'บระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา
เรื่อง ประกาศใข้แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ขององค์การบริห ารส่วนตำบลลาบสกา

ด้ว ยผู้บ ริห ารองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา ได้พ ิจ ารณาอนุม ัต ิแ ผนพัฒ นาท้อ งถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์ก ารบริห ารส่วนตำบลลานสกา เมื่อวันที่ ๒๘ กัน ยายน ๒๕๖๔ โดยความ
เห็น ขอบของคณะกรรมการพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่วนตำบลลานสกา เมื่อ ครั้งประขุม คณะกรรมการพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
มีมติเห็นขอบ เมื่อครั้งประขุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
อากัย อำนาจตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ทำแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ องค์การบริหารส่วน
ตำบลลาบสกา จึงประกาศไข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเจริญ อิฏฐผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

แผนพัฒนาท้องถน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๔๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราซ

ส่วนที่ ๑
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืน
้ ฐาน

๑. ข้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
ที่ตั้ง องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลาน?(กาตั้ง อยู่ห มู่ท ี่ ๒ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จัง หวัด
นครศรีธรรมราช ห่างจากตัวอำเภอลานสกาไปทางทิศใต้ ตามถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒๓๘ (ลานสกา-ไม้
หลา) ประมาณ ๘ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๖(ร:.๔๙๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๐,๙๓๔ ไร่ มีอ าณาเขต
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
สภาพพื้น ที่และลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ประมาณ ๘๖% ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือ
เป็นพื้นที่ราบหุบเขา ประมาณ ๔.๓% มีก ารทำการเกษตรกรรมบริเวณพื้น ที่ล าดเซิงเขา และมีบางส่วนบนภูเขา
ส่วนที่ราบใช้เป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตรบางส่วน ประมาณ ๙.๓%

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๑

©.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
จากสถานที่ต งของตำบลลานสกา ทำให้ไ ต้ร ับ อิท ธิพ ลจากลมมรสุม ตะวัน ตกเฉีย งใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกันดังนี้
- ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมนี้มีทิศทางพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียและทะเลสันดามัน เนื่องจากทางทิศ
ตะวันตกของลุ่มบํ้าย่อยคลองลานสกาเป็นเทือกเขาสูง ทำให้ฝนตกใม่มากนัก อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
- ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมนี้พัดผ่านอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกชุกในเขตพื้นที่ลุ่มนํ้าย่อยคลองลาน
สกา เนื่อ งจากอยู่ในต้านรับลมของเทือกเขา 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 ตั้ง แต่เ ดือ นพฤศจิก ายน ถึง เดือ นมกราคม เป็น ช่ว งที่ไ ต้ร ับ อิท ธิพ ลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงนี้ฝนตกชุก

©.๔ ลักษณะดิน
ลักษณะดินในพื้นที่ตำบลลานสกาจะแบ'งเปีนสองกลุ่ม กลุ่มแรกเปีนดินขั้นบนมีลักษณะเปีนดินร่วน ดิน
ร่วนปนดินเหนียว กลุ่มที่สองเปีนดินขั้นล่างมีลักษณะเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการสลายตัวของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรเป็นดินลึก การระบายนี้าดื มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมขาติปานกลางค่อนข้างตํ่า

©.๔ ลักษณะของแหล่งนํ้า
จำนวนแม่,นี้าที่'ไหลผ่าน
จำนวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง
จำนวนอ่างเก็บนี้าและฝายล้นนํ้า
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ
จำนวนบ่อบาดาลเอกขน
จำนวนบ่อนี้าตื้บสาธารณะ
จำนวนบ่อนี้าตื้นเอกซน

๔
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๑๐
ร)ร!
๓
ร)๔
๔๓

สาย
สาย
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

©.๖ ลักษณะของป่าไม้
การใช้ทรัพ ยากรปาไม้ และการพีง่ พาปาไม้
จำนวนพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑,๙๖๒ ไร, พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๔๕
ของพื้นที่ทั้งหมดในเขตตำบลลานสกา

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๒

กิจกรรมอนรักษ์และจัดการปา
ป่าที่อ ยู่ใกล้/ในบริเวณชุม ชน เป็น ป่าประเภทป่าดงดิบ โดยสถานภาพเป็น ป่าสงวนแห่งชาติ ในความ
รับผิดขอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพืชพันธุ้ ในชุมชนมีกิจกรรมอนุรักษ์ป่าโดยมีรูปแบบกิจกรรมการ
เพาะชำกล้าไม้ การสรัางฝายชะลอนํ้า การประขาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าต้นบํ้า ให้ความรู้ชาวบ้าน
ได้ร ู้จ ัก ใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติอ ย่า งคุ้ม ค่า และประหยัด และให้ช าวบ้านใช้ส ารอิน ทรีย์แ ละชีวภาพในการทำ
การเกษตร

๒. ด้านการเมึอง/การปกครอง
๒.© เขตการปกครอง

การแบ่งเขตการปกครอง
ตำบลลานสกา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านเจดีย์
นายวัชรสิทธึ๋

ศรีแฉล้ม

ผู้ใหญ่บ้าน

กำราญศึก

ผู้ใหญ่บ้าน

กิมิฬาร์

ผู้ใหญ่บ้าน

ชุมภูทอง

ผู้ใหญ่บ้าน

เพืซรด้วง

ผู้ใหญ่บ้าน

ใส่ท้ายด‘บ่

ผิปใหณ่Vบ้าน

V
มาแก้ว

0 Vนตำบลลานสกา
0
กำนั

หมู่ที่ ๒ บ้านสายเงิน
นายกำธร

หมู่ที่ ๓ บ้านนํ้ารอบ
นายสัมพันธ์

หมู่ที่ ๔ บ้านต้นมะม่วง
นายบรรจบ

หมู่ที่ ๕ บ้านในปุด
นายสุธรรม

หมู่ที่ ๖ บ้านนอกนา
นายศภโชค

หมู่ที่ ๗ บ้านในไร่

4.^

นายวรวุฒ

๒.๒ การเลือกตั้ง

เขตเลือ กตั้งบายกองค์ก ารบริห ารส่วนตำบล ถือ เขตชองตำบลเป็น เขตเลือ กตั้ง 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 หมู่ที่ ๑ บ้านเจดีย์ ตำบลลาบสกา
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง
๒. เขตเลือกตั้งที่ ๒ พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมูท่ ี่ ๒ บ้านสายเงิน ตำบลลานสกา
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง
๓. เขตเลือกตั้งที่ ๓ พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมูท่ ี่ ๓ บ้านนํ้ารอบ ตำบลลานสกา
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หนา ๓

๔. เขตเลือกตั้งที่ ๔ พื้นที่ที่อยู่ใบเขตเลือกตั้ง ได้แก่
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง
๔. เขตเลือกตั้งที่ ๔ พื้นที่ที่อยู่ใบเขตเลือกตั้ง ได้แก่
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้งที่ ๖ พื้นที่ที่อยู่ใบเขตเลือกตั้ง ได้แก่
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง
๗. เขตเลือกตั้งที่ ๗ พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่
อำเภอลานสกา มี ๑ หน่วยเลือกตั้ง

หมู่ที่ ๔ บ้านด้นมะม่วง ตำบลลานสกา
หมู่ที่ ๔ บ้านในปุด ตำบลลานสกา
หมู่ที่ ๖ บ้านนอกนา ตำบลลาบสกา
หมู่ที่ ๗ บ้านในไร่ ตำบลลานสกา

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

๓.ประซากร

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

จำนวนประชากร (คน)
หญิง

รวม

พ.ศ.๒๔๔๙
พ.ศ.๒๔๖๐
พ.ศ.๒๔๖๑
พ.ศ.๒๔๖๒
พ.ศ.๒๔๖๓

๒,๙๑๘
๒,๙๒๓
๒,๙๒๔
๒,๙๐๔
๒,๙๔๘

๒,๙๖๗
๒,๙๙๐
๒,๙๙๒
๒,๙๘๔
๒,๙๙๔

๔,๘๘๔
(รั๊^(5^(5)6ก
๔,๙๑๗
๔,๘๙๐
๔,๙๔๒

ลานสกา

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

๓๗๓
๓๔๖
๒๑๘
๒๘๓
๒๑๘
๓๗๔
๒๖๔

๔๗๔
๔๙๓
๓๑๔
๔๓๘
๓๑๙
๔๓๔
๓๗๗

๔๙๔

๙๖๘
๙๗๔
๖๑๔
๙๐๔
๖๓๔
๑,๐๗๒
๗๘๓

จ

ประชากร

หมู่ที่ ๑ บ้านเจดีย์
หมู่ที่ ๒ บ้านสายเงิน
หมู่ท ี๓ บ้านนํ้ารอบ
หมู่ที่ ๔ บ้านต้นมะม่วง
หมู่ที่ ๔ บ้านในปุด
หมู่ที่ ๖ บ้านนอกนา
หมู่ที่ ๗ บ้านในไร่

รวม

๒,๐๗๘

๒,๙๔๐

<x.Ga<ร)

๓0๑
๔๖๖
๓๑๔
๔๓๗
๔๐๖

๓,๐๐0

๔,๙๔๐

ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๔๖๔ (สำนักบริหารทะเบียนกรมการปกครอง)

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๔

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

- จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดซอบ ๒,๐๗๘ ครัวเรือน
- มีประซากรทัง้ หมด
๔,๙๔๐ คน แบ่งเป็น
- ซาย
๒,๙๕๐ คน
หญิง
๓,๐๐๐ คน

ช่วงอายุ

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

คิดเป็นร้อยละ

แรกเกิด - ๖ ปี
๗ - ๑๒ ป
๑๓ - ๑๘ ปี
๑๙ - ๒๒ ป
๒๓ - ๓๔ ป
๓๔ - ๔๔ ป
๔๖ - ๖๐ ป
๖๑ - ๗๐ ป
๗๑ - ๘๐ ปี
๘๑ - ๙๐ ป
๙๑ - ๑๐๐ ปี
อายุม ากกว่า๑๐๐ ปี

๑๙๒
๒๑๐
๑๙๙
๑๔๒
๔๐๖
๔๐๔
๖๙๓
๒๔๙
(s)CsjS)
๖๖
๑๖
๒

๑๗๗
๒๐๔
๑๔๔
๔๖๐
๔๔๙
๗๔๔
๒๙๔
๒๐๘
๙๔
๒๔
๑

๓๖๙
QTiCsGs
๔๐๓
๒๙๗
๙๖๖
๙๖๓
(ริ),(รี!(รี!C&
๔๔๔
๓๔๙
๑๖๐
๔๐
๓

๖.๐
๖.๔๐
๖.๘๓
(รี!.(^!(ริ)
๑๖.๔๔
๑๖.๒๐
๒๔.๒๔
๗.๖๐
๖.๐
๒.๗๑
๐.๗๐
๐.๐๓

รวม

๒,๙๔๐

๓,๐๐๐

๔,๙๔๐

©๐๐

ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒dr๖๔ (สำนกบริหารทะเบียนกรมการปกครอง)

๔. สภาพทางสังคม
๔.® การศึกษา ตำบลสานสกา มีแหล่งการศึกษาในพื้นที่ ดังบี้
- โรงเรียนประถมศึกษา
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๓
๗
๑
๑

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวน
แห่ง
๑
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกำ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๔ ตำบลลานสกา)
จำนวน
แห่ง
- กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลานสกา
๑
(กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลานสกา)
ร้อยละ
๑๐๐
- อัตราการใข้ส้วม

๔.๓ อาชญากรรม
ตำบลลานสกาอยู่ในความดูแ ลของสถานีต ำรวจภูธ รลานสกา อำเภอลานสกา ซึ่งมีจุดบริการ
ประซาซน ตั้งอยู่ที่ บริเวณใกล่โรงเรียนวัดเจดีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๕

๔.๔ ยาเสพติด
ศูน ย์ป ฏิบ ัต ิก ารป้อ งกับ และปราบปรามยาเสพติด อำเภอลาบสกา ได้ร ายงานผลการประเมิน
สถานะหยู่บ้าน เป็น ชุมซนเข้มแข็งมาก ๗ หยู่'บ้าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่ปรากฏผู้เข้ารับการบำบัดฟ้นฟูยา
เสพติด เนืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙(COVID-®๙)

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการกังคม
การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังขีพผฺสงอายุคนพิการในเขตตำบลลานสกา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
จำนวนเงินที่ได้รับ
(บาท)
๓,๓๓๘,๓๐๐
๑,๖๗๔,๐๐๐
๓๔,๔๐๐

จำนวนผู้ได้รับการข่วยเหลือ
(ราย)
๑,๐๙๑

ประเภท
เงินเบี้ยยังฃีพผ้สูงอายุ
เงินเบี้ยยังฃีพคบพิการ
เงินเบี้ยยังฃีพผู้ติดเชื้อ HIV

๖

๔,๐๔๗,๘๐๐

<5),l£3C><D

รวม
หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๔๖๔

จำนวนผู้รับเงินเบี้ยเลี้ยงยังซีพผู้สูงอายุ คบพิการ ผู้ปวยเอดส์
_______ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐประจำปี ๒๔๖๔_______

หม่ที่

๑

๒

๓

๔

๔

ผ้สูงอายุ
คนพิการ
ผู้ป่วยเอดส์

๑๙๓
๒๓
-

๑๗๑
๑๔
๑

๑๐๒
๒๒
๑

๑๖๔
๓๐
-

๑๒๓
๒๒
๓

รวม
๒๑๖ ๑๘๗ ๑๒๔ ๑๙๔
หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๔๖๔

๖

๗

รวม(คน)

<9)£รึ่๓ <9)(รั๊^(£!
๓๘ ๒๐
๑

(5),OG^(9)
๑๗๐
๖

<5)SfCo ๒๒๑ ๑๗๖

๑,๒๖๗

๔.ระบบบริการพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคมขนส่งทางบก (ถนน)
คคล.
ลาดยาง
หินคลุก

จำนวน ๔๗ สาย
จำนวน ๔ สาย
จำนวน ๑๙ สาย

ระยะทาง
ระยะทาง
ระยะทาง

๔.๒ การไฟฟ้า

จำนวน
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใข้
จำนวน
จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ต้องการเพิ่มเติม จำนวน

๔.๓ การประปา

ตำบลลานสกามีระบบประปาภูเขา
(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๔๖๔)

จำนวน

แผนพัฒ นาห้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๔๔.๖๖๘
๑๘.๖๐๐
๑๒.๖๐๓

กม.
กม.
กม.

๑๐
หลังคาเรือน
๒๗๑ จุด
๔๐ จุด

๑,๐๒๔ ครัวเรือน

หน้า ๖

๔.๔ โทรศัพท์
มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจำที่ครอบคลุม'ทุกพื้นที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท 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
ราษฎรในเขตพื้น ที่ต ำบลลานสกา จะประกอบอาชีพ ทางด้านการเกษตรเปีน ส่ว นใหญ่ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ท ี่

แบบสรุปข้อมูลด้านการเกษตรตำบลลาบสกา ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓
พื้นที่ปลูก(ไร่)
เกษตรกร(ครัวเรือน)
ชนิดพืช

๖,๐๐๖.๓๓
ยางพารา
๑๓๙.๓๔
ปาล์มนํ้ามัน
๔,๒๗๐.๒๔
มังคุด
๘๒๑.๙
ทุเรียน
๑๘๘.๗๒
ลองกอง
ร)Gs
เงาะ
ร)
จำปาดะ
มะพร้าว
๒๑๐
สะตอ
๘๐
ลูกเนียง
ร)ร)
กล้วยนาห'ร้า
๘
ร)(แ
กล้วยหอม
มะนาว
๒๖
๑๐
ผักกด
๙
ซะอม
หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน มิ.ย. ๖๔ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา
๑
๒
๓
<3i
๔
๖
๗
๘
๙
๑๐
(ร)(ร)
๑๒
๑๓
ร)(รี^
๑๔

๗๖๒
๓๑
๙๓๓
๒๐๗
๖๔
๒๔
๖๓
๘๔
๓๔
๖
๑๔
๔
๑๒
๑๒
๑๖

๖.๒ การประมง
ตำบลลานสกา มีประซากรประกอบอาชีพประมงคิดเปีนร้อยละ ๐.๐๓ ของประซากรทั้งหมด

๖.๓ การปศุสัตว์
ตำบลลานสกา มีประซากรประกอบอาชีพปศุสัตว์คิดเบ็เนร้อยละ ๐.๐๗ ของประขากรทั้งหมด

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๖๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน่า ๗

๖.๔ การบริการ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
• ป๊มนํ้ามัน
จำนวน
๖.๕ การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว/จุดดูงาน
ตำบลลานสกา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๔)
๖)
๗)
๘)
๙)

วังโบราณลานสกา
บํ้าตกแพรกช้างแล
วัดเจดีย์,วัดในปุดกาญจนาคีรี
ถํ้าวังระฆังทอง
วัดลานสกา
บํ้าตกหนานกระโจน
นํ้าตกวังไทร
นํ้าตกวังไอ้กลิ้ง
นํ้าตกนางนวล

๒

แห่ง

หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๔

๖.๖ อุตสาหกรรม
(๑) โรงงานไม้แปรรูป สถานประกอบการ หมูวงกบ หมู่ที่ ๓ ตำบลลานสกา

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
๑) กลุ่มเกษตรทำสวนไม้ผลลานสกา หมู่ที่ ๑
๒) กลุ่มวิสาหกิจขุมขนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเจดีย์ หมู่ที่ ๑
๓) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ ๑
๔) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว หมู่ที่ ๑
๔) กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗
๖) กลุ่มปุยหมักชีวภาพ หมู่ที่ ๑
๗) กลุ่มทำปุยอินทรีย์ หมู่ที่ ๑ - ๗
๘) กลุ่มร้านค้าขุมขน
๙) กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของขุมขนและในพื้นที่ปาอนุรักษ์
๑๐) กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ หมู่ที่ ๑ - ๗
๑๑) กองทุนปุยหมุนเวียน
๑๒) กลุ่มช้าวสาร หมู่ที่ ๔
๑๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ ๗
๑๔) กองทุนแม่เพื่อแผ่นดิบ หมู่ที่ ๗
๑๔) กลุ่มกองทุนปุยชีวภาพบ้านในไร่ หมู่ที่ ๗
๑๖) กลุ่มกองทุนปุยเคมีบ้านในไร่ หมู่ที่ ๗
๑๗) กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว
แผนพฒนาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หนา ๘

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

๖.๘ แรงงาน
ตำบลลานสกา มีประชากรประกอบอาชีพด้านแรงงาน คิดเปีนร้อยละ ๑๘.๐๒ ของประชากรทั้งหมด

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.© การนับถือศาสนา
การนับถือศาสนาของประขากรตำบลลานสกา แยกได้ดังนื้
๑) ศาสนาพุทธ
รอยละ ๙๙.๗๓
๒) ศาสนาอิสลาม
ร้อยละ ๐.๒๗
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ตำบลลานสกา มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ด้งนี้
- วัดเจดีย์
- วัดวังหงส์
- วัดนํ้ารอบ
- วัดในปุด
- วัดลานสกา

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี
วัฒนธรรมประเพณี
ราษฎรในพื้น ที่ต ำบลลานสกา มีประเพณีวัฒ นธรรมเหมือนๆกับคนในภาคใต้ทั่วๆไป 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
มีป ระเพณีว ัฒ นธรรมที่เปีน เอกลัก ษณีโนด้า นต่า งๆ ของคนภาคใต้ เช่น การแต่ง กาย ภาษา อาหาร วัฒ นธรรมการ
แชร์งาน หรือการช่วยเหลือ ความสามัคคี และการละเล่นพื้นบ้าน เปีนด้น

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๙

ความเชื่อ ขาวบ้านมีความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดี้สิทธี้ที่อยู่ตามป่า ภูเขา บรรพบุรุษ และพระภิกษุ
ซึ่งมีการป่ระกอบพิธี กราบบูชาสิ่งเหล่านี้ตามฤดูกาล เซ่น การตั้งเจ้าที่!นฤดูผลไม้สุกตามสวนผลไม้ หรือการตั้งเจ้า
ที่ตามสวนเมื่อขึ้นไปทำสวนหรือนอนค้างคืบตามสวน เจ้าที่ที่ซาวบ้านเคารพหรือพระใบวัด เซ่น พระลากวัดเสมา
ยัง มีอ ดีต สมภารของแต่ล ะวัด ในตำบลหลายรุป ่ พระพุท ธรูป ่ท ี่เปีน พระคู่ว ัด ของแต่ล ะวัด มี
ซาวบ้านในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีความเคารพและมีความเชื่อไว้สักการะบูขา เปีนที่พี่งทางใจ ยามมีความทุกข์ มี
ปีญ'หา สิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจตั้งแต่อดีต และกลายเปีนความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึง
ปัจจุบัน แม้ว่าในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จะมีพฤติกรรม ความเชื่อ ใบเรื่อ งเหล่านี้ล ดลง ทำให้ค วามเชื่อ เดิม ลดลง จึง
กลายเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งจะต้องแก้ไขให้ครบในหลายๆค้าน และมีความสัมพันธ์กันในขุมขนและหมู่บ้านต่อไป

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ที่
๑
๒
๓
ร!
๕

๖
๗
๘
๙
๑0
(ริ)(5)
๑๒
๑๓
๑ ร!
๑{£

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเสาวภา ศรีพิเชียร
นายการุฌ กำราญศึก
นายวีระ ศึริวรรณ
นายณรงค์ เจริญกิจ
นายนิคม โซติวรรณ
นายบุญเจือ วรรณจรุง
นายชีพ พาหละ
นายสนิท รอดแก้ว
บายเนิม วีคะปาเพิง
นายฉํ่า สงวนกาย
นายสถึตย์ ศรีวิเชียร
นายจีรยุทธ สงวนอาสน์
นายเสนอ วังชัยศรี
นางหนเคลื่อน ปาเพิงรัตน์
นายสมบุรณ์ เจริญคำ

ภมิปัญหาด้าน
การทำผลิตภัณฑ์จากกะลา
การเกษตรท้องถิ่น
การเกษตรท้องถิ่น
ผ้นำพิธีทางศาสนาพุทธ
การทำเครื่องจักรสาน
การทำเครื่องจักรสาน
การเกษตรท้องถิ่น
การเกษตรท้องถิ่น
การเกษตรท้องถิ่น
การทำเครื่องจักรสาน
ผ้นำพิธีทางศาสนาพุทธ
การเกษตรท้องถิ่น
การเกษตรท้องถิ่น
แพทย์แผนไทย(นวด)
แพทย์แผนไทย(หมอกระดูก)

ที่อยู่
หม่ที่ ๑ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๒ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๒ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๓ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๔ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๔ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๕ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๕ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๖ ตำบลลานสกา
หมุที่ ๖ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๗ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๗ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๗ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๗ ตำบลลานสกา
หม่ที่ ๖ ตำบลลานสกา

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

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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๘. ทรัพ ยากรธรรมชาติ
๘.© ‘นา แหล่งบํ้าธรรมชาติ
• ลำ,นา , ลำห้วย
• บ ึง , หนองนํ้าและอื่นๆ
แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น
• ฝาย
• บ่อ,นาดื่ม
• บ่อ,นาโยก
• อื่นๆ บ่อบาดาล บ่อเจาะ

๘.๒ ป่าไม้

จำนวน
จำนวน

ร:
๑

แห่ง
แห่ง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑๐
๑ร:๐
๕
๒๐

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ป่าไม้อยู่ใกล้ห รือในบริเวณชุมขน เป็น ป่าประเภทป่าดงดิบ ชื้น โดยสถานภาพเป็น ป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความรับผิดขอบของกรมป่าไม้ และป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งขาตินํ้าตกโยง ในความรับผิดขอบ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ในชุมฃนมีกิจกรรมการอนุรักษ์ป่า โดยมีรูปแบบกิจกรรม การเพาะ
ขำกล้าไม้ การสร้างฝายชะลอ'นา การประซาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า ให้ความรู้ขาวบ้านได้
รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัด และใช้ขาวบ้านใช้สารอินทรีย์และชีวภาพในการทำการเกษตร

๘.๓ ภูเขา

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

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรป่าไม้ อยู่ในเขตเทือกเขานํ้าตกโยง ซึ่งเป็นแหล่ง
ต้น,นา ลำธาร มีแหล่งนํ้าที่สำคัญ เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอยู่ คือ คลองวัง'นํ้าเชียว คลองนํ้ารอบ และคลองบาง'นาใส
๙. เศรษฐกิจ พอเพียงท้อ งถิ่น (ด้านแหล่งนํ้าทางการเกษตร)
๙.© ข้อ มูลด้านแหล่ง'นาทางการเกษตร
แหล่ง'นาธรรมชาติ
- คลองปุด
ไหลผ่านพื้นที่ ม.๑,£
- คลองเจดีย์
ไหลผ่านพื้นที่ ม.๑,๒,๕
- คลองวังเข้
ไหลผ่านพื้นที่ ม.๗
- คลองวังขนาน
ไหลผ่านพื้นที่ ม.๑,ร:,๗
- คลองควนยาง
ไหลผ่านพื้นที่ ม.๓,๖
- คลองลานสกา
ไหลผ่านพื้นที่ ม.๒,๓,๖
ไหลผ่านพื้นที่ ม.๒,๖
- คลองลำไม

แผนพัฒ นาห้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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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
ตั้งอยู่พื้นที่ ม.(ะ
- ฝายกั้นป้าป้าคลองวังสาย
ตั้งอยู่พื้นที่ ม.๖
- ฝายกั้นป้าบางป้าใส
ตั้งอยู่พื้นที่ ม.๗
- ฝายกั้นป้าบางป้าใสขลประทาน ตั้งอยู่พื้นที่ ม.๗

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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ส่วนที ๒
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
©. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑ . ๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๘๐)
การจัด ทำแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๐) ขององค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
จะต้องมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยพื่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๔ กำหนดให้รัฐพึงจัดใท้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้า หมายการพัฒ นาประเทศอย่า งยั่ง ยืน ตามหลัก ธรรมาภิบ าลเพื่อ ใช้เป็น กรอบในการจัด ทำแผนต่า ง ๆ
ให้ส อดคล้อ งและบูร พาการกัน เพื่อ ให้เกิด เป็น พลังผลัก ดัน ร่ว มกัน ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้ เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาไต้มีการตราพระราชบัญ ญัติการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. ๒๔๖๐ มีผ ลบัง คับ ใช้เมื่อ วัน ที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๐ โดยกำหนดให้ม ีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดขอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมชองประชาซนในการ
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประซาซนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจัก รไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ก ารปฏิบ ัต ิเพื่อให้ป ระเทศไทยบรรลุวิส ัยทัศน์ “ประเทศมีค วามมั่น คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง”
"ชระเทฬทยมิค วามมั่น *ง
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ภาพที่ ๒.๑ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๔๘๐

แผนพัฒ นาห้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๑๓

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประขารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑.

