©๖,๖๔0,000 ๒๔,๒00,000 ๕๘,๔๐๐,00๐ ๔,©00,000 ๓,๙๐๐,00๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หนำ ๑ 00



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่บำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗0)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

๔.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป ะ งานบริหารทั่วไป

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๔๖๖
(บาท)

๒ (£̂ ๖๗ 
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒<๕๗0 
(บาท)

๑ โครงการสร้างความเป็นธรรม 
และประบีประนอมข้อพิพาท 
ในหมู่บ้าบ 
(

เพ่ือลดข้อพิพาทและความ 
ข้ดแย้งในหมู่บ้าน

ผิกอบรมให้ความรู้เพ่ือ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการอยู่ร่วมกัน

๓๐,๐0๐ ร้อยละ๖๐ 
ของครัวเรือน 
ในหมู่บ้านได้ 
เข้ารับการ 
ผิกอบรม

เกิดความสงบสุขและความ 
เข้าใจระหว่างประซาซบใน 
หมู่บ้าน

สำนักปลัด 
(หมู่ท่ี๑)

รวม จำนวน « โครงการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ - - - -

MPI1 เพ ัเail เท พ ้ค .■ เก่ิ'น (พ  ศ 1๓๕^-๒๕๗ก )  ลงค์การ'บริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๑0๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/©

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค'

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลทีคาดว่าจะใต้รับ หน่วยงานที 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒ <£๖๗ 
(บาท)

๒ <£๖ ๘ 
(บาท)

๒<£๖๙ 
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ํา 
บริเวณบ้านตา'ฟัง เจริญพงศ์ 
หมู่ท่ี ๑ ตำบลลาบสกา

เพ่ือป้องกันการพังทลายของ 
ตล่ํง

ก่อสร้างพนังก้ันน้ํา 
ระยะทาง ๕๐ เมตร

๓00,000 อัตราการ 
พังทลายของ 
ตล่ิงลดลงร้อย 
ละ๘๐

ลดการพังทลายของตล่ิง 
บริเวณบ้านบายฟัง เจริญพงศ์

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๑)

๒ โครงการขุดลอกคลอง หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลาบสกา

เพ่ือปรับภูมิทัศน์และข่วยให้มี 
การระบายน้ําได้ดีย่ิงข้ึน

ขุดลอกคลองในพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี ©

^00,000 คลองในพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี ๑ ใด้รับ 
การขุดลอก 
ร้อยละ ๖๐

ช่วยให้ภูมิทัศน์สวยงามและ 
เพ่ืมการระบายบาใบฤดูฝนไค้
ดีย่ิงข้ึน

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๑)

๔ โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ําหัว 
สะพานวัดในปุดกาญจนาคีรี 
หมู่ท่ี ๑ ตำบลลานสกา

เพ่ือป้องกับบากัดเ•ชาะตลง ดิบ
ถล่ม ช่วงฤดูฝน

พนังก้ันน้ํา ระยะทาง 
๑๐๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ประขาขบใน 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๑๐๐ 
ไค้รับประโยชน์ 
จากพนังก้ันน้ํา

ประสิทธิภาพในการระบาย 
นาดี'ข้ึน ทำให้ป้องกับการเกิด 
อุทกภัย

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๑)

๕ โครงการสร้างฝาย‘ชะลอน้ํา
ตามลำห้วย หมู่ท่ี ๑ ตำบล 
ลานสกา

เพ่ือให้ประชาชนมีนาใข้โนฤดู 
แล้ง ป้องกันการเกิดอุทกภัยใบ
พ้ืนท่ี

ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา
ตามลำห้วย หมู่ท่ี ๑

๕00,000 ประชาชนใบ 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๑๐๐ 
ไค้รับประโยชน์ 
จากฝายชะลอ 

บ้ํา

ฝายช่วยชะลอการโหลของบา 
ใบฤดูนาหลาก เกษตรกร 
สามารถใช้'นาได้ตลอดท้ังปี

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๑)

หน้า ๑๗อแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่บำมาจากแผนพัฒนาหมู,บ้านและแผนพัฒนาขุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/©

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งาบก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค'

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒ ๕๖๗ 
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒<£'๗๐ 
(บาท)

๖ โครงการก่อสร้างฝายป้าล้น
หมู่ท่ี ๑ ตำบลลานสกา

เพอโห้ประขาซนมีป้าใช้โนฤดู 
แล้ง ป้องกันการเกิดอุทกภัยใน 
พ้ืนท่ี

ก่อสร้างฝายป้าล้น ใน 
พ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๑

๕๐๐,๐๐๐ ประซาซนใน 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๑00 
ได้รับประใยขบ์ 
จากฝายป้าล้น