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแช่งขัน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ

โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเ'ปีาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
©.©.๑ ยุท ธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒ นาที่ส ำคัญ คือ ประเทศชาติม ั่น คง

ประขาชนมีค วามสุข เน้น การบริห ารจัด การสภาวะแวดล้อ มของประเทศให้ม ีค วามมั่น คง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ขุมซบ มุ่งเน้นการ พัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปองกันและแก่ไขป้ญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปิจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใข้กลไกการแก่ไฃปิญหาแบบบูรณาการทั้งกับ ส่วนราชการ ภาคเอกขน ประซาสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่ว โลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อ เอื้อ อำนวย
ประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปาหมายที่กำหนด
©.©.๒ ยุท ธศาสตร์ช าติด ้านการสร้างความสามารถในการแช่งขัน มีเปาหมายการ พัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมฃาติที่
หลากหลาย รวมทั้ง ความได้เปรีย บเซิง เปรีย บเทีย บของประเทศในด้า นอื่น ๆ นำมาประยุก ต์ผ สมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก สมัยใหม่ (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปู
ทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง
โครงสร้า งพื้น ฐานวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจ ิท ัล และการปรับ สภาพแวดล้อ มให้เอื้อ ต่อ การพัฒ นา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓) “สร้างคุณ ค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่ม ศัก ยภาพของผู้ป ระกอบการ
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปิจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่
ไปกับ การยกระดับรายได้และการกิน ดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนขั้นกลาง และลดความเหลื่อมลํ้าของคนใน
ประเทศได็ในคราวเดียวกัน
©.©.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป๋าหมายการ
พัฒ นาที่สำคัญ เพื่อพัฒ นาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีค ุณ ภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีท ัก ษะสื่อ สารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ส าม และอนุรัก ษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๑๔

เรีย นรู้แ ละการพัฒ นาตนเองอย่า งต่อ เนื่อ งตลอดชีว ิต สู่ก ารเป็น คนไทยที่ม ีท ัก ษะสูง เป็น นวัต กรรม นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
©.๑.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ใ ห้ค วามสำคัญ กับ การดีง เอาพสัง ชองภาคส่ว นต่า ง ๆ ทั้ง ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งชองชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประซากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐ
ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

©.©.๕ ยุท ธศาสตร์ช าติด ้านการสร้างการเติบ โตบนคุณ ภาพชีว ิต ที่เป็น มิต รกับ สิงแวดล้อ ม

มีเป้าหมายการพัฒ นาที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป๋าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ในทุกมิติทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบ าล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ ภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
แบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

©.©.๖ ยุท ธศาสตร์ช าติด ้า นการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครัฐ
มีเป้า หมายการพัฒ นาที่ส ำคัญ เพื่อ ปรับ เปลี่ย นภาครัฐ ที่ย ึด หลัก “ภาครัฐ ของประชาชนเพื่อ ประชาชนและ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีฃนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธึ๋และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การทำงานที่เป็น ดิจิท ัล เข้ามาประยุก ต์ใช้อย่างคุ้ม ค่าและปฏิบ ัต ิงานเทียบได้ก ับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการชองประซาซน
ได้อ ย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุก ภาคส่ว นในสัง คมต้อ งร่ว มกัน ปลูก ผิง ค่านิย มความชื่อ สัต ย์ส ุจ ริต
ความมัธ ยัส ถ์ และสร้างจิต สำนึก ในการปฏิเสธไม่ย อมรับ การทุจ ริต ประพฤติม ิซ อบอย่า งสิ้น เซิง นอกจากนั้น
กฎหมายต้องมีความขัดเจน มีเพียงเท่าที่จ ำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การ
ลดความเหลื่อ มลํ้า และเอื้อ ต่อ การพัฒ นา โดยกระบวนการยุต ิธ รรมมีก ารบริห ารที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความ ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

©.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ©๒

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น โดย
ได้น ้อมนำหลัก “ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง” “การพัฒ นาทีย่ ั่ง ยืน ” และ “คนเป็น ศูน ย์ก ลางการพัฒ นา”
มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ - ๑๑ และยืดหลักการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลํ้าและขับเคลื่อนการเจริญ เติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานรากการใช้
ภูม ิป ้ญ ญาและนวัต กรรม เพื่อ เสริม สร้า งภูม ิค ุ้ม กัน และช่ว ยให้ส ัง คมไทยสามารถ ยืน หยัด อยู่ไ ด้อ ย่า งนั้น คง
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสดดุลและยั่งยืน
แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็น แผนพัฒ นาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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จึงมุ่งเตรียมความพร้อ มและวางรากฐานในการยกระดับ ประเทศไทยให้เป็น ประเทศที่พ ัฒ นาแล้ว มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้ว ยการพัฒ นาตามปรัฃ ญาเศรษฐกิจ พอเพียง การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒
จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเบีาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
๑.๒.® วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อวางรากฐาน1ห้คนไทยเป็นคนที'สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี ระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจึตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(๒) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพ ยากรและบริก ารทางสังคมที่ม ีค ุณ ภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒ นาดักยภาพ รวมทั้งขุมซนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
(๓) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใข้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า
(๔) เพื่อ รัก ษาและพื่น ฟูท รัพ ยากรธรรมฃาติและคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ มให้ สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประซาซบ
(๔) เพื่อให้การบริการราซการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเซิง
บูรณาการของภาคีการพัฒ นา
(๖) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
(๗) เพื่อผลักดัน ให้ป ระเทศไทยมีค วามเซื่อมโยง (Connectivity) กับ ประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูม ิภ าค และนานาฃาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุน ภายใต้ก รอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
๑.๒.๒ เปืาหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเบีาหมายรวมการพัฒ นาของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย
(๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่ มบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่คีของสังคม มีค วามเป็น พลเมือ งตื่น รู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง รู้เท่าทัน สถานการณ์ มีความ
รับผิดขอบและทำประโยซน่ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญ ญาณ มีวิถึชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย
(๒) ความเหลื่อ มลํ้า ทางด้า นรายได้แ ละความยากจนลดลง เศรษฐกิจ ฐานรากมี ความ
เข้มแข็ง ประซาซนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่ม ีค ุณ ภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๔
(๓) ระบบเศรษฐกิจ มีค วามเข้ม แข็ง และแข่ง ขัน ได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใซ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บ ริก ารจากฐานรายได้เดิม ที่ม ีม ูล ค่าเพิ่ม สูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความร้ฃั้นสูงใหม่ ๆ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและขุมซน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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โดยเศรษฐกิจ ไทยมีเ สถีย รภาพและมีอ ัต ราการขยายตัว เฉลี่ย ร้อ ยละ (ร: ต่อปี และมีป ีจ จัย สนับ สบุน 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 ปริม าณความสูญ เสีย จากภัย โจรสลัด และการลัก ลอบขนส่ง สิน ค้า และค้า มนุษ ย์น ้อ ยลง
มีค วามพร้อ มที่ป กฟ้อ งประซาขนจากการก่อ การร้ายและภัย พิบ ัต ิท างธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
สำคัญ ในอนุภูมิภาค ภูม ิภ าค และโลก และอัต ราการเติบ โตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น

(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาซน บทบาทภาครัฐใบการให้บริการซึ่งภาคเอกขนดำเนินการ แทนได้ดีกว่าลดลง

เพิ่มการใช้ระบบติจิทัลในการให้บริการ ฟ้ญหาคอร์รัปขันลดลง และการบริห ารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น มีอ ีส ระมากขึ้น โดยอัน ดับ ความยากง่า ยในการดำเนิน ธุร กิจ ในประเทศดีข ึ้น การใช้จ ่า ยภาครัฐ และ
งบประมาณมีป ระสิท ธิภาพสูง ฐานภาษีก ว้างขึ้น และดัชนีก ารรับ รู้การทุจริตดีฃ ึ้น รวมถึงมีบ ุคลากรภาครัฐ ที่ม ี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์'ที่เป็นปีจจัยสนับสบุน ดังนี้

(๑) ยุท ธศาสตร์ก ารเสริม สร้างและพัฒ นาสัก ยภาพทุน มนุษ ย์ มีแ นวทางการพัฒ นา
ที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๑.๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
(๑.๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
(๑.๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๑.๔) ลดฟ้จจัยเลี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
(๑.๕) เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารจัด การระบบสุข ภาพ ภาครัฐ และปรับ ระบบการเงิน
การคลังด้านสุขภาพ
(๑.๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ ลังคมสูงวัย
(๑.๗) ผลักดันให้สถาบันทางลังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม มีแนวทางการ
พัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
(๒.๑) การเพิ่มโอกาสให้ก ับ กลุ่ม เฟ้าหมาย ประขากรร้อ ยละ ๔๐ ที่ม ีรายได้ตํ่าสุด สามารถ
เช้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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(๒.๒) การกระจายการให้บ ริก ารภาครัฐ ทั้ง ด้า นการสืก ษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ ครอบคลุมและทั้วถึง
(๒.๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมขน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมซนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมซนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดิน
และทรัพยากร ภายในชุมซน

(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขับได้อย่างยั่งยืน มีแนวทาง
การพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๓.๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวมทั้งใบด้านการคลัง
(๓.๒) การเสริมสร้างและพัฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาคการผลิตและบริก าร
มุ่งเน้นการสร้างความเฃื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน
เพื่อ ยกระดับ ศัก ยภาพในการแข่ง ขัน ของประเทศ โดยยกระดับ การผลิต สิน ค้า เกษตรและอาหารเข้า สู่ร ะบบ
มาตรฐานต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มืศักยภาพบีจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใข้เทคโนโลยี
ขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒ นาอุต สาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน ในเซิงธุรกิจของภาค
บริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เปีนธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า
การลงทุน

(๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีแนวทางการ
พัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๔.๑) การรักษาพีนฟูทรัพยากรธรรมซาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยซน้อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
(๔.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
(๔.๓) การแก้ไขบีญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(๔.๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔.๔) สนับสบุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔.๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
(๔.๗) การพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การและกลไกแก้ไ ขบีญ หาความขัด แย้ง ด้า น
ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม และ
(๔.๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

(๔) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๔.๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในลังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของซาติ
(๔.๒) การพัฒ นาเสริมสร้างศักยภาพการบีองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
(๔.๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยขน่ทางเศรษฐกิจ สังคม และการบีองกันภัยคุกคามข้ามซาติ
(๔.๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยฃน้ของซาติทางทะเล เพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ
(๔.๔) การบริห ารจัด การความมั่น คงเพื่อ การพัฒ นา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน ระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมิส่วนร่วมของภาคประซาซน
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๑๘

(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกับการV]จริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลใบสังคมไทย มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
(๖.๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณ ภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีฃนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า
(๖.๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ
(๖.๓) เพิ่ม ประสิท ธิภ าพและยกระดับ การให้บ ริก ารสาธารณะให้ได้ม าตรฐานสากล 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) ยุทธศาสตร์การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีแนวทางการ
พัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
(๘.๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยฃนัในเซิงพาณิซย์และ

เซิงสังคม
(๘.๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(๘.๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมซองการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการ

(๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

(๙.๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือ
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒ นาภาคตะวันออกเฉืยงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจซั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
(๙.๒) การพัฒ นาเมือ ง พัฒ นาสภาพแวดล้อ ม เมือ งศูน ย์ก ลางของจังหวัด ให้เป็น เมือ งน่าอยู่
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมซองส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประขา
ลังคม และภาคเอกซน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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(๙.๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาพื่นฟูพื้นที่บริเวณซายผ่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องลับตักยภาพของพื้นที่ พัฒนา
พื้น ที่เศรษฐกิจใหม่บ ริเวณขายแดนเป็น ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงลับ ประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญ เติบ โตอย่างยั่งยืน
และเกิดผลที่เปีนรูปธรรม

(๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ตังนี้

(๑๐.๑) ขยายความร่ว มมือ ทางการค้าและการลงทุน ลับ มิต รประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
สำหรับสินค้าและบริการของไทย
(๑๐.๒) พัฒ นาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิส ติก ส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่ว มมือ อนุภ ูม ิภ าคภายใต้แ ผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC 1และ JDS และภูม ิภ าคอาเซีย น
เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
(๑๐.๓) พัฒ นาและส่งเสริมให้ไทยเปีนฐานของการประกอบธุรกิจ 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
สัตว์น ํ้าตามธรรมซาติและเหมาะลับ การเพาะสัต ว์น ํ้าซายฝืง ในขณะที่ก ารผลิต ภาคเกษตร ได้แก่ ยางพารา และ
ปาล์ม นํ้ามัน ซึ่ง เป็น แหล่ง ผลิต และแปรรูป ที่ส ำคัญ ของประเทศยัง เป็น แบบดั้ง เดิม นอกจากนี้ ภาคใต้ม ืค วาม
ไต้เปรียบต้านสภาพที่ดั้ง ภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒ นาลับ พื้น ที่ภาคอื่น ๆ
ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเซียใต้และเอเชียตะวันออก
ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒ นาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมืชื่อเสียง
ของแหล่งท่อ งเที่ยวระดับ โลก พร้อ มลับ พัฒ นาแหล่ง ท่อ งเที่ย วที่ม ืศ ัก ยภาพให้เป็น ที่ร ู้จ ัก ในระดับ นานาขาติใ ข้
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมในการผลิต และแปรรูป ภาคเกษตรควบคู่ล ับ การอนุร ัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมขาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน ลับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

♦ เป้าหมายเซิงยุทธศาสตร์
“ภาคใต้เป็น เมืองท่องเที่ยวพัก ผ่อนตากอากาศระดับ โลก เป็น ศูน ย์ก ลางผลิต ภัณ ฑ์ยางพาราและ
ปาล์ม นํ้ามัน ของประเทศ และเมือ งเศรษฐกิจ เชื่อ มโยงลัน การค้า การลงทุน ลับ ภูม ิภ าคอื่น ของโลก”

แผนพัฒ นาท้อ งกี่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๒๐

♦ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ให้เปีนแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพขั้นนำของโลก
๒) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มบํ้ามันแห่งใหม่ของภาคและเปีนมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

๓) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสากรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเปีนมิตรกับสิงแวดล้อม
๔) เพื่อ พัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานสนับ สนุน การท่อ งเที่ยว การพัฒ นาเขตอุต สาหกรรมและการ
เฃื่อมโยงการค้าโลก
๔) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใน
การสร้างรายได้ให้แก่ขุมขน

♦ เป้าหมาย
๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้
๒) สัมประสิทธึ๋ความไม่เสมอภาค (Gini Coeffcient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง

♦ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพขั้นนำของโลก
♦ แนวทางการพัฒนา
๑.๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มิขื่อเสียงของภาค

๑.๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยวเซิงอาหาร
๑.๓ )พัฒ นาเมืองท่องเที่ยวหลัก

(ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่ง

มวลขน (Monorail)
๑.๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเขื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มี
ขื่อเสียง
๑.๔) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค
๑.๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวขุมขนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับดักยภาพของพื้นที่

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มนํ้ามันแห่งใหม่ของ
ประเทศ
♦ แนวทางการพัฒนา
๒.๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๒.๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเครืคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี
และขุมพร
๒.๓) พัฒนาและสนับสนุนการใข้เทคโนโลยีฃีวภาพและนจัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
♦ แนวทางการพัฒนา
๓.๑) ยกระดับการผลิตสินค้าและเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
๓.๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงและลัตว์นํ้าขายฝืงและการทำอุตสาหกรรมประมงทะเล
ที่ได้มาตรฐานสากล
๓.๓) ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
๓.๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ
๓.๔) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและขุมซน

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนกรท่องเที่ยวการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก
♦ แนวทางการพัฒนา
๔.๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขั้นนำแห่งใหม่กับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีฃื่อเสียง
๔.๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำคัญในจังหวัดภูเก็ต
๔.๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา
หาดใหญ่-สะเดา
๔.๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ พื้นฟู 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) ที่มีคุณ ภาพและปลอดภัย โดยเน้นที่พืซและสัตว์เศรษฐกิจศักยภาพสำคัญของกลุ่มจังหวัด
ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม นํ้ามัน ไม้ผล และกุ้งทะเล และการเป็น แหล่ง เรีย นรู้ท ี่ส ำคัญ ในระดับ นานาชาติใ นการ
พัฒ นาการเกษตรและ สร้างสรรให้เกิด มูล ค่าเพิ่ม จากผลผลิต ทางการเกษตร ด้ว ย เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ส ามารถ
ดำเนินการได้ในระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นกลจักร
สำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง
แผนพัฒ นาห้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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นิยาม : “ศูน ย์ก ลางการท่อ งเที่ย วระดับ นานาซาติ” แหล่งท่อ งเที่ยวซองกลุ่ม จังหวัด เนิน จุด
มุ่งหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยี่ยมเยือน และการท่องเที่ยวซองกลุ่มจังหวัดเนินกลจักรสำคัญ
ในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวซ้องและสร้างมูลค่า คุณ ค่า ตลอดจบสร้างรายไต้ และกระจายรายได้สู่
ขุมซนบนฐานของการบริหารจัดการโดยค0านิงถึงความสมดุลและขังยืน

๒) เป้าประสงค์รวม

๒.๑) พืซเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มนํ้ามับมีคักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ระบบเศรษฐกิจ
๒.๒) การท่องเที่ยวไต้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีซื่อเสียงระดับนานาฃาติ
๒.๓) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก
๒.๔) การคมนาคมซนส่งและระบบโลจิสติกล์ฃองกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน
การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพฃีวิต

๓) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืฃเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มนํ้ามัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาซาติบนฐานทรัพยากรและ
เอกลักษณ์ซองพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกล์
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

แผนพัฒ นาท้อ งลื่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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©.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
♦ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
©) วิสัยทัศน์
“องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราซ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ!นปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราขดำริฯ โดยอาลัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝืงอ่าวไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราฃ และภารกิจ ๖ ต้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติ
การกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา ๓๒ (๑) รวมพัง ไต้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป็าหมายการพัฒนา ดังนี้

♦ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ
♦ พันธกิจ

๑. พัฒ นาลักยภาพเกษตรกรให้ม ีองค์ความรู้ต ามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 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
การวิจ ัยและพัฒ นาร่ว มระหว่างนัก วิช าการและชุม ชน โดยให้ค วามสำคัญ กับ ความสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการ
ภาคเศรษฐกิจชุมชน
๙. พัฒนาความเชื่อมระบบตลาด ระบบชนส่งและระบบโลจิสติกส์

♦ เป้าหมายการพัฒนา
๑. รายไต้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๒. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปีนเมืองเกษตรสมัยใหม่
๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปีนเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับชองภาคใต้
๔. เศรษฐกิจเติบ โตในอัต ราที่เหมาะสมกับ ศัก ยภาพของจังหวัด โดยให้ความสำคัญ กับ การเพิ่ม
มูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัด

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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♦ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและพลังงาบ
♦ พนธกิจ
๑. พันฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ต้นนํ้าและลุ่มนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการนํ้า ระบบพยากรณ์แ ละเตือ นภัยนํ้าแล้งและนํ้าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการนํ้าเสีย
๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในขุมซน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
๔. ส่งเสริม การดำรงชีว ิต ตามวิถ ีไทย เพื่อ ปลูก ฝืงค่านิยมการบริโ ภค อย่า งพอเพีย งและยั่ง ยืน
การสร้างเครือข่ายขุมซน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขุมขน
๔. ส่งเสริมให้ขุมซน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประซาซน เสริมสร้างประสิทธิภาพซองกลไกการจัดการขยะขุมซน
ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรืไซเคิล และสนับสบุนให้มีระบบเก็บซนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย์
๖. เสริม สร้างประสิท ธิภ าพในการกำจัด บำบัด มลพิษ ทั้ง ด้า นวิซ าการ บุค ลากร และสร้าง
จิตสำนึกของขุมขนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ็าระวัง แก้โฃป้ญหาสิงแวดล้อม
๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนขุมซน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด
๘. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิขุมขนและการแบ่งปีนผลประโยซน์ที่เบ็)นธรรม อนุรักษ์พื่นฟู
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกปีองระบบนิเวศน์ที่เฃื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมขุมซน

♦ เป้าหมายการพัฒนา
๑. ทรัพ ยากรธรรมขาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มมีค วามสมดุล เซิง นิเวศน์อ ย่า งยั่ง ยืน ประซาซนมีการ
ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
๒. ประซาซนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ครัวเรือน ขุมซน มีทางเลือกในการใช้พลังงาบ และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ
๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

♦ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
♦ พันธกิจ
๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประซาสังคมให้มีคักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน

๒. พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา กระบวนการเรียนรู้คู,คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ สนับ สบุน การจัด ทำหลัก สูต รท้อ งถิ่น ส่งเสริม ให้เยาวขน ประซาซน ใช้ประโยซน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเซิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพื้นที่ทางการศึกษาที่ขาดแคลน
๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมขุมซนให้ถูกสุขลักษณะ
๔. พัฒ นาบุค ลากรทางการแพทย์แ ละสาธารณสุข ส่งเสริม การบริห ารจัด การแพทย์แ ผนไทย
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับขุมซนและสถานพยาบาล
๖. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดซองยาเสพติด เพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวช้องให้น้อยลง
๗. ควบคุม การแพร่ร ะบาดของโรคติด ต่อ ร้า ยแรงและป้อ งกัน การเกิด โรคไม่ต ิด ต่อ เฝ็าระวัง
ป้องกันป้ญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซํ้า
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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๘. ล่งเสริมการจัดระเบียบชุมซน สังคม การริ'กษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อความปลอดภัยในซีวิตและทรัพย์สินของประซาซน
๙. พัฒ นาการกีฬ า เสริม สร้างโอกาสให้ป ระซาขนทุก กลุ่ม ออกกำลัง กายและเล่น กีฬ า จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างพัวถึง
๑๐. ล่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา ศีลป'วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิบีญญาท้องถิ่น พัฒนาพื้นฟู
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. ประซาซนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ประซาซนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติบีญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ
ที่เหมาะสมในทุกฃ่วงวัย
๔. ประซาฃนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และบีจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง

♦ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
♦ พันธกิจ
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดซอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง
๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

♦ เปึาหมายการพัฒนา
๑. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเซื่อม'โยงกับ
ระบบการขนล่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประขาซน
๒. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่
♦ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

♦ พันธกิจ
๑. รณรงค์ส ร้า งกระบวนการเรีย นรู้ ปลูก ผิง จิต สำนึก ค่า นิย มตามหลัก การปกครองระบอบ

ประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประซาธิปไตยและจิตสำนึก
ธรรมาภิบาลให้แก่เยาวซน ประซาซนทุกระดับ ทุกภาคส่วน
๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน
ให้ใข้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประซาซน ลดขั้นตอนการ
ทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประซาซน
๓. พัฒ นาและล่งเสริม การจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่น ที่ต อบสนองความต้องการในระดับ ชุม ซน
ภายใต้ก ระบวนการมีส ่ว นร่ว มจากทุก ภาคส่ว น สนับ สมุน ให้ม ีร ะบบฐานข้อ มูล กลางและระบบการติด ตาม
ประเมินผล
๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราซการ
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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♦ เป้าหมายการพัฒนา
๑. 'ประขาฃนมีจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมใบการพัฒนาท้องถิ่น
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ป้ญหาและใท้'นริการประซาซน
๓. มีก ารบริห ารจัด การที่โ ปร่ง ใสและมีป ระสิท ธิภ าพ และเพิ่ม การมีส ่ว นร่ว มของทุก ภาคี
ในการพัฒนา

(๒) ยุทธศาสตร์จององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑) วิสัยทัศน์
“ลานสกาน่าอยู่ ประซาซบใฝ่เรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวเซิงอนุรักษ์ เน้นหนัก
คุณธรรม นำซุมซนเข้มแข็ง”
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์
๑)
๒)
๓)
๔)
๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม

๓) เป้าประสงค์
๑. เกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ เครื่องมือ เงินทุน และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เป็นตำบลเศรษฐกิจ'พอเพียง แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
๒. สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ประซาซน เยาวซนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้
คงอยู่สืบไป
๓. เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วน
๔. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ประซาขนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาให้บริการประขาซนอย่างรวดเร็วและโปร่งใส
๔. ทรัพยากรธรรมซาติได้รับการอนุรักษ์ ประซาซนมีนํ้าสำหรับทำการเกษตรที่เพียงพอ ประซาซน เยาวซน
มีจิตสำนึกรักป่า และทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม ขุนซนสะอาดไม่มีป้ญหาขยะมูลฝอย ประซาขนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

๔) ตัวซี้วัด
๑. ประซาซนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ขุมซนมีความเข้มแข็ง และมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครันและทั่วถึง
๔. ประซาซนได้รับการบริการที่ดี รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔. การพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน ควบคู่ไ ปกับ การอนุร ัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมฃาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม มีแหล่ง'นา
เพีย งพอในการบริโภค อุป โภคและทำการเกษตร มีก ารจัด การขยะแบบครบวงจร
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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๕) ค่าเป้าหมาย
๑. ความพึงพอใจของประซาซนในตำบล
๒. ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance
A ssessm ent: LPA)

๖) กลยุทธ์

๑. การพัฒนาสวัสดิการสังคม

๒. การพัฒนาสาธารณสุข
๓. การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแกไฃป้ญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๔. การสร้างความเข้มแข็งชุมขน สนับสนุบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การพัฒ นาก่อ สร้าง ปรับปรุง บำรุงรัก ษาถนน ทางเท้า ท่อ ระบายนํ้า สะพาน อาคาร
สถานที่

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

การเกษตร
๘. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประซาซน
๙. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๑๐. การพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา 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)
การกำหนดตำแหน่ง จุด ยืน ทางยุท ธศาสตร์ (Positioning) ขององค์ก ารบริห ารส่วนตำบล
ลานสกา กำหนดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๔๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๔๔๙ ได้มีการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย
การบริห ารจัด การเพื่อ เพิ่ม มูล ค่า พึซ เศรษฐกิจ ยางพาราและปาล์ม นํ้า มัน พัฒ นาการท่อ งเที่ยวนานาขาติบ นฐาน
ทรัพ ยากรและเอกลัก ษณ์ข องพื้น ที่ พัฒนาไม้ผล และการประมงให้ป ลอดภัยและมีศัก ยภาพในการส่งออก และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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๘) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
วิสัยทัศน์ท้องถิ่น

- กิจกรรมที่ ๑

- กิจกรรมที่ ๑

- กิจกรรมที่ ๑

- กิจกรรมที่ ๑

- กิจกรรมที่ ๒

- กิจกรรมที่ |ร

- กิจกรรมที่ ๒

- กิจกรรมที่ ๒

- กิจกรรมที่ ๓

- กิจกรรมที่ ๓

- กิจกรรมที่ ๓

- กิจกรรมที่ ๓

(๓) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.© การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช ้ใ น ก ารวิเ ค ราะ ห ์ SWOT Analysis/Demand Analysis)/Global Demand และ Trend และ
สถานการณ์ก ารเปลี่ยนแปลงที่ม ีผ ลต่อ การพัฒ นา อย่างน้อยต้อ งประกอบด้วย การวิเคราะห์ศ ัก ยภาพเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strength)
- ประซาซนในตำบลมีความตื่นตัวในการรวมกลุ่มอาชีพ
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามตามธรรมขาติ
- มีวัตถุดิบในการแปรรูปที่มีคุณภาพและเพียงพอ
จุดอ่อน (Weakness)
- ซาดแคลนความรู้เทคโนโลยี บุคลากรที่มีความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- การรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพและเกษตรกรไม่มีความเข้มแข็ง
- ขาดการศึกษาทางด้านการเกษตรและการยกระดับคุณภาพการผลิต
- ซาดพัฒนาทางด้านบรรจุภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่า
- ประซาซนขาดความกระตือรือร้นในการแก้ป้ญหาที่เปีนอยู่ และบางส่วนยังหลงอยู่กับอบายมุข
และสิ่งมอมเมา
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒(ะ๖๖-๒๕:๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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โอกาส (Opportunity)
- ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอาชีพเสริม และเศรษฐกิจพอเพียง
- ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจระดับรากหญ้ามากขึ้น
- ราคาผลิตทางการเกษตรดีฃึ้น บเระซาขนมีกำสังซื้อทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในชุมซนมาก
ขึ้น ประซาซนมีความเปีนอยู่ที่ดีขึ้น
อุปสรรค (Threat)
- งบประมาณด้านการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมมีน้อยไม่เพียงพอ
- เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตและต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้
- บางฃ่วงผลผลิตทางการเกษตรออกมาพร้อมกันเปีนจำนวนมากส้นตลาด ทำให้ราคาตกตํ่า
- งบประมาณสน้บ สมุน การท่อ งเที่ย วยัง มีน ้อ ยและขาดแคลนการสนับ สมุน จากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
อุดแข็ง (Strength)
- เปีนสังคมเปิด มีการพึ่งพาอาศัยกัน ไม่มีความซัดแย้งทางศาสนา
- เปีนสังคมที่มีการยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งในอดีตและนิจจุบัน
- เปีนสังคมที่มีอาชีพเกษตรกรรม เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
อุดอ่อน (Weakness)
- เปีนสังคม'ซนบท ประขาซนซาดความสนใจในเรื่องการพัฒนาส่วนร่วม
- ประซาซนยังขาดการแสดงความคิดเห็นในสถานที่ เวลา และสถานการณ์ที่เหมาะสม
- การรวมกลุ่มเพื่อประโยฃน์ของชุมซนยังซาดความเข้มแข็ง ขาดการบริหารจัดการที่ดี
โอกาส (Opportunity)
- การอยู่ใ กล้ศ ูน ย์ร าขการ การคมนาคมสะดวก ทำให้ป ระขาซนมีโ อกาสได้ต ิด ต่อ สื่อ สาร
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก ารเปลี่ย นแปลงด้า นต่า งๆ ของสัง คมกับ ชุม ซนใกล้เคีย ง และสามารถนำมาปรับ ใข้ก ับ
ชีวิตประจำวันได้
- ภาครัฐให้ความสำคัญกับด้านสังคมมากขึ้น
อุปสรรค (Threat)
- ยังขาดผู้ที่สามารถเสียสละและทุ่มเทเวลาให้กับการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสังคมโดยส่วนรวมอย่าง
เต็มที่
- ประซาซนยังซาดความสำนึกในด้านความผูกพันและรักท้องถิ่น

๓) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อุดแข็ง (Strength)
- ถนนสายหลักในตำบลส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาแล้ว
อุดอ่อน (Weakness)
- สภาพพื้นที่เปีนภูเขาสลับซับซ้อนทำให้ต้องใข้งบประมาณสูงในการดำเนินการ
โอกาส (Opportunity)
- นโยบายของผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
-ได้รับงบประมาณสนับสมุนจากหน่วยงานภายนอกทุกปีงบประมาณ
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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อุปสรรค (Threat)
- ประขาขนบางคนไมให้ความร่วมมือในการอุทิศที่ดิน
- งบประมาณค่อนข้างจำกัด ทำให้การฟัฒนาถนนสายหลัก เซ่น เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ใข้
งบประมาณสูงไม่สามารถทำได้
- บุคลากรไม,เพียงพอ

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและบริหาร
จุดแข็ง (Strength)
- พนักงานมีความกระตือรือร้นต่อการทำงาน เพราะอายุก ารทำงานยังน้อ ย มีความต้องการที่จะ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- พนักงานและลูกจ้างมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทำให้รู้สภาพปีญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี
- เครื่องมือเครื่องใข้มีความพร้อมมากขึ้น
- พนักงานในองค์กรมีความสามัคคีและซ่วยเหลือในการทำงานด้วยดี
จุดอ่อน (Weakness)
- อัตรากำลังยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- การทำงานในองค์กรยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์
โอกาส (Opportunity)
- มีง บประมาณที่เพิ่ม ขึ้น และสามารถเพิ่ม และพัฒ นาอัต รากำลัง คนให้ม ีจ ำนวนและคุณ ภาพ
เพิ่มขึ้นได้
อุปสรรค (Threat)
- สถานที่ยังไม่มีความพร้อมต่อการให้บริการประขาขนอย่างเต็มที่
- เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรยังไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
- ระบบอินเตอร์เน็ตที่ส่าข้าทำให้การทำงานไม่คล่องตัว

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strength)
- มีทรัพยากรธรรมขาติที่อุดมสมบูรณ์
- ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ไม่มีปัญหาด้านมลภาวะเป็นพิษ
จุดอ่อน (Weakness)
- ประขาขนในท้องถิ่นไม่ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นตน
- สภาพพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขาที่ทำการเกษตรและอยู่อาลัย บางครั้งฝนตกหนักทำให้เกิดปิญหา
นํ้าท่วม หรือบางครั้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนนํ้าใข้สำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค
โอกาส (Opportunity)
- นโยบายจากราขการส่วนกลางให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะมากขึ้น
- งบประมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อุปสรรค (Threat)
- ยังไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ งบประมาณ และเทคโนโลยีด้านการกำจัดขยะแบบครบวงจร
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง

๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และกฎหมายที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงแกไขส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่นการจัดการเลือกตั้งเปีนการทั่วไป อำนาจหน้าที่ การยกฐานะจาก อบต.
เปีน เทศบาลทั่วประเทศ แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กร
เดียว การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
AEC หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัว ของซาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ
โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย พิลิปปีนส์ กัมพูขา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยซน้
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone ทั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ
กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ฃอไวีไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวเปีน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็น
รูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕:๕๘ ณ วันบั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบ
พิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแช่งขันสูง
๓. การเป็นภูมิภ าคที่มีก ารพัฒ นาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

♦ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จึง ต้อ งสร้า งภูม ิค ุ้ม กัน ที่ด ี เพื่อ พัฒ นาเมือ งในภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต้านต่างๆ
ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างฟืน ฐาน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่า
จะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว แรงงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน บ้ายจราจร
ที่ม ีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น
๒. ด้านการพัฒ นาคนและสังคม
บ้ญ หาสัง คมจะรุน แรงถ้าไม่ไ ค้ร ับ การวางแผนที่ด ี เนื่อ งจากจะมีข ยะจำนวนมากมากขึ้น
บ้ญหาการแบ่งขนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งซนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น
และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ บ้ญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้น
อย่างมากจากซนบั้นที่มีบ้ญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมชอง
แต่ล ะชนชาติอ าจมีค วามแตกต่างกัน ดังบั้น อาจมีก ารฝ่า‘ผินกฎหมายจากซาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น ทั่งโดย
ตั้ง ใจและความไม่ร ู้ก ฎหมาย อีกทั่ง อาจเกิด บ้ญ หาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่ม มากขึ้น จากการหลั่งไหลชอง
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น บีญหาด้านสาธารณสุฃที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่า
จะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้ห วัดนกและโรคอื่น ๆที่ม ีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย
การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปีอน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
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๓. การพัฒ นาเศรษฐกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งบูรณาการสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั่งร่วมบูรณาการ
การทำงานกับรีสอร์ท ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
๔. การพัฒ นาด้านการศึก ษา ศาสนา ศิลปวัฒนรรรม จาIIตประเพท} ฎมิป ีญ ญาท้อ งถิ่น และ
กีฬ านันทนาการ

การศึก ษา ภาษาอัง กฤษกัง เป็น ภาษาที่ค นไทยมีค วามเขี่ย วชาญในการสื่อ สารน้อ ยกว่า
ประเทศอื่น ๆในอาเซีย น ดังนั้น องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ล่งเสริม การนำครู
ขาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งริ,ดพัฒนาใท้ประซาขนในพื้นที่มีพักษะ
ในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของซาวต่างชาติที่เดิน ทางเข้ามาในไทย
มากขึ้น เข่น อาจมีก ารเผยแผ่ศ าสนาคริส ต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีก ารกระทบกระทั่งกัน ระหว่างผู้น ับ ถือศาสนา
ที่แตกต่างกัน
ศึล ปวัฒ นธรรม จารีต ประเพณี ประซาสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซีย น (ASEAN SOCIO
CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการต้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่
สำคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณีอาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรม เข่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม,มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายใน
การส่งของหรือนามบัตรให้แก'ซาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น
๕. การพัฒ นาหรัฬ ยากรรรรมชาติและถิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั่งที่เกิดจากคนไทยและซาวต่างขาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือ การเพิ่ม ขึ้น ของจำนวนประขากรทำให้ท ี่ท ำกิน ไม่เพียงพอต่อ ความต้อ งการ หรือการขายที่ดิน ให้
นายทุนต่างๆขาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปีดปาใหม่ ส่วนสาเหตุจากซาวต่างฃาติ อาจมีน ายทุน เข้า มาทำลาย
ทรัพ ยากรธรรมฃาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม เข่น การตัด ไม้เ พื่อ ผลประโยชน์ท างเศรษฐกิจ การเข้า สัม ปทาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เซ่น อาจมีขยะข้ามแดน

b. การพัฒ นาด้านการเมือ ง
การปกครองและการบริห าร ด้านการเมือ งในระดับ ขาติ'อาจกังความขัด แย้งด้านการเมือ ง
ระหว่างรัฐสมาซิกด้วยกันเอง รวมทั่งบัญ หาการก่อการร้ายที่เป็น ผลมาจากการเมือง ขี่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่
สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญ าต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีดู่มีอ ภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับ ขาวต่างชาติท ี่
ต้องการทำนิต ิกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับ รัฐ เข่น การเสียภาษีบ ำรุงท้อ งที่ การเสียภาษี'ปัาย เป็นต้น อิกทั่งเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจำเป็นต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นซาวต่างชาติได้
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๑.

^ทธคาสต'fการพัฒนาและแผนงาน

ท ี่

ยุทธศาสตร์

๑.

การพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.

๓.

<^.

๔.

การพัฒนาสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนน

ด้าน

แผนงาน

ด้านการบริการชุมชน
และสังคม
ด้านการบริการชุมชน
และสังคม
ด้านการเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๑.๒ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
๑.๓ แผนงานการเกษตร

สำนักปลัด

กองคลัง

สำนักปลัด

ด้านบริหารทั่วไป

๒.๑ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
๒.๒ แผนงานการศึกษา

สำนักปลัด

๒.๓ แผนงานสาธารณสุช

สำนักปลัด

๒.๔ แผนงานสังคม
สงเคราะห์
๒.๕ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๒.๖ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
๔.๑ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
๔.๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

สำนักปลัด

กองคลัง
กองช่าง
กองคลัง
กองช่าง
กองคลัง
กองช่าง
กองคลัง
กองช่าง
กองคลัง
กองช่าง
กองคลัง

ด้านการบริการชุมชน
และสังคม
ด้านการบริการชุมชน
และสังคม
ด้านการบริการชุมชน
และสังคม
ด้านการบริการชุมชน
และสังคม
ด้านการบริการชุมชน
และสังคม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริการชุมชน
และสังคม
การพัฒนาการเมืองและการ บริหารทั่วไป
บริหาร
ด้านการบริการชุมชน
และสังคม
การพัฒนา
ด้านการบริการชุมซบ
และสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้านการบริการชุมชน
และสังคม
ด้านการเศรษฐกิจ

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
๔.๓ แผนงาบการเกษตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองช่าง
สำนักปลัด
กองช่าง
สำนักปลัด
กองช่าง
สำนักปลัด

กองคลัง
กองช่าง
กองคลัง
กองช่าง
กองคลัง
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองคลัง
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองคลัง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

หน้า ๓๔

แบบ ผ.๐๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข
if ๒<£๖๖
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๔๖๗

ปี ๒๔๖๘

ปี ๒๔๖๙

รวม ๔ ปีจำนวน

ปี ๒๔๗0

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๒

๘0,00๐

๒

๘๐,๐๐๐

๒

๘๐,๐๐๐

๒

๘๐,๐๐๐

๒

๘๐,๐๐๐

๑๐

๔๐๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐00

๑

๔๐,๐๐๐

๑

๔๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๔๐,๐๐๐

๔

๒๔๐,๐๐๐

๑) ย ุท ธศ าส ต ร์ก ารพ ัฒ น า
เศรษฐกิจ
๑.๑ แผน งาน สร้า งความ
เข้มแข็ง'ของขุมซน
๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ
๑

๔๐,๐๐๐

๑

๔๐,๐๐๐

๑

๔๐1๐๐๐

๑

๔๐,๐๐๐

๑

๔๐,๐๐๐

๔

๒๐๐,๐๐๐

๔

๑๗๐,000

๔

©๗๐,๐๐๐

๔

๑๗๐,0๐0

๔

๑๗๐,๐๐๐

๔

©๗๐,๐๐๐

๒๐

๘๔๐,๐00

๓

๒๖00๐,0๐๐

๓

๒๖๐,๐๐๐

๓

๒๖๐,๐๐๐

๓

๒๖๐,๐๐๐

๓

๒๖๐,๐๐๐

๑๕

๑,๓๐๐,๐๐๐

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

๔๔

๑,๔๐๐,๐๐๐

๒

๒๖๐,๐๐๐

๙
เอ

๒๘๐,๐๐๐

๒.๔ แผนงาบสังคมสงเคราะห์

๒๖๐,๐๐๐

๒

๒๖๐,๐๐๐

๒

๒๖๐,๐๐๐

๒

๒๖๐,๐๐๐

๔๕

๑,๓๐๐,๐๐๐

๒.๕ แผนงาบสร้างความ

๔

เอ๕๐,๐๐๐

๔

๒๔๐,๐๐๐

๔

๒๔๐,๐๐๐

๔

๒๔๐,๐๐๐

๔

๒๔๐,๐๐๐

๑๐

๑,๒๔๐,๐๐๐

๙

๓๗๕,๐๐๐

๙

๓๗๔,๐๐๐

๙

๓๗๔,๐๐๐

๙

๓๗๕,๐๐๐

๙

๓๗๕,๐๐๐

๒๔

๑1๘๗๔,๐๐๐

๔๖

๔,©๐๕,0๐0

๔๖

๔,©๐๕,๐๐๐

๔๖

๔,๑๑๔,๐๐๐

๔๖

๔,©©๕,๐๐๐

๔๖

๔,©๓๕,๐๐๐

๔๔

๒0,๔๗๔,00๐

๗

เอ,๙๘๐,๐๐๐

เอ

๗,๒๐๐,๐๐๐

๑๓

๔,๕๕๐,๐๐๐

๔

๑,๗๗๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๒๓๐

๑๖,๘๐๐,๐๐๐

๗

๒,๙๘0,000

๒

๗,๒๐๐,๐๐๐

๑๓

๔,๕๕๐,๐๐๐

๔

©,๗๗๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๒๗

๑๖,๘00,000

๑.๓ แผนงาบการเกษตร
รวม
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๑ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
๒.๒ แผนงานการศกษา

เข้มแข็งของขุมชน
๒.๖ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
๓) ย ุท ธศ าสต ร์ก ารพ ัฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
รวม

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๓๕

แบบ ผ.๐©
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๔๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จ ๒๔๖๖
ยุทธศาสตร์

จ ๒๔๖๗

จ ๒๕๖๘

จ ๒๔๖๙

ปี 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)