ช่วยชะลอการไหลของป้าและ 
กักเก็บป้าไว้ใช้ใบฤดูแล้ง

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๑)

๗ โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง 
ป้าให้เพียงพอต่อการเกษตร 
หมู่ท่ี ๑ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประขาซนในหมู่บ้านมี 
ป้าใช้เพียงพอในการทำ 
การเกษตร

พัฒนาปรับปรุงแหล่งป้า 
ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๑

๔๐๐,๐๐๐ ประซาซนใบ 
พ้ืนท่ี

รอยละ ๑00 
ได้รับประโยซบ์ 
จากแหล่งป้า

ประซาชนในหมู่บ้านมีป้าใช้ 
เพียงพอในการทำการเกษตร

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๑)

& โครงการซ่อมแซมฝายชะลอ 
ป้า หมู่ท่ี ๒ ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ฝายซะลอป้าสามารถกัก 
เก็บป้าได้

ซ่อมแซมฝายซะลอป้า 
ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๒

๕๐,๐๐๐ ประซาขนใบ 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ประโยชน์
จากฝายชะลอ 

ป้า

ฝายชะลอป้าไนหมู่ท่ี ๒ 
สามารถกักเก็บป้าได้

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๒)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗<ว) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ห'นา ๑0๓



atattfi

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมขบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวข้ี'วัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒ <£๖๗ 
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕'๖๙ 
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๙ โครงการบริหารจัดการน้ําสู้ 
วิกฤตภัยแล้ง หมู่ท่ี ๓ ตำบล 
ลานสกา

เพ่ือให้ประซาขนมีป้าใช้เพ่ือ 
การอุปโภคและบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

ก่อสร้างท่ีพักป้า ขนาด 
๓xbxเอ.๕เมตรจำบวบ 
๕ จุด

๑๐,๐๐๐ ประซาซบใน 
พ้ืนท่ี

รอยละ ๑๐๐ 
ได้รับประโยซน์ 
จากการใช้ถัง 

พักป้า

ประขาซนมีป้าใช้เพ่ือการ 
อุปโภคและบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

กองซ่าง 
(หมู่ท่ี๓)

๑๐ โครงการปรันปรุงฝายป้าล้น 
ห้วยมวง หมู่ท่ี ๕ ตำบลลาน 
สกา

เพ่ือให้ประซาซนมีป้าใช้(นการ 
อุปโภคและใช้ด้านการเกษตร

ปรับปรุงฝายป้าล้นให้ 
สามารถใช้งาบได้

๕๐๐,0๐0 ประขาขนใน 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๙๐ 
ได้รับประโยซบ'
จากฝายป้าล้น

ประซาขนมีป้าใช้ใบการ 
อุปโภคและใช้ด้านการเกษตร

กองจ่าง 
(หมู่ท่ี๕)

๑๑ โครงการขุดลอกสระป้า สระ 
นอกสวบนายหนูเกียรติ หมู่ท่ี 
๖ ตำบลลานสกา

ประซาซบมีสกานท่ีเกิบป้าไว้ใช้ 
เพียงพอในฤดูแล้ง

ขุดลอกสระ กว้าง ๒0 
เมตร ยาว ๘๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ประซาซนใบ 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๙๐ 
ได้รับประโยขน' 
จากสระเก็บป้า

ประซาซบมีสถานท่ีเก็บป้าไว้ 
ใช้เพียงพอใบฤดูแล้ง

กองจ่าง 
(หมู่ท่ี๖)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๑0๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาขุมชน 

(พ.ศ. ๒<£๖๖ -  ๒<£๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

<£.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งาบก่อสร้าง
เป้าหมาย งบประมาณและปีทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะไต้รับ หน่วยงานที

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๔๖๖

(บาท)
๒<£๖๗ 
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗0
(บาท)

KPI รับผิดขอบ 
หลัก

๑๒ โครงการสร้างฝายชะลอป้า 
คลองวังโก หมู่ท่ี ๖ ตำบลลาน 
สกา

เพ่ือให้ประขาขบมีป้าใช้อย่าง 
เพียงพอใบฤดูแล้ง

ก่อสร้างฝ่าย'ชะลอน้ํา ๑
จุด

๕00,๐๐0 ประซาขนใน 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๙๐ 
ใต้รับ

ประโยขน์จาก 
ฝายชะลอป้า

ประขาขนมีป้าสะอาดใช้อย่าง 
เพียงหอใบฤดูแล้ง

กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

<9)๓ โครงการก่อสร้างพนังก้ันป้า 
สายนอกนา-เขาวัง หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือป๋องกันป้าเซาะตล่ิง ก่อสร้างพนังก้ันป้า ๑ 
ซ่วง

๔๐๐,๐๐๐ ประขาขนใน 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๙๐ 
ใต้รับ

ประโยขน์จาก 
พนังก้ันป้า

ปัองกันป้าเซาะตล่ิง กองซ่าง 
(หมู่ท่ี๖)

๑๔ โครงการก่อสร้างพนังก้ันป้า 
คลองละไม จากสวบบายสุ 
ทิน-สวนบางนิศากร หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือป้องกันป้าเซาะตล่ิง ก่อสร้างพนังก้ันป้า ๑ 
ข่วง

๔๐๐,๐๐๐ ประขาขนใน 
พ้ืนท่ี

ร้อยละ ๙๐ 
ใต้รับ

ประโยชน์จาก 
สระเก็บป้า

ปัองกันป้าเซาะตล่ิง กองช่าง 
(หมู่ท่ี๖)

รวม จำนวน ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๖๐,0๐0 ๕00,000 - ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐

แบบ ผ. ๐๒/©

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา หนา ๑๐๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาขุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒ /๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยีน
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใบเขตจังหวัดท่ี ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๓ แผนงานการเกษตร ะ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาบท่ี 
รับผิดขอบ 

หลัก
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒<£๗๐ 
(บาท)

๑ โครงการถนนลานสกาโรแมน
ดิกโรส

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวใบ 
ตำบลลาบสกา

ปลูกไม้ดอกและดูแล 
ถนนสายลานสกา -  ไม้ 
หลา เป็นถนนสายโร 

แมนดิกเพ่ือส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียว

๕0,000 ถนนสาย 
ลานสกา -  
ไม้หลา 
เป็นถนน 
สวยงาม 
ร้อยละ๘๐

ประขาซนในพ้ืนท่ีมีรายได้เพ่ืม 
จากนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาไน
พ้ืนท่ีตำบลลาบสกา

สำนักงาน 
ปลัด 

(หมู่ท่ี ๑)

รวม จำบวน •  โครงการ เป็นเงิน ๕0,000 - - - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๑๐๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ขุมซบ และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ใบเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒/๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง_____________________________

เป้าหมาย งบประมาณและปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะใต้รับ หน่วยงานที่

ท ี่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตจอง 

โครงการ)
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๒๙
(บาท)

๒(4(๗๐ 
(บาท)

KPI รับผิดซอบหลัก

๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายในเผียน -  เขาวัง 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาฃนมีความ 
สะดวกในการเดินทางและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว๘๐๐ เมตร

๒1๘๐๐1๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ดำเนินการได้

ประชาซนมีความสะดวกใน 
การเดินทางและขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(งป อบจ. 

นครศรีธรรมราซ/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ 
เสริมผิวถนนAsphaltic 
Concrete สายบ้านในปุด 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาจนมีความ 
สะดวกในการเดินทางและ 
ขนส่งผลผลิตหางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๖ เมตร 

ยาว ๑,๐๖๐ เมตร

๒,๖๐๐1๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ดำเนบการได้

ประซาซนมีความสะดวกใน 
การเดินทางและขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(งปอบจ. 

นครศรีธรรมราซ/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนายชีพ -  เขามอ 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประจาขบมีความ 
สะดวกในการเดินทางและ 
ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร 

ยาว ๑1๕๐๐ เมตร

๓1๙๐๐,๐๐๐ ระยะทางท่ี 
ดำเนินการใด้

ประชาขนมความสะดวกใน 
การเดินทางและซนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(งปอบจ. 

นครศรีธรรมราซ/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

<si โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประชาชนมีบ้ําใช้โน
การอุปโภคและบริโภคอย,าง 
เพ่ืยงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ. 