๖

๑๕๕,000

๖

๑๕๕,000

๖

๑๕๕,000

๖

๑๕๕,00๐

๖

๑๗๔,๐๐๐

๓0

๗๙๔,๐๐๐

-

-

๑

๖๐๐,๐๐๐

-

๑

๖๐๐,๐๐๐

๖

๑<£'๕,0๐๐

๗

๒£>๔,๐๐0

๖

©๔๔,๐๐๐

๖

©๔๔,๐๐๐

๖

©๗๔,๐๐๐

๓๑

©,๓๙๔,๐0๐

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมซน

เอ

๔๔,๐๐๐

๒

๔๔,๐๐๐

๒

๔๔,๐๐๐

๒

๔๔,๐๐๐

๒

๔๕,00๐

๑๐

เอเอ๕,0๐๐

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและ

-

-

-

-

เอ

๑0๐,000

๒

๑00,000

๓

๑๕0,000

๗

๓๔๐,๐๐๐

๓

๗๔,๐๐๐

๓

๙0,000

เอ

๖๐,๐๐๐

เอ

๖๐,๐๐๐

เอ

๖๐,๐๐๐

๑๒

๓๔๔,๐๐๐

๔

๑๒ ๐,๐00
๗,๔๓๐,00๐

๔
๖๔

©๓๔,๐๐๐
๑๑,๘๒ ๔,๐00

๖
๗๔

๒๐๕,๐๐๐
๙,©๙๔,๐๐๐

๖
๖๖

๒๐๔,๐๐๐
๖,๔©๔,๐๐๐

๗
๖๔

๒๔๔,๐๐๐
๔,๐๓๔,๐๐๐

๒๙
๓๓ฝ

๙๒ ๐,00๐
๔๐,๔๔๐,๐๐๐

๔) ย ุท ธศ าสต ร์ก ารพ ัฒ น า
การเมืองและการบริหาร
๔.® แผนงาบบริหารงานทั่วไป
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
รวม
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยาการธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม

การโยธา
๔.๓ แผนงาบการเกษตร
รวม
รวมทั่งสิน

๖๘

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หนา ๓๖

แบบ ผ.๐©/©
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่มาจากแผนพัฒนาหมู,บ้านและชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร'

จำนวน
โครงการ

ปี ๒๔๖๖
งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

ปี ๒๔๖๗
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๔๖๘
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี

จำนวน
โครงการ

๒๔๖๙
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๔๗๐
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปีจำนวน
จำนวน
งบประมาณ
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

รวมทั้งสิน

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

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒(ร:๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หนา ๓๗

รายละเอียดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0)
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ร)■ ๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ะ งานส่งเสริมและสนับลนนความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
๑

๒

โครงการ
โครงการส่งเสริมอาจพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตซอง

๒๕๖๖

๒๕๖๗

โครงการ)

(บาท)
<£0,๐0๐

เพื่อส่งเสริมอาชีพ

เกษตรกร กลุ่มสตรี

ยกระดับ พัฒนาโ![มอ เพิ่ม

เยาวซบ ผู้สูงอายุ ผู้

ศักยภาพด้านอาชีพ ให้แก่

พิการ และ

เกษตรกร กลุ่มสตรี

ประซาซบทั่วไป

งบประมาณ

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ดัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐ ของ

เกษตรกร กลุ่มสตรี

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เยาวซน ผู้สูงอายุ

ได้รับประโยซบ์

ทั่วไป มีทางเลิอกไน
การประกอบอาชีพ

และประซาซนทั่วไป

และมีรายได้เพิ่มขึ้น

เพื่อเพิ่มมูลค่าซองผลผลิต

เกษตรกรใบตำบล

ออบโลบ์และเพิ่มมูลค่า

ทางการเกษตรและเป้น

ลานสกา จำนวน

ผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกร

การเพิ่มซ่องทางการ

๗๐ คน

สำนักปลัด

ผู้พิการและประซาจน

เยาวจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
โครงการส่งเสริมการตลาด

หน่วยงานรับผิด
ขอบหลัก

๓๐,0๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ของ

เกษตรกรมีรายได้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เพิ่มขึ้น มีซ่องทางการ

ได้รับประโยซน์

สำนักงานปลัด

จำหน่ายสินค้าที่
หลากหลาย

จำหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรให้กับเกษตรกร

รวม จำนวน ๒ โครงการ

เป็นเงิน

๘๐,0๐0

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖--๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

หนา ๓๘

รายละเอียดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ร>■ ๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบประมาณ

เป้าหมาย

ที่
๑

วัตถุประสงค์

โครงการ

โครงการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว

เพื่อประซาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวใน
ตำบลลานสกาให้เป็น
ที่รู้จักในวงกว้างขึ้น

รวม จำนวน ๑ โครงการ

ท ™ ร า .,ส ่, I (พ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดทำโครงการ
ประซาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว

เป็นเงิน

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๕ ๐ ,000

๕๐,๐0๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ส พา๕'๖1-๖-.!«•1๕๗o) องค์ก าร'บริห ารส่วนตำบลลาบสกา

ตัวขี้,วัด
(KPI)
๑

ครั้ง/ปี

-

ผลที่คาดว่า
จะโต้รับ

แหล่งท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักมากขึ้น
สร้างงานและ
รายใด้ให้แก่
ประซาซนตำบล
ลานสกา
-

หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

สำนักปลัด

-

หน้า ๓๙

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒<£๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริห ารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
0.๓ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร
งบประมาณ

เป้าหมาย
ท ี่

๑

วัตถุประสงค์

โครงการ
โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการเกษตรแก่
เกษตรกรตำบลลานสกา
ภายใต้ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลลานสกา

เพื่ออบรมส่งเสริมองค์
ความรู้ต้านการเกษตร
ให้กับเกษตรกรตำบล
ลานสกา

รวมจำนวน ๑ โครงการ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เกษตรกรตำบล
ลานสกา

๔๐,0๐0

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

ตวซวัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ร้อยละ ๘๐
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไต้รับ
ประโยชน์

นำความรู้ทีไต้มา
พัฒนาศักยภาพ
การผลิตพืชผล
ต้านการเกษตร

หน่วยงาบที่
ริบผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด

หน้า ๔๐

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพขีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ะ งานป็องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

๓

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒ ๕ ๖๙

๒๕๗๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๔ 0 ,0 0 0

๔ ๐ ,๐ ๐ ๐

๔ ๐ ,๐ ๐ ๐

๔ ๐ ,๐ ๐ ๐

ผลที่คาตว่าจะได้รับ

รับผิดขอบ

(บาท)

หลัก

๔ ๐ ,๐ ๐ ๐

๒ ครั้ง/ปี

สำนักปลัด

ประซาขนได้ริบความ

เพื่อให้ประขาซนได้รับความ

ตั้งจุดบริการประขาซน

อุบัติเหตุทางถนนข่วงเทศกาล

ปลอดภัยจากการจราจรทาง
ถนน

เพื่อเฝืาระวังและ

ปลอดภัยใบการไซ้รถใซ้ถนน

ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน,ช่วงเทศกาล
จำนวน ๑ จุด

ในช่วงเทศกาล

๑ ๒ 0 ,0 0 0

เรือน (อปพร.)

อปพร.องค์ก ารบริห ารส่ว น
ตำบลลานสกา

สมาขิก อปพร.อบด.
ลานสกา ได้?เกทบทวน
ประจำปี

โครงการ?เกอบรมทบทวนซุด

เพื่อ ? เก ท บ ท วน ให ้แ ก ่ข ุด

ขุดปฏิบัติการจิตอาสา

๑ 0 0 ,0 0 0

ปฏิบ ัต ิก ารจิต อาสาภัย พิบ ัต ิ
ประจำองค์ก ารบริห ารส่ว น

ปฏิบ ัต ิก ารจิต อาสาภัย พิบ ัต ิ
ประจำองค์ก ารบริห ารส่ว น

ตำบลลานสกา

ตำบลลานสกา

โครงการ?เกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป๋องกับภัยฝ่ายพล

เพื่อ?เกทบทวนให้แก่สมาขิก

๑ เอ๐ ,0 ๐ ๐

๑ เอ0 ,๐ ๐ ๐

๑ เอ๐ ,๐ ๐ ๐

หน่วยงานที่

KPI

โครงการป๋องกันและลด

ในข่วงเทศกาล
๒

ตัวชี้วัด

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

๑ ๒ ๐ ,๐ ๐ ๐

๑๐๐%

สมาขิก อปพร.สามารถเป็น

สำนักปลัด

กำลังหลักยามเกิดเหตุ
สาธารณภัยในพื้นที่ตำบล
ลานสกา

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 ครั้ง/ปี

ผู้เข้ารับการ?เกอบรมสามารถ

สำนักปลัด

ให้การสนับสบุบการ
ปฏิบัติงาบของกองอำนวยการ

ภัยพิบัติประจำองค์การ
บริห ารส่ว นตำบลลาน
สกา

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งพื้นที่เมื่อเกิดลาธารณ
ภัยได้อย่างมื่ประลิทธิภาพ

รวม จำนวน ๓ โครงการ

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ค.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

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 ๔๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒<£๖๖ - ๒<£๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๒ แผนงานการศึกษา ะงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

โครงการจัดการแข่งขับกีฬา

เพื่อให้น ัก เรียนเล่น กีฬ าเพื่อ

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กองค์การ

ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
ให้แข็งแรงสมวัย

เล็กองค์การบริหารส่วน

บริหารส่วนตำบลลาบสกา

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒<£๖๖
(บาท)
๑0,000

๒<£๖๗
(บาท)
๑๐,๐0๐

๒<£๖๘
(บาท)
๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลลาน

๒<£๖๙

๒<£๗๐

(บาท)

(บาท)

หลัก

๑๐,๐๐๐

สำนักปลัด

๑๐,๐๐๐

๑ ครง/ปี

สการู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา

ตำบลลานสกา

มิความเสียสละต่อ ผู้อื่น และ
รู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ใบ ส ัง ค ม แ ละม ิส ุข ภ าพ
๒

ค่าจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์

เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า จัด กิจ กรรม

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกา

ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สกา เซ่น กิจกรรมปฐมนิเทศ
แ ล ะ ป ร ะ ช ุม ผ ู้ป ก ค ร อ ง ,

องค์ก ารบริห ารส่ว น
ตำบลลานสกา

เด็ก และผู้ป กครองได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

<£๐,0๐0

๕0,000

ร่างกายที่แข็งแรง
<£๐1๐๐๐

โครงการสาน สัม พ ัน ธ์ค รู
ผู้ปกครองสู,ชุมขน

เพื่อให้มิกิจกรรมระหว่างครู
และผู้ปกครองได้ร่วมกันพบปะ
พูด คุย หารือ เพ ื่อ สามารถ
ส่งเสริม แก้โข และผลักดันให้
เด ็ก ไ ด ้เ ร ีย น ร ู้ค ว บ ค ู่เ ป ็น
แนวทางเดียวกันทั้งบ้านและ

- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง
- กิจ กรรมภูม ิป ีญ ญา
ห้องถิ่น

โรงเรียบ

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

<£๐,๐๐๐

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็ก และผู้ป กครองได้ร ่ว ม
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

สำนักปลัด

การพัฒนาด้านการศึกษาและ
พัฒนาการในด้านต่างๆ

กิจ กรรมประกวดหนูน ้อ ย
สุขภาพดี และกิจกรรมอื่นๆ
๓

<£๐,๐๐๐

(£■,00๐

<£,0๐๐

<£,๐๐๐

๕,000

<£,๐๐๐

ผู้ปกครอง
และ
นักเรียน
ร้อยละ
๙๐ ได้
เข้าร่วม
กิจกรรม

ครูและผู้ปกครองเด็กได้เข้า
ร่ว มกิจ กรรมต่า ง ๆ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและส่งเสรีมภูมิ

สำนักปลัด

ป้ญ ญาห้อ งถิ่น จากปราชญ์
ท้องถิ่นสู่เด็กและเยาวชน

หน้า ๔๒

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๒ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
(£ โครงการส่งเสริมคุณธรรมนละ
จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆทีเป็นการ

- กิจกรรมวันแม่
แห่งขาติ

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในเด็กเล็ก

- กิจกรรมวับ
อาสาฬหบูซา/วัน

ตัวขี้วัด

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รับผิดขอบ

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

KPI

{บาท)

๒๕๒๘
(บาท)

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

(£,๐๐๐

๕,๐๐๐

นักเรียบ

เด็ก ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที

ร้อยละ
๙๐ ได้เข้า
ร่วม
กิจกรรม

เกึ๋ยวข้องกับการพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาการใน
ด้านต่างๆ

ผลส้มฤทธ

นัก เรีย นมีแ รงจูง ใจในการ

๒(£๖๖

๒๕๖๗

(บาท)
๕,๐00

เข้าพรรษา

หน่วยงาบที่
หลัก
สำนักปลัด

- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
- กิจกรรมส่งเสริม
มารยาทไทย
- กิจกรรมส่งเสริมวิถี
พอเพียงในศนย์พัฒนา
๕

โครงการพัฒนาแรงจูงโจใฝ่

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียบ

นักเรียนมีแรงจูงใจไน

สัมฤทธี้ทางการศึกษา

ให้กับนักเรียน

การเรียนและพร้อม
เรียนรู้

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๑๐,00๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ของการ

สำนักปลัด

เรียนและพร้อมเรียบรู้

เรียน

หน่า ๔๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศริธรรมราข
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ขุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๒ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๖

โครงการสนับสบุบค่าใช้จ่ายใน

เพื่อสนับสบุนค่าใช้จ่ายให้กับ

เพื่อจ่ายเป็น

การบริหารสถานศึกษา

เด็กนักเรียน ศพด.อบต.ลาน

๑ .ค่าจัดการเรียนการ

สกา

สอน

แบบ ผ. ๐๒

ตัวชี้วัด

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๔๖๖

๒๔๖๗

๒๔๖๘

๒๔๖๙

๒๔๗๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕00,0๐๐

๕๐๐,๐๐0

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ร้บัผิดขอบ

KPI

หลัก
นักเรียน
ร้อยละ

นักเรียน ศพด.อบต.ลานสกา

สำนักปลัด

ได้รับการสนับสบุบค่าใช จ้ ่ายที่
จำเป็นในการเรียน

๒.ค่าหนังสือเรียบ
๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔.ค่าเครื่องแบบ

ใดริบกำร
สนับสบุบ
ค่าใช้จ่าย

นักเรียน
๔.ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ให้ก ับ นัก เรีย บ ศพด.

ที่จำเป็น
ในการ
เรียบ

อบต.ลานสกา
๖ .ค่า อาหารกลางวับ
สำหรับ เด็ก ปฐมวัยใน
ศพด.อบต.ลาบสกา
๗

สนับสบุนอาหารเสริม(นม)แก่
นักเรียบประถมศึกพาในเขต
ตำบลลานสกา

๘

สนับสบุนอาหารเสริม(นม)นก'
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบรีหารส่วนตำบลลาน
สกา

เพื่อส่งเสรีมและสนับสบุนให้
เด็กมีพัฒนาการร่างกายและ
สติป้ญญา

เพ ื่อส่งเสรีมนละสนับสบุบให ้
เด็กมีพัฒ นาการทางร่างกาย
และสติปีณูญา

อาหารเสริม (นม)และ
อาหารกลางวันโรงเรียน
๓ แห่ง
นักเรียบใบ ศพด.อบต.
ลานสกา

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๗00,00๐

๗๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๑๐๐%

นักเรียนใต ้ร ับ สารอาหารที่

สำนักปลัด

ครบถ้วนทั้ง ๔ หมู่

ร}๕0,000

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐%

นักเรียนใต ้ร ับ สารอาหารที่

สำนักปลัด

ครบถ้วนทั้ง ๔ หมู่

ห'นา ๔๔

รายละเอีย ดโครงการพัฒ บา
แผนพัฒ นาท้องลิบ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมซบ และสังคมให้บ่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๒ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๙

สนับสนุนอาหารกลางวับให้กับ

เพ ื่อ ให้เ ด็ก ได้ร ับ ประทาบ

เด็กไต้รับประทาบ

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเจดีย์

อาหารกลางวับ อย่า งทั่ว กง
และมีค ุณ ค่าทางโภชนาการ
อย่างเพียงพอ เหมาะสม ต่อ

ครบถ้วนทางโภชบาการ
ครบทุกคน

ตัวขี้วัด

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๓๒0,000

๓๒0,000

๓๓0,000

๓๓0,000

๓๕๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะโต้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ

KPI

หลัก
๑๐๐%

เด็กโต้รับประทานอาหาร

สำนักปลัด

กลางวับที่มีคุณค่าครบถ้วน
ทางโภชนาการครบทุกคน
เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

อาหารกลางมีคุณค่า

ความต้องการของร่างกาย
๑๐

สนับสบุนอาหารกลางวับให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนํ้า

เพื่อ ให้เ ด็ก ไต้ร ับ ประทาน
อาหารกลางวับ อย่า งทั่ว ถึง

รอบ

และมีค ุณ ค่าทางโภชนาการ
อย่างเพียงพอ เหมาะสม ต่อ
ความต้องการชองร่างกาย

๑๑

สนับสบุบอาหารกลางวับให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัควังหงส์

เพื่อให้เด็กโต้รับประทาบ
อาหารกลางวับอย่างทั่วถึง

เด็กโต้รับประทาบ

๖๐๐,๐๐0

๖00,000

๖00,000

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๑00%

อาหารกลางมีคุณค่า
ครบถ้วนทางโภชนาการ
ครบทุกคน
เด็กไต้รับประทาบ
อาหารกลางมีคุณค่า

เด็กโต้รับประทาบอาหาร
กลางวับที่มีคุณค่าครบถ้วน
ทางโภชนาการครบทุกคบ

สำนักปลัด

เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
๖๕๐ ,๐00

๖๕๐,๐๐๐

๖๕๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗00,000

๑๐๐%

เด็กโต้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าครบถ้วน

และมีคุณค่าทางโภชนาการ

ครบถ้วนทางโภชนาการ

ทางโภชนาการครบทุกคบ

อย่างเพียงพอ เหมาะสม ต่อ

ครบทุกคน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

สำนักปลัด

ความต้องการของร่างกาย

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ค.๒๕๖๖-๒๕;๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หนา ๔๕

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒<£'๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๒ แผนงานการศึกษา ะงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมอีกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจทรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑๒

๑๓

โครงการเข้าค่ายรกอบรม

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

อุดหบุนงบประมาณให้

คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต โรงเรียบวัดเจดีย์

จริยธรรมให้กับเด็กและ

โรงเรียนวัดเจดีย์

โครงการเข้าค่ายรกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กและ
เยาวชน โรงเรียบวัดนารอบ

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๔๖๖

๒๔๖๗

๒๔๖๘

๒๔๖๙

๒๕๗๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
หลัก

๑ครั้ง/ปี

เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม

สำนักปลัด

และจริยธรรม

เยาวชน โรงเรียบวัดเจดีย์
อุดหบุนงบประมาณให้

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐

เอ๐ ,๐ ๐ ๐

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐

๒ 0 ,๐ ๐ ๐

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐

๑ครั้ง/ปี

โรงเรียนวัดนํ้ารอบ

ฬ็กและ1ยาวขบมีคุณธรรม

สำนักปลัด

และจริยธรรม

โรงเรียบวัดนๆรอบ
๑๔

โครงการเข้าค่ายร ก อบรม

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

อุดหบุบงบประมาณให้

คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต

จริยธรรมให้กับเด็กและ
เยาวชน โรงเรียบวัดวังหงส์

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

๑ครั้ง/ปี

เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม

สำนักปลัด

และจริยธรรม

โรงเรียนวัดวังหงส์
๑!£ โครงการสนับสนุบการแช่งขัน
กีฬา - กรีชา

เอ๐ ,๐ 0 0

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐

เพื่อส่งเสรีมให้เด็กนักเรียนและ

อุดหบุบงบประมาณให้

เยาวชนรักการเล่นกีฬา

โรงเรียนวัดเจดีย์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียบและ
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

๑ครั้ง/ปี

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและ
เยาวชนรักการเล่นกีฬา

อุดหนุบงบประมาณให้

เอ๐ ,๐ ๐ ๐

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐

๒ ๐ ,๐ ๐ ๐

๑ครั้ง/ปี

๑ครั้ง/ปี

โรงเรียนวัดเจดีย์
๑๖

โครงการสนับสบุบการแช่งขัน
กีฬา - กรีชา
โครงการกีฬาและนันทนาการ

สำนักปลัด

เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี
แข็งแรง รักกีฬาห่างไกลยา

สำนักปลัด

เสพดีด

โรงเรียนวัดนํ้ารอบ
๑๗

เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี
แข็งแรง รักกีฬาห่างไกลยา
เสพดีด

โรงเรียนวัดวังหงส์

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒<£๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี
แข็งแรง รักกีฬาห่างไกลยา
เสพดีด

สำนักปลัด

หน้า ๔๖

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๒ แผนงานการศึกษา : งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
<ร)๘

โครงการจัดงาบวันเด็ก

เพอให้ประซาซนเห็น

แห่งชาติ

ความสำคัญและความต้องการ
ของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้
เด็กตระหนักถึงบทบาทอัน

เพื่อให้เด็กกล้า

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕ไว๖

ตัวชี้,วัด

๒ ๕๖๗
(บาท)

๒ ๕ ๖๘
(บาท)

๒ ๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐

(บาท)
๑00,000

๑๐๐,๐0๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปี

แสดงออกและใต้เข้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

(บาท)
เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

สำนักปลัด

ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าบทบาท และ
ความสำคัญของตมเองในการ

ร่วมกิจกรรมต่างๆในวัน
เด็กแห่งชาติ

สำคัญของตนในประเทศ โดย

เตรียมความพร้อมเพื่อเป็น
กำลังสำคัญของชาติ

ปลูกฝืงให้เด็กมิส่วนร่วมใน
สังคม เตรียมพร้อมให้ตนเอง
เป็นกำลังของชาติ

รวม จำนวน ๑๘ โครงการ

ผลที่คาดว่าจะไต้รับ

KPI

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒ ,๖ ๘ 0 ,0 0 0

๒ ,๖ ๘ ๐ ,0 ๐ 0

๒ ,๖ ๙ ๐ ,0 ๐ 0

๒1๖ ๙ ๐ ,๐ ๐ ๐

๒ ,๗ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐

-

-

หน่า ๔๗

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒<£๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การ'บริห ารส่วนตำบลลาบสกา อำเภอลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมขน และสังคมให้บ่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ะ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ท ี่

๑

โครงการพระราชดำริด้าน

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๑

สาธารณสุข หมู่ท ี่ ร ) ตำบล
ลานสกา อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลลานสกาม ส
ี ุขภาพดี
แข็งแรงปราศจากโรค

ประชาซนหมู่ที่ ๑
ตำบลลานสกา

ตัวช ี้' วัด

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)
๒๐,๐00

๒๕๖๗
(บาท)
๒๐,000

๒๕๖๘
(บาท)

๒<£'๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

๒0,000

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

รับผิดชอบ
หลัก

๓

ประซาขนหมู่ที่ ๑ ตำบลลาน

โครงการ/

สกา ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุชและได้รับความรู้
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง

ปี

หน่วยงานที่

กรรมการ
หมู่บ้าน ม.®!

และครอบครัว
๒.

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ ตำบล
ลาบสกา อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๒
ตำบลลานสกามีสุขภาพด ี

ประชาชนหมู่ท ี่ ๒
ตำบลลานสกา

๒๐,๐๐0

๒๐,000

๒0,000

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

6ก

โครงการ/

แข็งแรงปราศจากโรค

ปี

ประชาชนหมู่ท ี่ ๒ ตำบลลาน
สกา ได้รับบริการด้าน

กรรมการ
หมู่บ้าน ม.๒

สาธารณสุขและได้รับความร ู้
โนการดูแลสุขภาพชองตบเอง
และครอบครัว

๓

โครงการพระราชด ำ ร ิด้าน

เพื่อให้ประซาซนหมู่ท ี่ ๓

สาธารณสุข หมูท่ ี่ ๓ ตำบล
ลานสกา อำ๓ อลานสกา

แข็งแรงปราศจากโรค

ตำบลลาบสกาม ีสุขภาพด ี

ประจาซนหมูท่ ี่ ๓
ตำบลลานสกา

๒๐,๐๐๐

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒๐,๐๐๐

๓
โครงการ/

ประชาซนหมู่ท ี่ ๓ ตำบลลาน
สกา ได้รับบริการด้าน

ปี

สาธารณสุขและได้รับความร ู้
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง

๓

ประชาชนหมู่ที่ ๔ ตำบลลาน
สกา ได้รับบริการด้าน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการ
หมู่บ้าน ม.๓

และครอบครัว
(t

โครงการพระราชด ำ ร ด
ิ ้าน
สาธารณสุข หมูท่ ี่ ๔ ตำบล
ลานสกา อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อให้ประชาชนหมู่ท ี่ ๔
ตำบลลาบสกาม ส
ี ุขภาพด ี

ประชาซบหมูท่ ี่ ๔
ตำบลลานสกา

แข็งแรงปราศจากโรค

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕:๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒0,000

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

โครงการ/

ปี

กรรมการ
หมู่บ้าน ม.๔

สาธารณสุขและได้รับความรู้
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว

หน้า ๔๘

รายละเอึย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอี่น
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตอุประสงค'

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

๕

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ ตำ'บล
ลานสกา อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๕
ตำบลลานสกามีสุขภาพดี

ประขาขนหมู่ที่ ๕

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๗
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะใด้ร้บ

KPI

ร้บผิคชอบ
หลัก

(บาท)

ตำบลลาบสกา

แข็งแรงปราศจากโรค

หน่วยงานที

๓
โครงการ/

ประชาชนหมู่ที่ ๕ ตำบลลาบ

ปี

สาธารณสุขและใด้รับความรู้
ในการดูแลสุขภาพของตบเอง

สกา ใด้รับบริการด้าน

กรรมการ
หมู่บ้าน ม.๕

และครอบครัว
๖

โครงการพระราชดำริด้าน
ลาธารณสุข หมู่ที่ ๖ ตำบล
ลาบสกา อำเภอลาบสกา

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๖
ตำบลลานสกามีสุขภาพดี
แข็งแรงปราศจากโรค

ประชาชนหมู่ที่ ๖

๒๐1๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตำบลลานสกา

๓
โครงการ/
ปี

จังหวัดนครศริธรรมราช

ประชาชนหมู่ที่ ๖ ตำบลลาน
สกา ใด้รัฆบริการด้าน
สาธารณสุขและใด้รับความรู้
ใบการดูแลสุขภาพของตบเอง

กรรมการ
หมู่บ้าน ม.๖

และครอบครัว
๗

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ ตำบล
ลานสกา อำเภอลานสกา

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๗
ตำบลลานสกามีสุขภาพดี

ประชาชนหมู่ที่ ๗
ตำบลลาบสกา

แข็งแรงปราศจากโรค

จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒๐,0๐๐

๒0,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓
โครงการ/
ปี

ประชาชนหมู่ที่ ๗ ตำบลลาน
สกา ได้รับบริการด้าน

กรรมการ
หมู่บ้าน ม.๗

สาธารณสุขและใด้รับความรู้
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว

หนา ๔๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ขุมซน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแจ็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ะ งานบริการลาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

๘

โครงการรณรงค์'ป้องกันและ

เพอฟ้องกับโรคพิษสุนัขบ้า

รดวัค ซีน ป้อ งกัน พิษ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ในสุนัขและแมวใบพื้นที่ตำบล
ลาบสกา

สุนัขบ้า ให้กับสุนัขและ
แมวในพื้นที่ตำบลลาน
สกา

เพื่อป้องกันและระงับโรค
ติดต่อที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนใน

เพื่อใช้จ่ายในการ

ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าบ้องนางเธอเจ้า

งบประมาณและปีทีผ่านมา

ตัวชี้’วัด

๒(£'๖๖

๒(£๖๗

๒๕๗๐

(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๔0,00๐

๔๐,0๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๑ครั้ง/ปี

สามารถป้องกับและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ

สำนักปลัด

แมว โมให้เกิดการระบาดใน
พื้นที่ตำบลลาบสกา

ฟ้าจุหาภรณ์,วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี)
๙

โครงการช่วยเหลือประชาขบ
ด้านการฟ้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

พื้นที่ตำบลลานสกา

๑๐๐1๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชน

ประชาชนตำบลลานสกา

ป้ องกั นและระงั บ
โรคติดต่อที่เกิดขึ้นแก่

ร้อยละ
๙๐ ใต้รับ

ปราศจากโรคติดต่อและ

ประชาชนในพื้นที่ตำบล

ประโยชน์

๑๐๐,๐๐๐

สำนักปลัด

ปลอดภัยจากโรคระบาดต่างๆ

ลาบสกา

รวม จำนวน ๙ โครงการ

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒๘๐,000

๒๘0,000

๒๘0,000

๒๘๐,๐๐๐

๒๘๐,๐๐๐

หน้า ๕๐

รายละเสิยดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

วัตอุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที
๑

เอ

โครงการสงเคราะห์เด็ก

๑.เพื่อลดภาระผู้ปกครอง

จ้างเหมารถรับส่งเด็ก

นักเรียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบรีหารส่วนตำบลลาบ
สกาที่มีฐานะยากจบและเป็น
เด็กด้อยโอกาส

๒.เพื่อให้เด็กได้รับการศกษา
อย่างเท่าเทียมกับ

ยากจน เด็กด้อยโอกาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ลานสกา

โครงการช่วยเหลือประชาซน
ด้านการส่งเสรีมนละพัฒนา

ให้การช่วยเหลือประซาซบที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ให้การช่วยเหลือ
ประซาซนที่ได้รับ
ผลกระทบจาก

คุณภาพชีวิต

งบประมาณและปีทีผ่านมา
๒๕๖๙

๒<£๗๐

(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๖0,000

๑๖๐,0๐0

๑๖๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๑00,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๖

๒๕๖๗

(บาท)

ตัวชี้,วัด
KPI

ผลทีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที
รับผิดขอบ
หลัก

๑๐๐%

เด็กเล็กที่ด้อยโอกาสสามารถ
เดินทางมารับการสืกบาเล่า
เรียบในศพด.ลาบสกา ได้

สำนักปลัด

ประซาซนที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อ
คุ ณภาพชี วิ ตได้ รั บการ

เหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผล

ช่วยเหลือ

ต่อคุณภาพชีวิต

รวม จำนวน ๒ โครงการ

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒๖0,0๐0

๒๖๐,๐00

๒๖๐,๐๐๐

๒๖๐,๐๐๐

๒๖๐,๐๐๐

-

-

-

หน้า ๕๑

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน ะ งานส่งเสริมและสนับลนุนความเข้มแข็งชุมชน
เฟ้าหมาย
วัตถุประสงค์

โศรงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

โครงการ?เกอบรมเพื่ม
ศักยภาพบทบาทสตรีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบ

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ทักษะ และเพื่ม'ใ/ต

คณะกรรมการพัฒนา
สตรีระดับหมู่บ้าน

ความสามารถต่อการพัฒนา

สกา

ความเป็นผู้นำของสตรีในการ
บริหารจัดการกลุ่มสตรีให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่

(กพสม.)และ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีระดับตำบล

ยอมรับต่อสังคม
๒. เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำสตรีมี

(กพสต.) หมู่บ้านๆละ
๑๕ คน ๗ หมู่บ้าน รวม
๑๐๕ คน

ความรู้ความสามารถและเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อ
ขยายผลแก่สตรี กลุ่มอื่นๆ
ต่อใป

ตัวชี้,วัด

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0

๔๐,๐๐๐

๔๐,00๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ผลที่ศาตว่าจะได้รับ

KPI

รับผิดชอบ
หลัก

(บาท)
๑ ครั้ง/ปี

หน่วยงาบที่

๑.สตรีใต้รับการส่งเสริมให้

สำนักปลัด

สามารถแสดงออกซึ่ง
ความสามารถและศักยภาพ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ตนเองครอบครัวและจัดการ
กลุ่มสตรีให้มีประสิทธิภาพ
๒. ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดแนวคิด
วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีใน
การพัฒนาตนเองให้สู่
ภาวะการเป็นผู้นำที่ดีเกิด
ความสมานอับห้และ
เสริมสร้างเครีอข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสมาซิกสภา
สตรีแห่งซาติฯองค์กรสตรี
ต่างๆ

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๕๒

รายละเอียดโครงการพัฌ 'นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ะ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่
'อ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพซีวิต
ผู้สูงอายุ “สูงวัย สูงคุณค่า”
ซมรมผู้สูงอายุองค์การ'บริหาร
ส่วนตำบลลาบสกา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อ ส่งเสริม และสร้างความ
ตระหนักถึงพลังของผู้สูงอายุ

สมาซิกชมรมผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วน

พร้อมยกย่องและเซิด'ซู
ผู้สูงอายุผู้มี,ประสบการณ์
ความ! ความสามารถ ด้วยการ

๕๕๐ คบ

๒๕๖๖
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณและปีท ี่ผ่านมา
๒๕๖๙
๒๕๖๗
๒๕๖๘
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕(๗๐
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

ตัวขี้,วัด

ผลที่คาดว่าจะไค้รับ

KPI
ร) ครั้ง/ปี

ผู้สูงอายุมีความ!และ
ประสบการณ์มีทักษะใบการ

หน่วยงาบที่
รับผิดขอบ
หลัก
สำนักปลัด

ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
สามารถหึ่งพาตนเองได้อย่างมี

ตำบลลานสกา จำนวน

คุณค่าและพักดํ่ศรี และมี
หลักประกับที่มั่นคง

เป็นแบบอย่างพื่ดีในสังคม
ตลอดจบผู้สูงอายุจะสามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มี
พักดศรี หึ่งหาตนเองได้ และมี
หลักประกันหึ่มั่นคง
๓

โครงการอบรมให้ความ!โน

เพื่อสร้างความ!ความเข้าใจที่

อบรมให้ความ!เรื่องยา

การแก้ไขป้ญหายาเสพติดใน

ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด

เสพติดในเด็กและ

เด็กและพาวซน

ให้กับเด็กและเยาวซน

เยาวชน

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓0,000

๓๐,๐๐๐

๓0,000

๑ ครั้ง/ปี

เด็กและเยาวชน!เท่าทันถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติด

สำนักปลัด

หน้า ๕๓

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕'๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ะ งานส่งเสริมและสนับสนนความเข้มแข็งชุมชน
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตชองโครงการ)

ที่
<%.

ตัวชี้'วัด

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒<£๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐1๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๕๗๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

รับผิดชอบ
หลัก

(บาท)
๓๐,๐๐๐

โครงการสนับส'นุนศูนย์

๑. สามารถช่วยเหลือ

ปฎิบ้ติการร่วมโนการ
ช่วยเหลือประซาซนของ

ป็องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่

ประชาขบทีประสบ
ป้ญหาด้านสาธารณภัย

ประชาซนที่ประสบปัญหา
ด้านสาธารณภัยได้อย่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ อำ๓ อลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราซ

เป็นศูนย์ปฏิบ้ติการใบการ
ประสาบงาบกับคณะกรรมการ

ได้อย่างรวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ์ ลดการ

ช่วยเหลือประซาซนของ

สูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินชองประชาชน
๒. แก้ปิญหาและ
ประสานงาบในการ

รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
ลดการสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิบของประชาชน
๒. แก้ปัญหาและ

สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อที่ต้องเฝืา
คนพิการ ในพื้นที่
ประสานงาบใบการปองกับโรค ระวังตามกฎหมายว่า
และระงับโรคติดต่อ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
โรคระบาดตามกฎหมาย
เป็นหน่วยงาบบูรณาการกับ

ด้วยโรคติดต่อและ
กฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อและโรค
ระบาดตามกฎหมายว่า

ด้วยโรคระบาดสัตว์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่วนราซการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ๓. ได้รับความสะดวก
ขอความช่วยเหลือเยียวยาให้กับ และแก้ไขป้ญหาความ
เดอดร้อนให้กับ
ประชาซนในพื้นที่

๑ ครั้ง/ปี

๑. สามารถช่วยเหลือ

๑. เป็นศูนย์ประสานงานเพื่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพซีวิต

หน่วยงานที

สำนักปลัด

ประสานงาบในการปัองกับ
โรคและระงับโรคติดต่อที่ต้อง
เฝืาระวังตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อและกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อและโรคระบาดตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาด
สัตว์
๓. ได้รับความสะดวกและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนใบพื้นที่

ประชาชนในพื้นที่

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน่า ๕๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเชตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒■ ๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน : งานส่งเสริมและสนับฝึฆุนความเข้มแข็งชุมชน
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๕

โครงการสนับสบุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตำบลลาบสกา

เที่อส่งเสริมและสนับสบุบการ

ผู้สูงอายุได้ดำเนิน

ดำเนินกิจกรรมและขับเคลื่อน
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตำบลลานสกา

กิจกรรมต่างๆ เข่น
ร). กิจกรรมส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
๒.กิจกรรมส่งเสริมการ

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒<£๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

KPI

(บาท)
<£๐,0๐0

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วม

๒๔๖๖

กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ผู้ถูงอายุได้ร่วมกิจกรรมและ

สำนักปลัด

ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล
ลานสกา

บริโภคตามหลัก
โภชนาการ
๓.กิจกรรมออกกำลัง
กาย
๔. กิจกรรมนันทนาการ
๔. กิ จกรรมส่ งเสริ ม
สุขภาพจิต
๖. กิจกรรมผิกอาชีพ
๗. กิจ กรรมถ่า ยทอด
ความรู้แ ละภูม ิป ีญ ญา
จากผู้สูงอายุสู่ขุมขบ
ฯลๆ เป็นต้น

รวม จำนวน ๕ โครงการ

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น {พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒(to,0๐๐

๒๕0,000

๒๕0,๐00

๒๔๐,0๐0

๒๔๐,๐๐๐

-

-

-

หน้า ๕๕

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒<๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราซ

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ะ งานกิฬาและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑

โครงการจัดส่งนักกีหาเข้าร่วม
การแข่ง,จับกีฬา/กรี1ทาสำหรับ
เด็ก เยาวซนและประชาซน
ทั่วไป ในระดับต่างๆ

เอ

โครงการจัดการแข่งขับกีฬา
อบต.ลาบสกาคัพต้านยาเสพ
ติด

เฟ้อ'ไห้ เยาวชนและประซาซน
ใบท้องถิ่นห่างไกลยาเสพติด
และอบายมุข และเฟ้อ
พัฒนาการกีฬาของตำบลลาน
สกาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่
สงขึ้น
เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
ระหว่างประซาขบในตำบล
ลานสกาเยาวขนห่างไกลยา
เสพติด

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็ก เยาวชนและ
ประซาซบทั่วไป ใบเขต
พื้นที่ตำบลลานสกา

ประซาซนตำบล
ลานสกามีความสามัคคี
อัตราการติดยาเสพติด
ลดลง

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เอ๐๐,๐๐๐
เอ๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,0๐0
(£๐,0๐0

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ

๒๕๖๖
(บาท)
(£๐,00๐

๑ ครั้ง/ปี

๓ 00,000

๓๐๐1๐๐๐

๑ ครั้ง/ปี

เด็ก เยาวซนและประซาซน
ของตำบลลาบสกา ไต้มีส่วน
ร่วมในการแข่งขันกีฬา มี
สุขภาพแข็งแรง มีการพัฒนา
ด้านกีฬาเยาวซบไม่มั่วสุมสิ่ง
เสพติดและอบายมุขต่าง ๆ
เยาวชนและประซาซบซอง
ตำบลลาบสกา ได้มีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬา มีสุขภาพ
แข็งแรง มีการพัฒนาด้าน
กีฬาเยาวชนไม'มั่วสุมสิ่งเสพ
ติดและอบายมุขต่าง ๆ

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

หน้า ๕๖

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

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๖ แผนงานการคาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ะ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓ โครงการจัดงานประเพณีลอย

วัตถุประสงค์

กระทง

เพื่อส่งเสริมสนับสบุนประเพณี
วันลอยกระทง

๔

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย

๔

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีแห่เทียบพรรษา

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย

๖

โครงการส่งเสริมประเพณี
มังคุดหวานและของดีลานสกา

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานมังคุด
หวานและของดีลาบสกา

๗ โครงการส่งเสริมประเพณี

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

๘ โครงการส่งเสริมการจัดงาน

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
เพื่อส่งเสริมอนรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมห้องถิ่น

เทศกาลสารทเดือนสิบ

๙

ประเพณีวับลงกราบต์
โครงการจัดงานประเพณี
ทำบุญให้ทานไฟ

รวม จำนวน ๙ โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดโครงการวับลอย
กระทงตำบลลานสกา
๑ ครั้ง/ปี
เข้าร่วมประเพณีแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ
แห่เทียบพรรษาเพื่อสืบ
สานประเพณีสำคัญทาง
ศาสนา
๑.จัดรถผลาฃาติ
๒.จัดขบวนแห่รถผลา
ชาติ
อุดหนุนงบประมาพให้
ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลาบสกา
ประเพณีสงกรานต์
ได้รับการอนุรักษ์
จัดงานประเพณีทำบุญ
ให้ทานไฟ ตำบลลาบ
สกา ๑ ครั้ง/ปี

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗<ว) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒<£๖๖
(บาท)
๑๐๐,๐0๐

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๔๖๘
๒๕๖๙
๒๔๖๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้'วัด
KPI

๒๔๗๐
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปี

ประชาซบได้ร่วมกับอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมสิบไป

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปี

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุรับการ
อนุรักษ์

สำนักปลัด

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ได้รับการอนุรักษ์

สำนักปลัด

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปี

สำนักปลัด

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปี

งานมังคุดหวานและของดื
อำเภอลานสกาได้รับการ
อนุรักษ์สิบไป
ประชาชนได้ร่วมกับอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมสิบไป

๙๕,0๐0

๙ ๕ ,0 0 0

๙๕,๐๐๐

๙๕,๐๐๐

๙๔,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปี

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปี

๓๗๔,000

๓๗๕,000

๓๗๕,๐๐๐

๓๗๕,0๐0

๓๗๔,0๐๐

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประเพณีวับสงกรานต์ได้รับ
การอนุรักษ์
ประชาชนได้ร่วมกับอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมสิบไป
-

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

ห'นา ๕๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒ ๕ ๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.® แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
ะ งานก่อสร้าง
__
3

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

๑

เอ

๓

๕

๒<£๖๖
(บาท)
๓๐๐,๐00

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒<£๖๘
๒<£๖๗
๒<£๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

โครงการจ่อมน'จมถนนและ เพื่อให้ประซาซนมีความ
โหล่ทางถนนในเขตตำบลลาน สะดวกใบการสัญจรและใช้ใน
การขบส่งผลผลิตทางการ
สกา
เกษตร

ถมหลุมบ่อถนนและ
โหล่ทางถนนในเขต
ตำบลลาบสกา

โครงการบุกเบิกถบนพร้อมลง
หินคลุก ซอยอุทิศพัฒนา
หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา

บุกเบิกถนบหินคลุก
กว้าง ๕ เมตร
ระยะทาง 3 1 , ๕ 0 0
เมตร
บุกเบิกถนนหินคลุก
กว้าง ๕ เมตร
ระยะทาง ๕00 เมตร

๗๐๐,๐๐๐-

ถบน คสล.
กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๒,๐๐0 เมตร

๙๐๐,๐๐๐

เพื่อให้ประขาซนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน
การขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง เพื่อให้ประขาซบมีความ
หินคลุก ซอยบายฤกษ์ - สวน สะดวกในการสัญจรและใช้ใน
ใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลลาบสกา การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง เพื่อให้ประชาซบมีความ
หินคลุก หมู่ที่ ร)
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน
การซบส่งผลผลิตทางการ
ตำบลลานสกา
เกษตร
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง เพื่อให้ประซาฃนมีความ
หินคลุก ซอยนายเขย(ช่วงที่๒) สะดวกในการสัญจรและใช้ใบ
หมู่ที่ ร) ตำบลลานสกา
การขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

บุกเบิกถนนหินคลุก
กว้าง ๕ เมตร
ระยะทาง®,๐๐๐ เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒<£๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

แบบ ผ. ๐๒

๒<£๗๐
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้'วัด

ผลทีคาดว่าจะใต้รับ

หน่วยงานที่

ถนนใบเขต
ตำบลลาบ
สกาที่โด้รับ
การ
ซ่อมแซม
ถนนหิน
คลุก
จำนวน ๑
สาย
ถนนหิน
คลุก
จำนวน ๑
ลาย
ถนน คสล.
จำนวน ๑
สาย

ประชาชนโต้รับความสะดวก
ในการสัญจรและซบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

ประซาซนโต้ริบความสะดวก
ใบการสัญจรและใช้ใบการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

ประซาซบไต้รับความสะดวก
ในการสัญจรและใช้โบการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

ประซาซนโต้รับความสะดวก
ในการสัญจรและใช้ใบการ
ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

ประชาชนโต้รับความสะดวก
ในการสัญจรและใช้ในการ
ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

KPI

รับผิดชอบ
หลัก

ถนนหิน
คลุก
จำนวน ๑
สาย

หน์า ๕๘

รายละเอียดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕'๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดหี่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
ที่
๖

๗

โครงการ/กิจกรรม
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง
หับคลุก ซอยนายฤกษ์ ศรีผกาอุทิศ หมู่ที่ ๑ ต่อหมู่ ๕
ตำบลลานสกา
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายนายเผียนเขาวัง ต่อจาก
ถนน คสล.เดิม จากบ้านนาย
■ ช้อย มูณีผล หมู่ที่ ๒
ตำบลลาบสกา
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายควนกลาง - เขาวัง
หมู่ที่ ๒ ตำบลลาบสกา

วัตถุประสงค'

บุกเบิกถนนหันคลุก
เพ ื่อ ให ้ป ระขาขน มีค วาม
กว้าง ๕ เมตร
สะดวกในการสัญจรและใข้โน
การขบส่ง ผลผลิต ทางการ ระยะทาง๖๐๐ เมตร
เกษตร
เพ ื่อ ให ้ป ระขาขบ ม ีค วาม ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร
สะดวกโนการสัญจรและใช้ใน ระยะทาง ๒๐๐เมตร
การ ขน ส่ง ผลผลิต ทางการ
เกษตร

เพื่อให้ประขาขนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน
การขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร
โครงการก่
อ
สร้
า
งถนน
คสล.
เพื
่อให้ประขาซนมีความ
๙
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน
สายในเผียน-นายเขียน
การขนส่งผลผลิตทางการ
(ช่วงที่®) หมู่ที่ ๒
ตำบลลาบสกา
เกษตร
๑๐ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง เพื่อให้ประขาซบมีความ
หับคลุก สายซอยนางประคิ๋น - สะดวกใบการสัญจรและใช้ใบ
นายจิ๋ว อากาศกลาย หมู่ที่ ๓ การขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร
ตำบลลานสกา
๘