เมตร รวมเจาะบาดาล 
และต่อท่อเมน ตาม 

แบบมาตรฐานของกรม 
ทรัพยากรบ้ําบาดาล

๑,000,000 ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ แห่ง

ประซาซนในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๑ มี 
น้ําใช้บริโภคและอุปโภค 
อย่างเพิยงพอ

กองช่าง
(งป/ซลประทาน/

อบจ.
นครศรีธรรมราซ/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน่า ๑๐๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก'อสุร้าง

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค'

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาบท่ี 
รับผิดชอบหลัก๒๕๖๖

(บาท)
๒<£๖๗ 
(บาท)

๒<£๖๘ 
(บาท)

๒<£̂ ๖๙ 
(บาท)

๒<£๗๐ 
(บาท)

๕ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา

เพ่ีอให้ประซาซบมีบ้ําใข้โบ 
การอุปโภคและบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ. 

เมตร รวมเจาะบาดาล 
และต่อท่อเมน ตาม 
แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรน้ํา 

บาดาล

๑,000,000 ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ แห่ง

ประซาขบในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๒ มี 
น้ําไข้บริโภคและอุปโภค 
อย่างเพียงพอ

กองซ่าง
(งป/ขลประทาบ/ 

อบจ.
นครศรีธรรมราข/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองห้องลิบ

๖ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลลานสกา

เพ่ีอให้ประขาขนมีน้ําไข้ใน
การอุปโภคและบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ. 

เมตร รวมเจาะบาดาล 
และต่อท่อเมน ตาม 
แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรน้ํา 

บาดาล

๑,๐๐0,๐0๐ ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ แห่ง

ประซาขบไนพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๓ มี 
น้ําไข้บริโภคและอุปโภค 
อย่างเพียงพอ

กองซ่าง
(งป/ขลประทาน/ 

อบจ.
นครศรีธรรมราข/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

แบบ ผ. 0๒/๒

หน้า ๑๐๘แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องล่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมซบ และสังคมให้บ่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตธุประสงค'

ฟ้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที 
รับผิดขอบหลัก๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๗ โครงการก่อ?เร้างระบบ 
ประปาหมูบ้าบ หมูท่ี ๔ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประขาซบมีน้ําใช้!น 
การอุปโภคและบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ. 

เมตร รวมเจาะบาดาล 
และต่อท่อเมน ตาม 
แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรน้ํา 

บาดาล

๑,000,๐0๐ ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ แห่ง

ประขาขนในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๔ มี 
น้ําใช้บริโภคและอุปโภค 
อย่างเพียงพอ

กองข่าง
(งป/ขลประทาน/ 

อบจ.
นครศรีธรรมราข/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องล่ิน

๘ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประขาขบมีน้ําใช้ใน 
การอุปโภคและบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ. 

เมตร รวมเจาะบาดาล 
และต่อท่อเมน ตาม 
แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรน้ํา 

บาดาล

๑,000,000 ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ แห่ง

ประขาขนในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๕ มี 
น้ําใช้บริโภคและอุปโภค 
อย่างเพียงพอ

กองข่าง
(งป/ขลประทาน/ 

อบจ.
นครศรีธรรมราข/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องล่ิน

หนา ร)0๙แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕'๗๐)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมขบ และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป๋าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะใต้รับ หน่วยงาบท่ี 
รับผิดขอบหลัก๒<£'๖๖ 

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๒๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๙ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมูท่ี ๖ 
ตำบลลาบสกา

เพ่ีอให้ประขาซนมีน้ําใช้โน 
การอุปโภคนละบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ. 

เมตร รวมเจาะบาดาล 
และต่อท่อฌบ ตาม 
แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรน้ํา 

บาดาล

๑,๐๐๐,000 ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ แห่ง

ประซาซนใบพ่ีนพ่ีหมู่ที๖ มี 
ป้าใช้บริโภคและอุปโภค 
อย่างเพียงพอ

กองซ่าง
(งป/ซลประทาบ/ 

อบจ.
นครศรีธรรมราซ/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

๑๐ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลลานสกา

เพ่ีอให้ประชาขบมีป้าใช้โบ
การอุปโภคและบริโภคอย่าง 
เพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ. 

เมตร รวมเจาะบาดาล 
และต่อท่อฌน ตาม 
แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรป้า 

บาดาล

ร),000,000 ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ แห่ง

ประซาจนใบพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๗ มี 
ป้าใช้บริโภคและอุปโภค 
อย่างเพียงพอ

กองซ่าง
(งป/ขลประทาบ/ 

อบจ.
นครศรีธรรมราข/ 
กรมส่งเสรีมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒/๒

หนา ๑๑0แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖--๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานลกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศริธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคบ ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

{ท.ร) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง _________________ _______________________

ท ี่

โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์
เป็าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาบที่ 
รับผิดชอบหลัก๒<£'๖๖ 

(บาท)
๒๔๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๔๗0
(บาท)

๑๑ โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.สายในเพียบ หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาชนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ใบการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

สะพาน คสล. กว้าง ๗ 
เมตร ยาว ๖๐ เมตร

๕,0๐0,๐๐๐ สะพาน คสล. 
จำนวน ๑ 
สะพาน

ประซาซนใด้รับความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง 
(งป/อบจ. 