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖

(บาท)

๒๕๖๗

(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๗๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ

ระยะทางที่ ประซาขนใต้รับความสะดวก กองช่าง
ใบการสัญ จรและใช้โบการ
ใต้
ดำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

๖ 00,000

๖๐0,000

ถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒๕๖๙

๖ 00,000

ถนน คสล.
กว้าง ๕ เมตร
ระยะทาง ๑๘๐ เมตร

ถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร
ระยะทาง ๒,๐๐๐ฌตร

๒๕๖๘

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
ระยะทางที่ ประขาซนใต้รับความสะดวก กองช่าง
ใบการสัญ จรและใช้ใบการ
ใต้
ดำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้ว้ด
KPI

๙๕๐,๐๐๐

๖ 0 0,000

ระยะทางที่ ประขาขนใต้รับความสะดวก
ในการสัญจรและใช้ในการ
ใต้
ดำเนินการ ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

ระยะทางที่ ประซาซบใต้รับความสะดวก
ในการสัญจรและใช้ใบการ
ใต้
ดำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

ระยะทางที่ ประขาขบใต้รับความสะดวก
ในการสัญจรและใช้ใบการ
ใต้
ดำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

หน่า ๕๙

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้บ่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

๑๑ โครงการก่อสร้างถ'นน คสล.
สายบายวิโรจน์ นายบุญธรรม •บูรณะพล
หมู่ที่ ๓ ตำบลลาบสกา
๑เอ โครงการวางท่อระบายบํ้า
บริเวณสามแยก ถนนโสซ่อ หนานกระโจน หมู่ที๓
ตำบลลานสกา
๑๓ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง
หินคลุก สายบ้านนายสมมุ่ง หน้าโรงเรียบวังหงส์ หมู่ที่ ๔
ตำบลลานสกา
๑๔ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง
หินคลุก ซอยบายทองสิบ
หมู่ที่ ๔ ตำบลลานสกา

เพ ื่อ ให ้ป ระชาซ น มีค วาม ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน ระยะทาง ๒๕๐เมตร
การขนส่ง ผลผลิต ทางการ
เกษตร
เพื่อ แก้ไ ขปึญ หา'นาท่ว มขัง วางพ่อระบายป้า
ครัว เรือ นราษฎร และถนน ยาว ๘๐ เมตร
สัญจร

บุกเบิกถนน
เพ ื่อ ให ้ป ระซาชนมีค วาม
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใบ
กว้าง ๕ เมตร
การขนส่ง ผลผลิต ทางการ ระยะทาง ๑๘๐ เมตร
เกษตร
บุกเบิกถนน
เพ ื่อ ให ้ป ระซาซบมีค วาม
กว้าง ๔ เมตร
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใน
การขบส่ง ผลผลิต ทางการ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
เกษตร
๑๔ โครงการวางท่อ ระบายนํ้า เพื่อ แก้ไ ขบิญ หานํ้า ท่ว มขัง วางท่อระบาย'นายาว
๔๐๐ เมตร
บริเวณสามแยกวัง หงส์ ถึง ครัว เรือ นราษฎร และถนน
สะพานวังหงส์
สัญจร
หมู่ที่ ๔ ตำบลลานสกา

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ค.๒๕๖๖-๒๔๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

ตัวซี้ว้ด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๐๐,๐๐๐

ท่อระบาย
'นา จำนวน
๑ แห่ง

ระบายป้าบริเวณครัว เรือ น
ประซาซบได้อย่างรวดเร็ว

๘๐,๐๐๐

ระยะทางที่ ประขาซนได้รับความสะดวก กองจ่าง
ได้
ใบการสัญ จรและใช้ในการ
ดำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

๒๕๖๖
(บาท)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๔๖๙
๒๕๖๘
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๕๐,๐๐๐

๒๕๗๐
(บาท)

หน่วยงานที่
KPI
รับผิดขอบ
หลัก
ระยะทางที่ ประซาซนได้รับความสะดวก กองจ่าง
ได้
ในการสัญ จรและใช้ในการ
ตำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
กองซ่าง

ระยะทางที่ ประซาซนได้รับความสะดวก กองจ่าง
ได้
ใบการสัญ จรและใช้ในการ
ดำเนินการ ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

๓๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

ท่อระบาย ระบายนํ้าบริเวณครัว เรือ น
นํ้า จำนวน ประซาขนได้อย่างรวดเร็ว
๑ แห่ง

กองจ่าง

หบ่า ๖๐

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องลิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศริธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยศรีผกาอุทิศ ต่อจากถนน
คสล.เดิม หมู่ที ๕
ตำบลลาบสกา
๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบายสมจิตร - สวบใหญ่
ต่อจาก ถบน คสล.เดิม
หมูท
่ ี ๕ ตำบลลานสกา
๑^ โครงการขยายไหล่ทาง
ถนน คสล. สายวังดิบดำ ปากแพรก ตลอดสาย
หมู่ที่ ๕ ตำบลลานสกา
๑๙ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง
หินคลุก ซอยสวนใหญ่ เขามอ หมู่ที่ ๕ ตำบลลานสกา
๒0 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายนอกสวบ - อ่าวไอ้แกลบ
หมู่ที่ ๖ ตำบลลานสกา

วัตถุประสงค์
เพ ื่อ ให ้ป ระขาขน มีค วาม
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน
การขนส่ง ผลผลิต ทางการ
เกษตร
เพ ื่อ ให ้ป ระขาซน มีค วาม
สะดวกใบการสัญจรแสะใช้ใบ
การขนส่ง ผลผลิต ทางการ
เกษตร
เพ ื่อ ให้ป ระขาซน มีค วาม
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน
การขนส่ง ผลผลิต ทางการ
เกษตร
เพ ื่อ ให ้ป ระขาขน มีค วาม
สะดวกในการสัญจรและใช้ไน
การขนส่ง ผลผลิต ทางการ
เกษตร
เพ ื่อ ให ้ป ระซาขบมีค วาม
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใบ
การขนส่ง ผลผลิต ทางการ
เกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๑๐๐เมตร
ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐เมตร
ขยายไหล่ทางถนน
คสล.๑ ข้าง
กว้าง ๑ เมตร
ระยะทาง ๑,๐๐๐เมตร
บุกเบิกถนน
กว้าง ๕ เมตร
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
ถนนคสล.กว้าง๔ เมตร
ระยะทาง ๑๗๐ เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕:๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒๕๖๖
(บาท)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๘
๒๕๖๗
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓00,00๐

๕00,000

๒๕๗0
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
หลัก
ระยะทางที่ ประขาขนได้รับความสะดวก กองข่าง
ได้
ใบการสัญ จรและใช้ใบการ
ดำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ระยะทางที่ ประขาขนได้รับความสะดวก กองซ่าง
ได้
ใบการสัญ จรและใช้ใบการ
ดำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

๗ 00,000

ระยะทางที่ ประขาซบได้รับความสะดวก กองข่าง
ได้
ใบการสัญ จรและใช้ในการ
ดำเนินการ ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

๕00,000

ระยะทางที่ ประขาขบได้รับความสะดวก กองข่าง
ได้
ในการสัญ จรและใช้ในการ
ดำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
๔๗๐,๐๐๐

ระยะทางที่ ประขาขนได้รับความสะดวก กองข่าง
ได้
ในการสัญ จรและใช้ในการ
ดำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

หน่า ๖๑

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ใบเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
«1,๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๒® โครงการลงหนคลุกบริเวณไหล่
ทาง ถนนสายวังสาย วังโบราณ หมู่ที่ ๖
ตำบลลาบสกา
๒๒ โครงการก่อสร้างถบน คสล.
สายสวบใหญ่ หมู่ที่ ๖
ตำบลลานสกา
๒๓

๒๔

๒๔

๒๖

วัตถุประสงค์

เพื่อ ให้ป ระซาซน มีค วาม
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน
การขนส่ง ผลผลิต ทางการ
เกษตร
เพ ื่อ ให ้ป ระซาขบมีค วาม
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน
การซบส่ง ผลผลิต ทางการ
เกษตร
เพ ื่อ ให้ป ระซาซน มีค วาม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใน
สายโรงนา หมู่ที่ ๖
การขนส่ง ผลผลิต ทางการ
ตำบลลานสกา
เกษตร
เพ ื่อ ให ้ป ระขาซน มีค วาม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใน
สายสวนนาว หมู่ที่ ๖
การขบส่ง ผลผลิต ทางการ
ตำบลลานสกา
เกษตร
เพ ื่อ ให้ป ระซาซน มีค วาม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใน
สายควนหลาโอบ
การขนส่ง ผลผลิต ทางการ
หมู่ที่ ๗ ตำบลลานสกา
เกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ ื่อ ให้ป ระซาซนมีค วาม
สายปากแพรก หมู่ที่ ๗ ตำบล สะดวกในการสัญจรและใช้ใน
ลานสกา
การซบส่ง ผลผลิต ทางการ
เกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ลงหินคลุกบริเวณ
ใหล่ทาง
ระยะทาง ๔o o เมตร
ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๔00 เมตร

๒๔๖๖
(บาท)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖<£๐}๐ 0๐

ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕:๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
หลัก
ระยะทางที่ ประซาซบได้รับความสะดวก กองช่าง
ได้
ในการสัญ จรและใช้ในการ
ดำเนิบการ ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

ระยะทางที่ ประชาซนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญ จรและใช้ในการ
ได้
ดำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

๔๐๐,๐๐๐

ระยะทางที่ ประซาซบได้รับความสะดวก กองช่าง
ใบการสัญ จรและใช้ในการ
ได้
ดำเนินการ ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

๔๐๐,๐๐๐

ถนน คลล.กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๑๘๐ เมตร
ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

๒<£'๗๐
(บาท)

ตัว ชี้วัด
KPI

ระยะทางที่ ประซาซนได้รับความสะดวก กองช่าง
ได้
ไนการสัญ จรและใช้ในการ
ดำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

๘๐๐,๐๐๐

ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

แบบ ผ. ๐๒

๔๐๐,๐๐๐

๒๕0,000

ระยะทางที่ ประชาซบได้รับความสะดวก กองช่าง
ได้
ไนการสัญ จรและใช้ใบการ
ดำเนินการ ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร
ระยะทางที่ ประชาซบได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจรและไช้ไบการ
ได้
ดำเนินการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

หน้า ๖๒

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0 )
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. 0 ๒

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
1อฅเ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายปากแพรก ๒ หมู่ที่ ๗

เพ ื่อ ให ้ป ระซ าข น ม ีค วาม

ถนน ค ส ล .ก ว ้า ง ๔

สะดวกโนการสัญจรและใช้โน

ตำบลลานสกา

การซนส่ง ผลผลิต ทางการ
เกษตร

เมตร
ระยะทาง ๒00 เมตร

รวม จำนวน ๒๗ โครงการ

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๙

๒๕๗0

(บาท)

(บาท)

๕00,000

๒,๙๘0,000

๗,๒00,000

๔,๕๕0,000

©,๗๗0,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงาบที่
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางที่

ประซาซนได้รับความสะดวก

ได้
ดำเนินการ

ในการสัญจรและใช้ไนการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

๓0๐,0๐๐

หนา ๖๓

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

โครงการแกอบรมพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

เพื่อเพมประสิทธิภาพและ

ผู้บริหาร ส.อบต.

ความรู้โนการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาขิกสภา อบต.
และพนักงาบ อบต.และ

พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างได้รับการ

พนักงานจ้าง

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗

๒๔๖๘

๒๔๖๙

(บาท)

(บาท)

๒๔๗0
(บาท)

KPI

(บาท)

๓0,0๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔๐,0๐๐

๑๐๐%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
หลัก

ผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน

สำนักปลัด

ส่วนตำบลและพนักงาบจ้างมี
ความรู้และประสิทธิภาพการ
ทำงาบดียิ่งขึ้น

อบรมให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพการ
ทำงานอย่างน้อยปีละ
๑ ครัง

๒

เพื่อรับฟ้งป้ญหาและพบปะ
ประซนในพื้นที่ตำบลลานสกา

พบปะประซาขนตำบล
ลานสกา ออกให้บริการ

และออกให้บริการเคลื่อนที่

เคลื่อนที่ จำนวน ๗

โครงการอบรมโห้ความรู้ด้าน
ประขาซิปโตย และกฎหมาย

เพื่อให้ประซาขนมีความรู้

ประซาซบมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เบื้องต้นที่ควรรู้โห้กับ
ประซาซบ

ประซาซิปโตย และกฎหมาย
เบื้องต้นที่ควรรู้

ประซาซิปไตย และ

โครงการอบรมคุณธรรม

เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรม

เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกา

ผู้บริหาร สมาขิกสภา
พนักงาน อบต.ลานสกา

จริยธรรมในหน่วยงาน

โครงการ อบต.ลาบสกา พบ
ประซาซน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ร) ครั้ง/ปี

พบปะประซาซบในพื้นที่
ตำบลลานสกา ออกให้บริการ
เคลื่อนที่

สำนักปลัด/
กองคลัง/
กองซ่าง

หมุ;บ้าน
๓

(i

ความเข้าใจเกียวกับ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ร) ครั้ง/ปี

ประซาซนมีความรู้ความเข้าใจ

สำนักปลัด

เกี่ยวกับประซาซิปไตยและ
กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้

กฎหมายเบื้องต้นที่ควร
ทราบ

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปี

อบต.ลาบสกา เป็นองค์กรที่มี
คุณธรรมจริยธรรม

สำนักปลัด

หนิา ๖๔

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๔ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๔.® แผนงานบริหารมั่วไป ะ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๕

โครงการประขาคมเพิ่อการ

เพื่อให้ประซาซนมีส่วนร่วมใน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น ภายใต้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ

ให้ความรู้การทำ
ประซาคมทั้ง ๗
หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่
อบต.

ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดขอบ

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕:๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๕

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๖๖
(บาท)

๒ ๖๗

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐

{บาท)

๓0,0๐0

๓๐,๐๐๐

๓๐1๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

(บาท)
๑ ครั้ง/ปี

ประซาขนไต้แสดงความ
คิดเห็บและร่วมเสนอความ

สำนักปลัด

ต้องการ ซึ่งจะนำไปสู่การ
แก้ไขป้ญหาของหมู่บ้าน
ขุมซน ภายในตำบลลานสกา

หน้า ๖๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๔.® แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
เป๋าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ขององค์การ

ออกบริการประซาขน
หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลลาน

บริหารส่วนตำบลลานสกา

บริหารส่วนตำบลลานสกา โดย
สามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง
และเป็นธรรม

สกา

ที่
๖

๒๕๖๖
(บาท)

รวม จำนวน ๖ โครงการ

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๕,๐๐๐

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

๒๕๖๗
(บาท)

๕,0๐0

๒๕๖๘
(บาท)

๕1๐๐๐

๒๕๖๙
(บาท)

๕,๐๐๐

แบบ ผ. ๐๒

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด

KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

(บาท)

๕,๐๐๐

หน่วยงานที่

๑ ครั้ง/ปี

๑ . ประซาซบได้ร ับ ความ

กองคลัง

สะดวก
๒.ลูกหนี้กาษีค้างจำระลดลง
๓. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

©(^<1,000

«๕๕,00๐

๑๕๕,0๐๐

€)<£(£?,o oo

๑๗๕,๐๐๐

ไห้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

หน้า ๖๖

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีสรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ขุมซน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๔ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะงานก่อสร้าง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
บริเวณที่ทำการ อบต.ลานสกา
(แห่งใหม่)

เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจอด
รถยนต์ส่วนกลาง

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๒

๒๕๖๗

๒<£๖๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

โรงจอดรถยนต์
ส่ว นกลางจำนวน ๑

ตัวชี้วัด
๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๖๐๐,00๐

รวม จำนวน ๑ โครงการ

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (ท.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗o) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

KPI
โรงจอดรถ
จำนวน ๑
แห่ง

แห่ง

-

๖00,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะโต้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
หลัก

รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.
ลาน ส ก าม ีท ี่ส ำห รับ จ อ ด
ประจำเพื่อยืดอายุการใช้งาน

กองช่าง

-

หนา ๖๗

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.® แผนงานเคหะและชุมชน ะ งาบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

๒

โครงการผิกอบรมให้ความรู้

เฟือ ส่ง เสริม ความรู้ใ นการ

ประขาขนเข้ าใจ

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัด

จัดการขยะที่เกิดในขุมขนอย่าง
เป็นระบบ

กระบวนการและวิธีการ

ของเสียอันตรายใบซมซบ

จัดการขยะและของเสีย
ในขุมขน

โครงการรณรงค์ประซาขน
ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรีอน

เฟ ือ รณ รงค์ใ ห ้ป ระข าขน
ตระหนัก ถึง ปัญ หาขยะใน

รณรงค์ประขาสัมพันธ์
ให้ประขาขนตำบลลาน

ขุมขบ

สกาทั้ง ๗ หมู่บ้านทราบ
ถ ึง ป ้ญ ห า แ ล ะ แ น ว
ทางแก้ไข

รวม จำนวน ๒ โครงการ

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗0

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐,๐0๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

KPI
ร้อยละ ๓๐
ของขยะที่
ลดลง

ร)(1,000

<5)(ร?,๐๐๐

(5)(ร?,00๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
หลัก

ป ระขาซน มีค วามเข้า ใจ

สำนักปลัด

กระบวน การและวิธ ีก าร
จัด การขยะและของเสีย ใบ
ขุมซบอย่างถุกต้อง

๑(ร?,๐๐๐

๑(ร?,๐๐๐

๑ ครั้ง/ปี

ประซาขบตระหนักถึงป้ญทา

สำนักปลัด

ขยะม ูล ฝ อยใบ พ ื้น ที่แ ละ
ร่ว มกับ แก้ไ ขปัญ หาอย่า ง
บูรณาการ

๔๕,000

๔๕,000

๔(ร?,๐๐0

๔๕,000

๔(ร?,๐00

-

-

-

หน์า ๖๘

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะงานก่อสร้าง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการบริห ารจัด การนํ้า

แก้ไขปัญ หาป้าท่วม/ป้าแล้ง/

ก่อสร้างธนาคาร'นาใต้

ระบบธนาคารนํ้าใต้ดิน ตาม

นํ้าเสีย

ดินระบบปีด
จำนวน ๕ บ่อ

ที่
๑

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ศาสตร์พ ระราชา หมู,ที่ ๑

งบประมาณและปีทีผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

โครงการบริห ารจัด การบํ้า
ระบบธนาคารบํ้าใต้ดิน ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ศาสตร์พ ระราชา หมู่ท ี่

๒๕๗0

(บาท)

(บาท)

๕๐,๐๐๐

๒

๕0,000

ก่อสร้างธนาคารนํ้าใต้
ดินระบบปิด
จำนวน ๕ บ่อ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
หลัก

ธนาคารนํ้า

ป ระช าซ น ม ี' น าใช ้อ ย่า ง

ได้ดิน

พอเพียง แก้ไขปัญหาบํ้าแล้ง/
บํ้าท่วม/บํ้าเสียไนพื้นที่หมู่ที่

บ่อ
แก้ไขปัญหานํ้าท่วม/นํ้าแล้ง/
นํ้าเสีย

ผลทีคาดว่าจะได้รับ

KPI

จำบวบ ๕

ตำบลลานสกา
๒

ตัวชี้วัด
๒๕๖๙

ธนาคารนํ้า
ใต้ดิบ
จำนวน ๕
บ่อ

กองช่าง

๑ ตำบลลาบสกา
ป ร ะซ าซ น ม ีน ํ้า ใช ้อ ย ่า ง

กองช่าง

พอเพียง แก้ไขปัญหาบํ้าแล้ง/
นํ้าท่วม/ป้าเสียไนพื้นที่หมู่ที่
๒ ตำบลลานสกา

ตำบลลานสกา
๓

โครงการบริห ารจัด การนํ้า

แก้ไขปัญหานํ้าท่วม/'นาแล้ง/

ระบบธนาคารนํ้าโต้ดิน ตาม

'นาเสีย

ก่อสร้างธนาคารนํ้าใต้
ดินระบบปิด

๕๐,๐๐๐

จำนวน ๕ บ่อ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

๕

ตำบลลานสกา
โครงการบริหารจัดการป้าระไJบ
ธนาคารป้าใต้ดิน ตามปริ'ขญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์
พระราซา หม่ท๔ ตำบลลานสกา
โครงการบริหาร'จัดการป้าระบบ
ธนาคารนํ้าใต้ดิบ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์
พระราซา หมู่ที่ ตำบลลานสกา

๕

ป ร ะ ช าช น ม ีป ้า ใช ้อ ย ่า ง

ได้ดิบ

พอเพียง แก้ไขปัญหาป้าแล้ง/
ป้าท่วม/ป้าเสียโนพื้นที่หมู่ที่

จำนวน ๕
บ่อ

ศาสตร์พ ระราขา หมู่ที่ ๓
๕

ธนาคาร'นา

แกิไขปัญหาป้าท่วม/บาแลง/ป้า
เสีย

ก่อสร้างธนาคาร'นาใต้ดิบ
ระบบปิด
จำนวน ๕ บ่อ

แก้ไขปัญหาป้าท่วม/ป้าแล้ง/ป้า
เสีย

ก่อสร้างธนาคารป้าใต้ดิน
ระบบปิด
จำนวน บ่อ

๕

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ธนาคารป้า
ใต้ดิน
จำนวน ๕
ปอ
ธนาคารป้า
ใต้ดิน
จำนวน ๕
บ่อ

กองช่าง

๓ ตำบลลาบสกา
ประซาซนมีป้าใช้อย่างพอเพียง
แก้ใซปัญหาป้าแล้ง/ป้าท่วม/ป้า
เสียในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลลาบ
สกา
ประซาซนมีป้าใช้อย่างพอเพียง
แก้ไขปัญหาป้าแล้ง/ป้าท่วม/ป้า
เสียในพื้นที่หมู่ที่ ตำบลลาน
สกา

กองช่าง

กองช่าง

๕

หนา ๖๙

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริห ารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะงานก่อสร้าง
งบประมาณและปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๖

๗

๒๕โ๖๖
(บาท)

โครงการบริหารจัดการป้าระบบ
ธบาคารป้าไต้ดิน ตามปรัชญา
เครษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์
หระราชา หมู่ที่ ๖ตำบลลาบสกา
โครงการบริหารจัดการป้าระบบ
ธนาคารป้าใต้ดิบ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์
พระราชา หมู่ที่ ฬ ตำบลลานสกา

แก้ไขปัญหาป้าท่วม/ป้าแล้ง/ป้า
เสีย

ก่อสร้างธนาคารป้าใต้ดิน
ระบบจด
จำนวน ๕ บ่อ

แก้ไขปัญหาป้าท่วม/ป้าแล้ง/ป้า
เสีย

ก่อสร้างธนาคารป้าใต้ดิน
ระบบปิด
จำนวน บ่อ

รวม จำนวน ๗ โครงการ

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๙
(บาท)

๒<£๗๐
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

-

-

«๐๐,๐00

«๐๐,๐๐๐

«๕๐,๐๐๐

ผลทีคาดว่าจะไตัรับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

KPI

หลัก
ธนาคารป้า
ใต้ดิน
จำนวน ๕
ปอ
ธนาคารป้า
ใต้ดิบ
จำนวน ๕
บ่อ

ประชาซบมีป้าใช้อย่างพอเพียง
แก้ไขป้ญหาป้าแล้ง/ป้าท่วม/ป้า
เสียใบพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลลาบ
สกา
ประชาชนมีป้าใช้อย่างพอเพียง
แก้ไขปิญหาป้าแล้ง/ป้าท่วม/ป้า
เสียในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลลาน
สกา

กองช่าง

กองช่าง

หน์า ๗๐

รายละเอีย ดโครงการพัฒ นา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๓ แผนงานการเกษตร ะ งานสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตชองโครงการ)

ที่
ส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อ

จัดโครงการปลูกป่า

เกียรติ

อบุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เฉลิมพระเกิยรติ

โครงการแปลงเพาะชำกล้าไม้

เพื่อเพาะชำกล้าไม้ไว้ปลูกใน
พื้นที่ป่าตำบลลานสกา

จัดโครงการแปลงชำ
กล้าไม้

ส่งเสริมการอบุรักษ์ห ลังงาบ
ส ิ่ง แ ว ด ล ้อ ม แ ล ะ พ ล ัง งาบ

ประขาซบรู้จ ัก การใช้
พลังงานทดแทน

๑

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ

๒
๓

โครงการอบุร ัก ษ์พ ลัง งาบ
สิ่ง แวดล้อ มแ ละพ ลัง งาน
ทดแทบ

๕

โครงการถนนสวยงาม

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

-

๓๐,๐๐๐

๓0,00๐

-

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวขี้วัด
๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

๓๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๑ ค?ง/ปี

ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อ

-

๑ ค?ง/ปี

เพื่อ ส่ง เสริม ให้ป ลูก ต้น ไม้
ทดแทน

สำนักปลัด

๓๐,๐๐๐

๑ ค?ง/ปี

ประขาซบลดภาระค่าใช้จ่าย

สำนักปลัด

ถนน
สวยงามขึ้น

ถนนในพื้นที่ตำบลลานสกา
สะอาดสวยงาม

สำนักปลัด

สำนักปลัด

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
-

๓๐,๐๐๐

-

ทดแทน
เพื่อดูแลรักษาความสะอาด

ถนนในพื้นที่ตำบลลาน

ของถนนในพื้นที่ตำบล
ลานสกาให้สวยงามอยู่เสมอ

สกาสะอาดสวยงาม

๑๕,0๐0

๓๐,๐๐๐

อย่างน้อย
๘๐%

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕;๖๖-๒๕:๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๗๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๓ แผนงานการเกษตร ะ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมขาติ
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตอุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๕

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราฃดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)

๑.เพื่อสนองพระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กลุ่มเป้าหมายของการ
ดำเนินการตั้งแต่ระดับ

อับเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ

เยาวชน ผู้ใฝ่รู้ จบถึง

สยามบรมราชกุมารี
๒.เพื่อ เป็นแหล่งปลูกผิงโน้ม
น้าว กล่อมเกลาจิตใจให้

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗0

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐,000

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
หลัก

พันธุกรรม
พืชได้รับ
การอนุรักษ์
อย่างน้อยปี
ละ ๒ ชนิด

กลุ่มสาธารณชบที่สนใจ
ต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เยาวชนเกิดความเข้าใจ ได้เกิด
ความปีติ หวงแหนและ
ตระหนักในคุณค่าของ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในพระราชดำริฯ ให้ “คน”

สำนักปลัด

เป็นศูนย์กลางในการ
ดำเนินงาบ ในฐานะที่คนเป็น
ผู้กำหนดแนวทางดำเนินงาบ
เป็นผู้รับประโยชน์ และรับ
ผลกระทบจากการดำเนินงาบ
โดยพัฒนาภูมิปีญญาและ
กระบวนการเรียนรู้ของคน
เพื่อให้คบมิความรู้ความเข้าใจ

ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็น
มรดกที่สำคัญชองประเทศเพื่อ

และตระหนักถึง คุณค่า
ความสำคัญและประโยชน์
ของพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต

นำใปสู่การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ อย่างชาญฉลาดและ
ยั่งยืน

รวม จำนวน ๕ โครงการ

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๗๕,000

๙๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖0,000

๖๐,๐๐๐

-

-

-

หน้า ๗๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเจตจังหวัดที่ 6) ด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๓ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตจอง

งบประมาณ
๒๕๖๖

๒(£'๖๗
(บาท)

โครงการ)

(บาท)

โครงการพัฒนาคุณภาพ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผล

อบรมให้ความรู้แก่

๑00,๐00

ผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรทุก

เกษตรกรจาก

หมู่ที่ ๓ ตำบลลาบสกา

ครัวเริอบให้โต้บาตรฐาน

ผู้เชี่ยวชาญ

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙

๒<£๗๐

(บาท)

(บาท)

y
ตัวชืวัด
(KPI)

คุณภาพผลผลผลิต

สำนักงานปลัด

การเกษตร

ทางการเกษตรทุก

(หมู่ที่๓)

มาตรฐาน

ตลาด

หน่วยงานรับผิด
ขอบหลัก

ผลผลิตทาง

ร้อยละ ๘๐ ไต้

ตรงตามความต้องการของ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ครัวเรือนให้ไต้
มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาด

จำนวน • โครงการ

เป็นเงบ

๑0๐,000

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

-

-

-

-

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 ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.© แผนงานการรักษาความสงบภายใน ะ งานป็องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตซองโครงการ)

ที่
๑

๒

ตำบลลานสกา

ปลอดภัยในขีริตและทรัพย์สิบ
ป๋องกันอาชญากรรมในหมู่บ้าน

ติดตั้งกล้อง วงจรปิด
CCTV ตามทางแยก หมู่
ที่ ๕ ตำบลลานสกา

โครงการก่อสร้างป๋อมยาม
บริเวณเขาช้างสี หมู่ที ๖

เพื่อใช้เป็นจุดรักษาความ
ปลอดภัย และเป็นจุดบริการ

ก่อสร้างป้อมยาม
บริเวณเขาช้างสี

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV ตามทางแยก หมู่ที ๔

ตำบลลานสกา

เพื่อให้ประซาขนมีความ

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

ตัวชี้วัค
๒๕๗๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

รับผิดชอบ
หลัก

(บาท)
ประซาขนใบ

๕00,๐๐๐

พื้นที่
ร้อยละ ๙๐
ใต้รับประโยซบ์
จากกล้องวงจร
ปิด
๕๐๐,๐๐๐

ประซาซบที่เดินทางท่องเที่ยว

หน่วยงาบที่

ประซาซนมีความปลอดภัยโน
ชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน

กองช่าง
(หมู่ที่๕)

อาชญากรรมใบหมู่บ้าน

ประซาขนใบ
พื้นที่

ประชาซนมีความปลอดภัยใบ
การเดินทางมาท่องเที่ยว

ร้อยละ ๙๐

ตำบลลาบสกา

กองช่าง
(หมู่ที่๖)

ใต้รับประโยชน์

ใบตำบลลานสกา

จากป๋อมยาม
๓

โครงการจัดหาภาซนะ(โอ่ง)
โห้กับบ้านเรือนที่ขาดนํ้า

เพื่อให้ประซาซนมีนํ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

จัดหาโอ่งใส่นํ้าให้

๕๐,๐๐๐

ประซาซน จำนวน ๒๐
ครัวเรือน

(บริเวณบอกสวบ) หมู่ที่ ๖
ตำบลลานสกา

ประซาซบใน
พื้นที่

เพื่อให้ประซาซนมีบํ้าใช้อย่าง

กองช่าง

เพียงพอ

(หมู่ที่๖)

ประจาซนได้รับความ

กองช่าง

ปลอดภัยในการสัญจร

(หมู่ที่๑)

จำบวบ ๒๐
ครัวเรือน ได้รับ
โอ่ง'ใส่นา

๑

โครงการตั้งด่านจุดตรวจ หมู่ที่
๑ ตำบลลาบสกา

เพื่อลดอุ,บดเหตุ

ตั้งด่านจุดตรวจใน
หมู่บ้านเพื่อลดอุบ้ติเหตุ
ทางถนน

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๓0,๐00

จำนวนอุบ้ตเหตุ
ในหมู่ที่ ๑ ลดลง
ร้อยละ๕๐

หนา ๗๔

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

แบบ ผ. ๐๒/©

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ะ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค'

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑
ตำบลลานสกา

เพื่อให้ประซาซบได้รับการ
บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ที่ดิ

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖

๒๕๖๗

(บาท)

(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

พัฒนาศักยภาพ

๒๕๗๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลัก

(บาท)
๓๐,๐๐๐

สาธารณสุขมูลฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ

ประซาชน
ใบพื้นที่
ร้อยละ ๘๐

ประซาซนได้รับการบริการ

สำนักปลัด

ด้านสาธารณสุขมูลฐานที่ดี

(หมู่ที่๑)

ใต้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข
มูลฐาน
รวม จำนวน a โครงการ

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

-

๓๐,๐๐๐

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๘๐,๐๐๐

หนำ ๗๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เช้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นใบเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ • งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

โครงการสนับสบุบอุปกรณ์เทือ
พิบฟูผู้พิการ หมู่ที่ ๑ ตำบล
ลาบสกา

เพื่อโห้ผู้พิการได้รับการ

สนับสบุนอุปกรณ์เพื่อ

ช่วยเหลืออุปกรณ์โนการที่นฟู
สุขภาพ นละสิงอำนวยความ

ที่บฟูผู้พิการ หมู่ที่ ๑

๕

แบบ ผ. ๐๒/๑

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

๒ bb

๕

๒ ๖๗

๒๕๖๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

ตัวขี้วัด
๒๕'๗๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

รับผิดชอบ
หลัก

(บาท)
ผู้พิการ

๓0,๐๐0

ร้อยละ
๘๐ ได้รับ
การ

สะดวกในการดำรงชีวัต

หน่วยงานที

ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือ
อุปกรณ์โบการที่บฟูสุขภาพ
และสิ่งอำนวยความสะดวกโบ

สำนักปลัด
(หมู่ที่๑)

การดำรงชีวิต

สนับสบุน
อุปกรณ์
เพื่อที่บฟ
รวม จำนวน ๑ โครงการ

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

-

-

-

๓๐,๐๐๐

-

หนำ ๗๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓อลานสกา จังหวัดนครศริธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นำอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน ะ งานส่งเสริมและสนับสนุฆความเข้มแข็งชุมชน
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

โครงการสนัยสนุบแกนนำออก
กำลังกายใบกลุ่ม ๓ วัย หมู่ที่
๑ ตำบลลานสกา

เพื่อให้ประซาซนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

แบบ ผ. ๐๒/®

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวชี้วัด

๒๕๖๙

๒๕๗๐

(บาท)

(บาท)

อบรมแกนนำการออก
กำลังกาย ในกลุ่ม ๓ วัย

๒๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ

KPI

หลัก
ประซาซบ
ใบพื้นที่

ประซาซนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

สำนักปลัด
(หมู่ที่๑)

ร้อยละ
๘๐
ได้ออก
กำลังกาย

|ร

โครงการสนับสมุนเครื่องออก
กำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่
๑ ตำบลลานสกา

เพื่อให้ประซาขนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

จัดหาเครื่องออกกำลัง
กายประจำหมู่บ้าน

๓๕0,0๐๐

ประซาซน
ใบพื้นที่

ประซาซนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

สำนักปลัด
(หมู่ที่๑)

ร้อยละ
๘๐
ได้ออก
กำลังกาย

รวมจำนวน ๒ โครงการ

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

-

-

-

-

๓๗๐,๐00

หน้า ๗๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๖ แผนงานการศาลนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ะ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องลิ่น
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค'

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

โครงการส่งเสริมประเพณี

เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีที

ส่งเสริมประเพณี

ท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ ตำบลลาน

ดิงามของท้องถิ่นให้คงอยู่

ท้องถิ่น

สกา

สืบโป

แบบ ผ. ๐๒/©

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒<£'๗๐
(บาท)

๕๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะโต้รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีทีดิ
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

สำนักปลัด

KPI

หลัก
ประชาซน
ร้อยละ
๕๐ ได้เข้า

(หมู่ที่®)

ร่วม
ประพณี
ท้องถิ่น
รวม จำนวน a โครงการ

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕:๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

-

-

-

๕๐,๐๐๐

-

หนา ๗๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาขุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภ อลาน ส ท า จังหวัดนครศรี5รรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ขุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง_____________________________________________________________
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

๒

โครงการถบนคนเดินวิ่งเพื่อ

เพื่อให้ประซาซนมีพื้นที่ใบการ

สุขภาพพร้อมไฟส่องสว่าง

ออกกำลังกายอย่างเที่ยงหอ

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบล

เพื่อใหประซาซนมีสถานทีออก
กำลังกาย

ลาบสกา

แบบ ผ. ๐๒/๑

งบประมาณและป็ที่ผ่านมา
๒๕๖๖

๒<£'๖๗

๒<£๖๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

ก่อสร้างลาบกีฬาประจำ

๕๐๐,๐๐๐

ตัวขี้วัด
๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐

ผลที่คาดว่าจะไต้รับ

KPI

รับผิดซอบ
หลัก

(บาท)
ถนนเดิน - วิ่ง

ประซาซนในพื้นที่บ้านเจดิย์มี

กองซ่าง

เพื่อสุขภาพ
จำนวน ๑ สาย

ถนนเพื่อใซ้ใบการเดิน - วิ่ง
เพื่อสุขภาพที่มีแสงสว่าง
เพยงพอ

{หมู่ที่ ๑)

ลานกีฬาสำหรับ

ประขาซนมีสุขภาพแข็งแรง

ออกกำลังกาย
ประจำหมู่ที่ ๑

หมู่บ้านเพื่อใซ้เป็น
สถานที่ออกกำลังกาย

หน่วยงาบที่

กองซ่าง
(หมู่ที่๑)

ของหมู่ที่ ๑
๓

ก่อสร้างถนน คสล.

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยหลัง อบต.ที่สร้างใหม่ ต่อ

เพื่อให้ประขาซบมีความ
สะดวกใบการเดินทางและ

กว้าง ๔ เมตร ยาว

จากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๑

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

๔๐๐ เมตร

โครงการวางท่อระบายบํ้าบ้าน

เพื่อแก้ป้ญหาการระบายบํ้า

วางท่อระบายนํ้า ขนาด

นายอดุลย' ศรีพิเชียร หมู่ที่ ๑

บริเวณบ้านนายอดุลย์ ศรี

๑๐๐

ตำบลลานสกา

ที่เซยร

๕๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
ใต้รับประโยขบ์
จากการใซ้ถนน

ตำบลลาบสกา
(i

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

.ประขาขบใบซอย

๒๕๐,๐๐๐

ท่อระบายนํ้า
จำบวบ ๑ จุด

ประขาขบมีความสะดวกใน
การเดินทางและขบส่งผลผลิต

กองซ่าง
(หมู่ที่๑)

ทางการเกษตร

ซ่วยลดป้ญหานํ้าท่วมขัง

กองซ่าง
{หมู่ที่®)

หน้า ๗๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นำอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.® แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๕

๖

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก

เพื่อให้ประขาซนมีความ

ซอยอุทิศพัฒนา หม่ที่ ๑

สะดวกในการสัญจรและใช้ใน

ตำบลลานสกา

การชนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
ซอยนายเชย ช่วงที่๒ หมู่ที่ ๑

เพื่อให้ประชาซบมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้ใบ

ถนนหินคลุกกว้าง ๔
เมตร ยาว ๒1๐๐๐

ตำบลลานสกา

การชนส่งผลผลิตทางการ

เมตร

ถนนหินคลุกกว้าง ๔

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ซอยบ้านนายฤกษ์ - ซอยศรี
พญาอุทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลลาน
สกา

สะดวกใบการสัญจรและใช้ใบ

ตัวชี้วัค

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒<£๗0

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

เมตร ยาว ๑,๕๐๐
เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
หลัก

ประชาชนในซอย

ประซาซนได้รับความสะดวก

กองช่าง

ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประโยชน์

ใบการสัญจรและการชนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หม่ที่๑)

ประซาซบได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและการชนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง
{หม่ที่๑)

จากการใช้ถนน
<£๐๐,๐0๐

ประชาชนใบซอย
ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประโยชน์
จากการใช้ถนน

เกษตร
ฅเ

แบบ ผ. 0๒ /๑

ถนนหินคลุกกว้าง ๔
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

การชนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๓๐๐,๐๐๐

ประชาซบในซอย
ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประโยชน์

ประชาจนได้รับความสะดวก

กองช่าง

ใบการสัญจรและการชนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๑)

จากการใช้ถนน

หนำ ๘๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
หี่บำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมซบ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗©)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุดสาหทรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
________________________________________________________
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๘

(บาท)
โครงการหนึ่งคลองสองถนน
หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา

เพื่อปวับภูมิทัศน์ลำคลองและ
ถนนใบหมู่ที่ ๑ ให้มีความ
สวยงาม

๙

๑0

๒๔๖๖

เพื่อปรับภูมิทัศน์ลำ

เพื่อให้ประขาซนมีแสงสว่าง

ขยายเขตไฟฟ้า

บนถนนเพียงพอในการสัญจร

๑ ตำบลลานสกา

และใช้เส้นทาง

สาธารณะถนนในซอย
ต่างๆ ในเขตหมู่ที่ ๑
ตำบลลานสกา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านบายเชย ช่วงที่ ต หมู่ที่ ๑
ตำบลลานสกา

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

KPI

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๔00,00๐

คลองและถนนในหมู่ที่
๑ ให้มีความสวยงาม

โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ
ตามถนนขอยต่างๆใบเขตหมู่ที่

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกใบการสัญจรและใช้ใน

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร ยาว

การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

๔๐๐ เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕:๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

แบบ ผ. ©๒/®

๕00,000

ผลทีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาบที่
รับผิดชอบ
หลัก

ภูมิทัศน์บริเวณ

ภูมิทัศน์ลำคลองและถนนใบ

กองช่าง

ลำคลองและ
ถนนในหมู่ที่ ๑

หมู่ที่ ๑ ให้มีความสวยงาม

(หมู่ที่๑)

ประชาชนมีแสงสว่างบนถนน
เพียงหอในการสัญจรและใช้
เส้นทาง

(หมู่ที่๑)

ประชาขนใน

ประชาซนได้รับความสะดวก

กองช่าง

ซอย

ในการสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๑)

ให้มีความ
สวยงาม
ประชาชนใบ
พื้นที่
ร้อยละ ๑00

กองช่าง

ได้รับประโยชน์
จากการใช้แสง

๔00,000

สว่างบนถนน

ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประโยชน์
จากการใช้
ถนน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาขุมขน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ขุมขบ และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
__________________ ______________________________________
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑๑

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗

๒๕โ๖๘

(บาท)

(บาท)

๖00,000

๑๓

๑๕

๒๕๖๙
(บาท)

ตัวขี้ว้ด
๒๕๗0

หลัก

ขยายไหล่ทางถนน

ประขาขนในขอย

คสล.สายต้นมะม่วง-บางนํ้าใส
หมู่ที่ ๗ ตำบลลานสกา

สะดวกในการสัญจรและไข้ใน
การขนส่งผลผลิตทางการ

คสล.ข้างละ ๑ เมตร

ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ

ยาว ๑1๐๐๐ เมตร

ประโยขน์จากการ
ใข้ถนน
๘๐๐,00๐

ประขาซบใบขอย

ประขาขนได้รับความสะดวก

กองข่าง

ในการสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๗)

ประขาขนได้รับความสะดวก

กองข่าง
(หมู่ที่๗)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยบา-ในไร่ หมู่ที่ ๗

เพื่อให้ประซาซนมีความ
สะดวกโนการสัญจรและไข้ใน

ตำบลลานสกา

การขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อให้ประขาขนมีความ

ก่อสร้างถนน คสล.

สายสวนหลุมพอ หมู่ที่ ๗
ตำบลลาบสกา

สะดวกโนการสัญจรและไข้ไน

กว้าง ๔ เมตร ยาว

การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

๓๐๐ เมตร

โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ

เพื่อให้ประขาขนมีแสงสว่าง

ขยายเขตไฟฟ้า

ตามถนนซอยต่างๆใบเขตหมู่ที่

บนถนนเพียงพอใบการสัญจร

สาธารณะถนนใบขอย

ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ

ประขาขนมแสงสว่างบนถนน
เพียงพอใบการสัญจรและใช้

๑ ตำบลลานสกา

และไซ้เส้นทาง

ต่างๆ ในเขตหมู่ที่ ๑
ตำบลลานสกา

ประโยขบ์จากการ

เส้นทาง

ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ

กว้าง ๔ เมตร ยาว
๕๐๐ เมตร

ประโยขบ์จากการ
ใข้ถนน
๖๐๐,๐๐๐

หน่วยงาบที่
รับผิดขอบ

(บาท)

เพื่อให้ประขาขนมีความ

ก่อสร้างถนน คสล.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

โครงการขยายไหล่ทางถนน

เกษตร
ร)เอ

แบบ ผ. ๐๒/๑

ประขาขนในขอย
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
ประโยขน์จากการ

ในการสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ประขาขบได้รับความสะดวก

กองข่าง

ในการสัญจรและการขบส่ง

(หมู่ที่๗)

ผลผลิตทางการเกษตร

ใข้ถนบ

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๕๐๐,๐๐๐

ประซาขนในพื้นที่

กองข่าง
(หมู่ที่๑)

ใข้แสงสว่างบนถนน

หน้า ๘๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓อลานสกา จังหวัดนครศรี5รรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.® แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๕

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ ๑ ตำบลลาบ

เพื่อให้ประขาซนมีโฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประสาบการไฟฟ้าเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ ๑

สกา

ตัวชี้วัด

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แบบ ผ. ๐๒/®

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที
รันผิดขอบ

KPI

หลัก

ไม่ใช้

ประขาซนในพื้นที่

ประขาซบมีไฟฟ้าใช้เพื่อ

กองซ่าง

งบประมาณ

ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ประโยขน์จากการ

การเกษตร

(หมู,ที่๑)

ประซาซนได้รับความสะดวก

กองจ่าง
(หมู่ที่เอ)

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
๑๖

๑๓!

โครงการบุกเบิกถนนสาย ใบ
เผียน - นายเขียน เซอมต่อ
ถนนสายในเผียน - เขาวัง หมู่
ที่ ๖ ตำบลลานสกา
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง
หินคลุกสายวังโทร-สันหินซ่อง
หมู่ท ี่๗ ตำบลลานสกา

•'«"<».*

.'vwcv.in<11 กพ «

เพื่อให้ประขาซนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร
เพื่อให้ประขาขนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้ใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ถนนหินคลุกกว้าง ๔

ประซาขนในขอย

๓0๐,00๐

เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

บุกเบิกถนน
กว้าง ๕ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร

คงค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๕๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
ประโยจน์จากการ
ใช้ถนน

ในการสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ประซาขนในพื้นที่

ประซาซบมีความสะดวกใน

กองจ่าง

ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ประโยขน์จากถนน

การสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๗)

หน้า ๘๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบลกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓■ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง_____________________________________________________________
งบประมาณและปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

ท ี่
<ร)(ง

สายนายเขียน - สายเงิน

เพื่อให้ประซาซนมีความ
สะดวกโบการกัญจรและใซ้โบ

หมู่ที่ ๒ ตำบลลานสกา

การขนส่งผลผลิตทางการ

โครงการขยายโหล่ทางถนน

ขยายไหล่ทางถนนสาย

๒๕๖๖

๒๕๖๗

(บาท)

(บาท)

๔๙๐,0๐0

บายเขียน - สายเงิน

เกษตร
๑๙

โครงการก่อสร้างคันคลอง
ป้องกันแนวตลิ่งสะพานเขาวัง
หมูท่ ี่ เอ ตำบลลานสกา

๒0

เพื่อป้องกันการคัดเซาะหัว
สะพานเขาวัง

ก่อสร้างคันคลอง

๓,0๐0,๐๐๐

ป้องกันแนวตลิ่งสะพาน
เขาวัง

คลล.บ้านโนเผียน หมู่ที่ ๒

เพื่อให้ประซาฃบมีความ
สะดวกโบการกัญจรและใช้โบ

ก่อสร้างสะพาน คสล.
บ้านใบเพียบ หมู่ที่ ๒

ตำบลลานสกา

การขนส่งผลผลิตทางการ

ตำบลลานสกา

โครงการก่อสร้างสะพาน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

เกษตร

เอ®

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อให้ประซาซบมีความ

ก่อสร้างถนน คลล.