นครศรีธรรมราซ/ 
กรมล่งเสรีมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

๑ b โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.สายหนาบกระโจน - 
บ้านบายจิ"ว อากาศกลาย 
หมู่ท ี่ ๓ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซบมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

สะพาน คสล. กว้าง ๗ 
เมตร ยาว ๔๐ เมตร

๔1๐๐๐,๐๐๐ สะพาน คสล. 
จำนวน ๑ 
สะพาน

ประขาซนได้รับความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้ 
ใบการขนล่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง 
(งป/อบจ. 

นครศรีธรรมราซ/ 
กรมล่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

๑๓ โครงการก่อสร้างละพาน 
คสล.สายใสข่อ - วัดลาบ 
สกาใน หมู่ท่ี ๓ ตำบลลาน 
สกา

เพ่ือให้ประซาซนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้ 
ในการขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

สะพาน คสล.กว้าง ๗ 
เมตร ยาว ๔๐ เมตร

๔1๐๐๐1๐๐๐ สะพาน คสล. 
จำนวน ร )  

สะพาน

ประซาซบใด้รับความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ใบการขนล่งผลผลิตทางการ
เกษตร

กองช่าง 
(งป/อบจ. 

นครศรีธรรมราซ/ 
กรมล่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

๑ ๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายในเพียบ -  เขาวัง (ช่วงท่ี 
๒)หมู่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซบมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ 
ใบการขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

๒1๔๐๐1๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ร) สาย

ประซาซนใตัรับความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้ 
ในการขบล่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง 
(งป/อบจ. 

นครศรีธรรมราช/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

Viun (5)๑(5)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคบ ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก'อสุร้าง

ท่ี

________ ร_________

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาบท่ี 
รับผิดชอบหลัก๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

(ริ) โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเขาวัง-ควนกลาง 
(ร่วงท่ี ๒) หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
ลานสกา

เพ่ือให้ประขาจนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและใช้ 
โนการขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๗๐๐ 
เมตร

๑,๘๐0,0๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ สาย

ประขาขนได้รับความ 
สะดวกใบการสัญจรและ 
ใข้ใบการขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองจ่าง 
(งป/อบจ. 

นครศรีธรรมราข/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

๑๖ โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง สายบาย 
เขียน-สายเงิน หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาขนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและโข้ 
ในการขบส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

ถนนลาดยาง 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒1๕๗๐ 
เมตร

๓,๖00,000 ถนนลาดยาง 
จำนวน ๑ สาย

ประขาขนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจรนละ 
ใช้ใบการขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองจ่าง 
(งป/อบจ. 

นครศรีธรรมราช/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

๑๗ โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง ลายโสซ่อ
นนานกระโจน หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาจนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใข้ 
ในการขบส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

ถนนลาดยาง 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒,๘๐๐ 
เมตร

๕,๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง 
จำนวน ๑ สาย

ประขาขนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจรและ 
ใช้ใบการขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองจ่าง 
(งป/อบจ. 

นครศรีธรรมราข/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

๑!ร โครงการเสริมผิวถนนนอส 
ฟ้ลท์ดิก คอนกรีต รหัส 
ทางหลวงท้องถ่ิน บศ.ถ. 
๑๖๑-๐๓ สาย บ้านในปุด 
หมูท่ี ๕ ตำบลลาบสกา

เพ่ือให้ประขาขนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและใข้ 
ใบการขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

ถนนลาดยาง 
กว้าง ๖ เมตร 

ระยะทาง ๑,๐๒๘ 
เมตร

๒,๗๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง 
จำนวน ๑ ลาย

ประขาขนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจรและ 
ใช้ในการขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองจ่าง
(กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน)

รวม จำนวน ©๘ โครงการ เป็นเงิน ©๘,๘๐๐,000 ocn,boo,0 0๐ ๓, <£๐0,๐๐๐ ๒,๐00,0๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หน้า ๑๑๒



บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ.๐๓

ที่ แผนงาบ หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงานหรับ 
ผิดขอบหลัก๒๕๖๖

(บาท)
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

เก้าอ้ีพักคอยรอรับบริการแบบ ๓ ที่ท่ัง2'พนักพิง 
จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท 
ตามราคาท้องถ่ิน

๑๐,0๐0 - - - - สำนักปลัด

๒ แผนงานบริหารงาบท่ัวไป 
- งาบบริหารท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทยุ

เครีองขยายเสียงพร้อมลำโพงติดต้ังรถเพ่ือ 
ประจาสัมพันธ์ ๑ จุด

๖๐,0๐0 - - - - สำนักปลัด

๓ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งาบบริหารท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้สำโพงแบบล้อลาก ขนาด ๑๒ น้ิว ๑ ชุด ๑๒,๐๐0 - - - - สำนักปลัด

๕ แผนงานบริหารงาบท่ัวไป 
- งานบริหารงาบคลัง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

เก้าอ้ีพักคอยรอรับบริการแบบ ๓ ท่ีท่ังมีพนักพิง 
จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕,000 บาท 
ตามราคาท้องถ่ิน

๑๐,๐๐๐ - - - - กองคลัง

๕ แผนงานบริหารงาบท่ัวไป 
- งานสวัสดิการสังคมและสังคม 
สงเคราะห์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

เก้าอ้ีสำนักงาบ จำบวบ ๑ ตัว ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท 
ตามราคาท้องถ่ิน

๒,๕๐๐
สำนักปลัด

๖ แผนงาบบริหารงานท่ัวไป 
- งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

โต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว 
ตัวละ ๕๐๐๐ บาท ตามราคาท้องถ่ิน

๕1๐๐๐
สำนักปลัด

๗ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งาบสวัสดิการสังคมและสังคม 
สงเคราะห์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาบ

ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ 
ตู้ละ ๖,๐๐๐ บาท ตามราคาท้องถ่ิน

๑๒,๐๐๐
สำนักปลัด

๘ แผนงาบบริหารงาบท่ัวไป
- งานบริหารทั่วไปเก ี่ยวก ับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

เก้าอ้ีพักคอยรอรับบริการแบบ ๓ ท่ีท่ังมีพนักพิง 
จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท 
ตามราคาท้องถ่ิน

๑๐,๐๐0 - - - - กองซ่าง

รวม ๑๒๑1๕๐๐ - - - -

หนา ๑๑๓แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



ส่วนท๋ึ ๔

การตดิตามและ,ป;5ะเมนผล15
’ร ุ - ;

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑ ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแนวทางการติดตามและประเม ินผลยุทธศาสตร์เพ ื่อสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๔๖๗ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐)

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้
(๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation)
(๒) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล 

(Effectiveness Evaluation)
(๓) การประเมินผลกระทบ (Im pact Evaluation)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน 

ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผน ตั้งแต่ 
ก่อนเริ่มโครงการตามแผนจนสิ้นสุดโครงการฯ

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นใบภาพรวม
๓.© การวัดผลในเซิงปริมาณและเซิงคุณภาพ 

(๑) การวัดผลในเซิงปริมาณ
ตามท ี่องค ์การบริหารส ่วนตำบลลานสกาไต ้ดำเน ินการจ ัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ ื่อใข ้เป ีน 

เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรลุเบีาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
ในการแก้ไขบีญหาให้กับประขาขน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๘ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปีนผู้ดำเน ินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไต้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประขาขนในท้องถิ่นทราบในที่เปีดเผยภายในสิบห้า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา v t iin  (5)<s)Cl



วับนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปีดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคเงภายใบเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใข้ใบการติดตามและประเมินผลในเซิงปริมาณ มืดังน้ี
แบบที่ ๑ การกำดับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงาบตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (w w w .dla.go.th)

(๒) การวัดผลใบเซิงคุณภาพ
การวัดผลเซิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกาใข้การสำรวจความพึงพอใจในการ 

วัดผลเซิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผล 
เซิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใซ้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประขาซนที่มีต่อการให้บริการ

๔. ข้อเสนอแบะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑. เกิดการพัฒนาที่ส่าข้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน 
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒. ประซาซบอาจเกิดความเบื่อหน่ายดับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
๓. ปีญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและ 

บางเรื่องอาจทำไม่ได้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใข้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องดัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ 
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายให้ 
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพ ียงพอและเหมาะสมดับดับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง 
ดำเนินการ ซึ่งจะซ่วยลดบีญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ห น ้ า  ๑ ® ๔

http://www.dla.go.th