สายควนกลาง - โนเพียบ หมู่
ที่ ๒ ตำบลลานสกา

สะดวกในการสัญจรและใช้ใน

กว้าง ๔ เมตร ยาว

การขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

๑ , ๐0๐

เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

แบบ ผ. 0๒ /๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวช ี้' วัด
๒๕๖๙

๒<£๗๐

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
หลัก

ประซาซนในซอย

ประซาซนได้รับความสะดวก

ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ

ใบการสัญจรและการขนส่ง

ประโยชน์จากการ
ใช้ถนน

ผลผลิตทางการเกษตร

ประซาซนโนพื้นที่

ประซาซนโต้รับความสะดวก

รอยละ ๑๐๐ ใดรบ
ประโยขน์จากการ
ใช้สะพาน

ใบการสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ประซาซนในพื้นที่

ประขาซนได้รับความสะดวก

ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ

ใบการสัญจรและการขบส่ง

ประโยซน์จากการ
ใช้สะพาน

ผลผลิตทางการเกษตร

ประซาซนในซอย
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
ประโยชน์จากการ

ประซาซนได้รับความสะดวก
ใบการสัญจรและการขบส่ง

กองช่าง
(หมู่ที่๒)

กองช่าง
(หมู่ที่๒)

กองช่าง
(หมู่ที่๒)

กองช่าง
(หมู่ที่๒)

ผลผลิตทางการเกษตร

ใช้ถนน

หน้า ๘๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมขบ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะงานก่อสร้าง _________________ ________________________________________
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ที่
๒๒

๒๓

โครงการ)
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก

๒๔

เพ อให้ประขาขนมีความ

บุกเบิกถนนหินคลุก

สาย บ้านนายโกวิท - นาย
ลบ หมู่ที่ ๒ ตำบลลานสกา

สะดวกโบการสัญจรและโขัโน

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
สาย บ้านบายลบ- บ้านนาย

เที่อให้ประซาซนมีความ

บุกเบิกถนนหินคลุก
กว้าง ๔ เมตร ยาว
๔๐๐ เมตร

สกา

สะดวกในการสัญจรและใซ้ใบ
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เที่อให้ประขาซนมีความ

ก่อสร้างถนน คสล.

สายในเผียน-เขาวัง หมู่ที่ ๒
ตำบลลานสกา

สะดวกโนการสัญจรและใซ้โน

กว้าง ๔ เมตร ยาว

การขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

๙๐๐ เมตร

เพื่อให้ประขาฃบมีความ
สะดวกโบการสัญจรและโข้โบ

ก่อสร้างถนน คสล.

ประกอบ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาบ

๖๔

(ผลผลิตของ

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

การขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

การขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๕

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒ ๗0

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓00,0๐0

ตัวขี้วัด

ได้รับประโยฃน์
จากการ'โข้ถบน

๒1๐๐๐,๐00

๒0,00๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
หลัก

ร้อยละ ๑๐๐

๓๐0,๐0๐

ผลที่คาดว่าจะโต้รับ

KPI
ประขาซนใบซอย

กว้าง ๔ เมตร ยาว
๔๐๐ เมตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว
๘,๐๐๐ เมตร

แบบ ผ. ๐๒/®

ประขาขนไต้รับความสะดวก

กองช่าง

ในการสัญจรและการขบส่ง

(หมู่ที่๒)

ผลผลิตทางการเกษตร

ประขาขบใบซอย

ประขาขบโต้รับความสะดวก

กองช่าง

ร้อยละ ๑๐๐
โต้รับประโยขบ์
จากการโข้ถบน

ใบการสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๒)

ประขาขนโต้รับความสะดวก

กองข่าง
(หมู่ที่๒)

ประขาขนในพื้นที่
ร้อยละ ๑๐๐
โต้รับประโยขน
จากการใข้ถบน

โบการสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ประขาขบในพื้นที่

ประขาขนโต้รับความสะดวก

กองฃ่าง

ร้อยละ ๑๐๐

โบการสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๒)

โต้รับประโยขน์
จากการใซ้ถนน

หน้า ๘๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เป้าหมาย

วัตอุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
ที่
๒๖

โครงการวางท่อระบายนำ
สายเงิน - เขาวัง หมู่ที่ ๒

๒๗

๒๘

๒๙

๒ bb

๕

๒ ๖๗

โครงการ)

(บาท)

(บาท)

เพื่อป้องกันการกัดเ‘ชาะ

วางท่อระบายนํ้าสาย

ระบายนํ้าใบซ่วงฝนตกหนัก

เงิน - เขาวัง ระยะทาง

ตำบลลาบสกา

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม

สายโนเพียบ-เขาวัง จำนวน

สายในเพียบ-เขาวัง

๕ จุด หมู่ที่ ๒ ตำบลลาบสกา

อุทกภัย

จำนวน ๕ จุด

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
สายในเพียบ-นายเขียน

เพื่อให้การระบายป้ามี
ประสิทธิภาพ ป้องกับการเกิด

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
สายในเพียบ-บายเขียน

จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๒ ตำบล
ลานสกา

อุทกภัย

จำนวน ๑ จุด

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
สาย สายเงิน-เขาวัง จำนวน
๒ จุด หมู่ที่ ๒ ตำบลลานสกา

เพื่อให้การระบายป้ามี
ประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิด

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมสาย

อุทกภัย

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๙

๒๕๗๐

(บาท)

(บาท)

เงิน-เขาวัง จำนวน ๒
จุด

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ

KPI

หน่วยงาบที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประซาขบใบพื้นที่

๑,00๐,000

ร้อยละ ๑0๐

๑,๐๐0 เมตร

เพื่อให้การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิด

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

(ผลผลิตของ

๕

แบบ ผ. 0๒ /๑

ป้องกันการกัดเซาะ ระบาย

กองช่าง

ป้าในช่วงฝนตกหนัก

(หมู่ที่๒)

การระบายป้ามีประสิทธิภาพ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย

กองช่าง

ใต้รับประโยขน'
จากการวางท่อ
ระบายนํ้า
ประขาซนใบซอย

๒,๕๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๑๐0

(หมู่ที่๒)

ไต้รับประโยชน์
จากการวางท่อ
ระบายป้า
๕๐๐,๐๐๐

ประขาขบในซอย
ร้อยละ ๑๐๐

การระบายป้ามีประสิทธิภาพ
ป้องกับการเกิดอุทกภัย

กองช่าง

การระบายป้ามีประสิทธิภาพ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย

กองช่าง
(หมู่ที่๒)

(หมู่ที่๒)

ไต้รับประโยขน์
จากการวางท่อ
ระบายป้า
๑,000,000

ประขาซนในซอย
ร้อยละ ๑๐๐
ใต้รับประโยชน์
จากการวางท่อ
ระบายป้า

หน้า ๘๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาขุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕'๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ขุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะงานก่อสร้าง _________________ ________________________________________
เบ้าหมาย

๓0

๒<£๖๖

๒<£๖๗

๒๕๖๘

โครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

วัตถุประสงค์

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก

เพี่อให้ประซาซนมิความ
สะดวกใบการสัญจรและใช้โน

บุกเบิกถนนหินคลุก
กว้าง ๔ เมตร ยาว

การขนส่งผลผลิตทางการ

๕๐๐ เมตร

ท ี่

สายโนเผิยน - บายเสถียร
หมู่ที่ ๒ ตำบลลานสกา

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

(ผลผลิตของ

โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผ. ๐๒/©

ตัวชี้วัด
๒๕๖๙

๒๕๗๐

(บาท)

(บาท)

๓๒

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
สายสวบนางรังที่ - สวนนาย

เพี่อให้ประซาขนมิความ
สะดวกในการสัญจรและโช้โน

บุกเบิกถนนหินคลุก
กว้าง ๔ เมตร ยาว

เพี่มคักดี้ หมู่ท ี่ ๒ ตำบลลาน
สกา

การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

๕๐๐ เมตร

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก

เพี่อให้ประซาซนมิความ
สะดวกโนการสัญจรและใช้โน

บุกเบิกถนนหินคลุก

การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

๕๐๐ เมตร

เพี่อบ้องกันการกัดเซาะ
ระบายบํ้าโนช่วงฝนตกหนัก

วางท่อระบายบํ้าสาย
เงิน - เขาวัง ระยะทาง

สายบ้านนายโกวิท - บ้าน
บางจินดา หมู่ที่ ๒ ตำบล
ลานสกา
๓๓

โครงการวางท่อระบายนํ้า
ซอยสายเงิน หมู่ที่ ๒ ตำบล
ลานสกา

(£00,0๐0

กว้าง ๔ เมตร ยาว

๑ , ๐๐๐

เมตร

กองช่าง

โนการสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๒)

ประซาขนใบซอย
ร้อยละ ๑00

ประซาขบได้รับความสะดวก
โนการสัญจรและการขบส่ง

กองช่าง
(หมู่ที่๒)

ได้รับประโยซน่
จากการใช้ถนน

ผลผลิตทางการเกษตร

ร้อยละ ๑00

๕๐๐,๐๐๐

ประซาขบในซอย

ประซาซนได้รันความสะดวก

ร้อยละ ๑00

ในการสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

โต้รับประโยซบ์
จากการใช้ถนน
๔๐๐,๐๐๐

รับผิดชอบ
ประซาซบได้รับความสะดวก

ได้รับประโยซน์
จากการใช้ถนน

เกษตร
๓ร)

หน่วยงานที่
หลัก

ประซาซบโบซอย

(£00,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

ประซาซบใบพื้นที่
ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประโยซบ์
จากการวางท่อ

กองช่าง
.(หมู่ที่๒)

บ้องกับการกัดเซาะ ระบาย

กองช่าง

นํ้าในช่วงฝนตกหนัก

(หมู่,ที่๒)

ระบาย'นา

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

ห'นา ๘๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส'วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓■ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
งบประมาณและจท ี่ผ่านมา

ฟ้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ที่
๓๔

๓๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

โครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อให้ประซาซนมิความ

ขยายไหล่ทางถนน

สายน้านสายพน-บายเขียน
หมู่ที ๒ ตำบลลานสกา

สะดวกใบการสัญจรและใซ้

สายบ้านสายเงิน-บาย

ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

เขียน ข้างละ ๑เมตร

เพื่อให้ประซาซบมิความ
สะดวกในการสัญจรและไซ้

ก่อสร้างสะพานคสล.
กว้าง ๖ เมตร ยาว

ใบการขบส่งผลผลิตทางการ

๒๐ เมตร

ใสข่อ-วัดลานสกา
หมู่ที ๓ ตำบลลาบสกา

๑,๐๐๐,๐๐๐

ยาว ๒,๕๐0 เมตร
๑,๕๐๐,๐๐๐

เกษตร
๓๖

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ

โครงการขยายไหล่ทางถนน

โครงการก่อสร้างสะพานสาย

แบบ ผ. ๐๒/๑

โครงการก่อสร้างหอถังเก็บ
บํ้า บ้านสายเงิน หมู่ที ๒

เพื่อให้ประซาซบมิบํ้าไซ้เพื่อ

ก่อสร้างหอถังเก็บนํ้า

การอุปโภคและบร้โภคอย่าง

บ้านสายเงิน

ตำบลลานสกา

เพียงพอ

๕๐๐,๐๐๐

ผลทีคาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
หลัก

ประซาซนในซอย

ประซาซนได้รับความ

กองช่าง

ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประโยซน์
จากการไซ้ถนน

สะดวกไนการสัญจรและ

(หมู่ที๒)

การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ประซาซนโบซอย

ประซาซนได้รับความ

ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประโยซบ์

สะดวกในการสัญจรและ

กองช่าง
.(หมู่ที๓)

จากการ'ไซ้ถนบ

การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ประซาขบในซอย

ประซาซนมินํ้าไซ้เพื่อการ

กองช่าง

ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประโยซน์

อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ

(หมู่ที๓)

ประขาซนไนซอย

ประซาซนได้รับความ

กองช่าง

ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประโยซบ์
จากการใข้ถนน

สะดวกในการสัญจรและ

(หมู่ที๓)

จากการวางท่อ
ประปา
๓๗

โครงการขยายไหล่ทางถนน
สายบ้านสายเงิน-บายเขียน
หมู่ที ๒ ตำบลลาบสกา

เพื่อให้ประขาซบมิความ
สะดวกในการสัญจรและใซ้

ขยายไหล่ทางถนน

ในการขนล่งผลผลิตทางการ

สายบ้านสายเงิน-บาย
เขียน ข้างละ ๑เมตร

เกษตร

ยาว ๒๕๐๐ เมตร

๑,๐๐๐,๐๐๐

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

การขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

หน้า ๘๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้บ่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค'

ที่
๓๙

โครงการ)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายนายสมมุ่ง - ร.ร.วัดวัง

เพื่อให้ประซาซนมืความ

ก่อสร้างถนน คสล.

สะดวกโนการสัญจรและไข้

หงส์(ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๔ ตำบล

ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว
๓๒๐ เมตร หนา

ลานสกา
๓๙

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบายทองลิบ หมู่ที่ ๔

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

เพื่อให้ประซาซนมืความ
สะดวกในการสัญจรและไข้

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร ยาว

โบการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

๒,๐๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อให้ประซาซนมืความ

สาย,ชอยบายหน่วง - บน

สะดวกในการสัญจรและใข้

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร ยาว

บ้านต่อจากถนนคสล.เดิม
หมู่ที่ ๔ ตำบลลานสกา

ใบการขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบนเหมือง - วังขนาบ
หมู่ที่ ๔ ตำบลลานสกา

๔®

เพื่อให้ประซาจบมืความ

๕

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

๑๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

ตัวขี้วัด

๒๕๖๖

๒ ๖๗

๒๕๖๘

๒(£'๖๙

๒๕๗๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๐.®๕ เมตร

สะดวกในการสัญจรและใข้
ใบการขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ตำบลลาบสกา
๔๐

(ผลผลิตของ

แบบ ผ. 0๒/๑

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
หลัก

ประซาซบในพี้นที่

ประซาขบมิความสะดวกใน

กองช่าง

ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ประโยซน์จากถนน

การสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๔)

ประซาซนในพื้นที่

ประขาขบมิความสะดวกใน

กองช่าง

ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ประโยขบ์จากถนน
คสล.

การสัญจรและการซนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๔)

ประซาขบใบพื้นที่

ประขาซนมิความสะดวกไน

กองช่าง

ร้อยละ ๙๐ ได้รับ

การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๔)

คสล.
๕๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,00๐

ประโยขน์จากถนน
คสล.
๕๐๐,๐๐๐

ประขาซบในพื้นที่

ประซาซนมิความสะดวกใน

กองช่าง

ร้อยละ ๙๐ ได้รับ

การสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๔)

ประโยซน์จากถนน
คสล.

หน้า ๘๙

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

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคบ ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.®________
แผนงานอุa___________
ตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
ที่
๔๖

๔๓

โครงการ)
เพื่อให้ประซาจนนีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้

ตำบลลานสกา

ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เก'ษตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อให้ประซาฃนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้
ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร ยาว
๑๘๐ เมตร หนา

โครงภารก่อสร้างถนน คสล.
‘ซอยบายชีพ - เขามอ ช่วงที'

เพื่อให้ประซาซบมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้

เหลือตลอดสาย หมู่ที่ ๔
ตำบลลานสกา

ในการขนส่งผลผลิตทางการ

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร ยาว
๑๘๐ เมตร หนา

เกษตร

©.๑๔ เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนานฝบช่วงแรก หมู่ที่

เพื่อให้ประซาขนมีความ
สะดวกใบการสัญจรและใช้

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร ยาว

๔ ตำบลลานสกา

ในการขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

๑๘๐ เมตร หนา
๐.๑๔ เมตร

สวนนายจำเนียร หมู่ที่ ๔
ตำบลลาบสกา

๔๔

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๔๖๖
(บาท)

ถนนหินคลุกกว้าง ๔

โครงการบุกเบิกถนนสายบน
บ้าน - วังขนาน หมู่ที่ ๔

ขอยนายชีท - เขามอ ช่วงที
๒ จากสวน น.ส.รัตติญา -

๔๔

(ผลผลิตของ

๒๔๖๗
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐

เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร

๔๐๐,๐00

ตัวชี้วัด
๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗๐
(บาท)

๔๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประซาซบในซอย
ร้อยละ ๑๐๐

ประซาซนใต้รับความ
สะดวกใบการสัญจรและ

ใต้'รับประ'ใยซบ์
จากการใช้ถนน

การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ประซาขนในพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ

ประซาซนมีความสะดวกใน

กองช่าง

การสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่'ที่๔)

ประซาซนมีความสะดวกใน

กองช่าง

การสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๔)

ประโยซน์จากถนน
คสล.

๐.®๔ เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒๔๖๘
(บาท)

ประซาซนในพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ
ประโยขน์จากถนน

กองช่าง
(หมู่ที่๔)

คสล.
๔๐๐,๐๐๐

ประซาซนในพื้นที่

ประซาซนมีความสะดวกใน

กองช่าง

ร้อยละ ๙๐ ไต้รับ

การสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๔)

ประโยซบ์จากถนน
คสล.

หน์า ๙๐

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

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะงานก่อสร้าง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
ที่
๔๖

๔๗

โครงการ‘บยายไหล่ทาง ถนน
วังดิบดำ - วังหงส์ตลอดสาย
หมู่ที่ ๕ ตำบลลาบสกา
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยนายขีพ - เขามอ ช่วงที่
๓ จากสวบนายจำเนิยร สวนนายเสรี หมู่ที่ ๕ ตำบล
ลานสกา

๔๙

โครงการก่อสร้างโดมหลังคา
สนามตะกร้อ ประจำหมู่บ้าน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ประซาจนมีความ
สะดวกในการสัญจรและไซ้

ขยายไหล่ทางถนน
คสล. ข้างละ ๐.๕๐

ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

เพื่อให้ประขาขบมิความ
สะดวกในการสัญจรและใซ้

ก่อสร้างถนน คสล.

ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

เพื่อให้ประซาขนมีสถานที่
ออกกำลังกายใบร่ม

หมู่ที่ ๕ ตำบลลานสกา

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๔๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๔๐๐,0๐๐

กว้าง ๕ เมตร ยาว
๑๘๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร

ก่อสร้างหลังค่าโดม

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวชี้,วัด
๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐

ผลทีคาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที
รันผิดชอบ
หลัก

(บาท)
ประขาขนในพื้นที่

ประซาขนมีความสะดวกใน

กองช่าง

ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ประโยขน์จากถนน
คสล.

การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๕)

ประขาซบใบพื้นที่

ประขาขบมีความสะดวกใน

ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ประโยขบ์จากถนน

การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง
(หมู่ที่๕)

คสล.

๕๐๐,๐๐๐

สนามตะกร้อ ขนาด

ประขาซนที่เล่น
กีฬาตะกร้อใน

กว้าง ๑๒ เมตร ยาว

พื้นที่

๒๔ เมตร

ประขาซนมีสถานที่ออก
กำลังกายในร่ม

กองช่าง
(หมู่ที๕)

ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ประโยขบ์จากโดม
หลังคาสนาม
ตะกร้อ

๔๙

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนาบฝนช่วงที่เหลีอ
ตลอดสาย หมู่ที่ ๕ ตำบล
ลานสกา

เพื่อให้ประขาฃนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใข้
ในการขนส่งผลผลิตทางการ

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๕ เมตร ยาว
๑๘๐ เมตร หนา

เกษตร

๐.๑๕ เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๔๐๐,๐๐๐

ประขาขบโบพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ประโยซบ์จากถนน

ประขาขบมีความสะดวกใน
การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง
(หมู่ที่๕)

คสล.

หน้า ๙๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู’บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีสรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นำอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.® แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค'

โครงการ/กิจกรรม
ที่
๕๐

(£๑

๕๒

(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการก่อสร้างถมน คสล.

เพื่อให้ประซาซนมีความ

สายหัวสวนโหญ่-บ้านมาย

สะดวกใบการสัญจรและใช้

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๕ เมตร ยาว

สมจิตร หมู่ที่ ๕ ตำบลลาบ
สกา

ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ร>๘๐ เมตร หนา
๐.®๕ เมตร

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
สายหัวสวบใหญ่ - เขามอ
หมู่ที่ ๕ ตำบลลาบสกา

เพื่อให้ประซาซนมีความ

บุกเบิกถนนหินคลุก

สะดวกในการสัญจรและใช้
ใบการขนล่งผลผลิตทางการ
เกษตร

กว้าง ๕ เมตร ยาว
๒๐๐ เมตร

เพื่อให้ประซาซนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้

บุกเบิกถนนหินคลุก
กว้าง ๔ เมตร ยาว

ในการขนส่งผลผลิตทางการ

๑,๐๐๐ เมตร

โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนายคล่อง - ห้วยมวง
หมู่ที่ ๕ ตำบลลานสกา

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
{บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนายบุญธรรม - บาย
โสภณ หมู่ที่ ๕ ตำบลลาบ
สกา

เพื่อให้ประซาซนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้
ใบการขนส่งผลผลิตทางการ

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

(£๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะไค้รับ

KPI

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
หลัก

ประซาซนในพื้นที่

ประซาซบมีความสะดวกใน

กองข่าง

ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ
ประโยขบ์จากถนน

การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่,

ประซาซบใบพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ไต้รับ

ประซาขบมีความสะดวกใน

กองช่าง

การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๕)

ประจาขบมีความสะดวกใน

กองช่าง

การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๕)

ประซาขนมิความสะดวกใน

กองช่าง
{หมู่ที่๕)

ประโยซน์จากถนน
ประซาซนในพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ
ประโยขน์จากถนน

เกษตร
๕๓

ตัวขี้วัด

ที่๕)

คสล.
บุกเบิกถนนหินคลุก
กว้าง ๔ เมตร ยาว
๑,0๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐

ประซาซนในพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ
ประโยซน์จากถนน

การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

เกษตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕:๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๙๒

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

แบบ ผ. ๐๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นำอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กีจกรรม
ที่
๕๔

๕๕

๕๗

(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)

ก่อสร้างถนนแอสฟิล
คิก กว้าง ๖ เมตร ยาว

๓,๐๐๐,0๐๐

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

ตัวขี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ

ประขาขบใบพื้นที่

ประขาซนมีความสะดวกใน

กองช่าง

ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ
ประโยขน์จากถนน

การสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๕)

ประซาขบใบพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ

ประจาซบมีความสะดวกใน
การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง
(หมู่ที่๕)

หน่วยงาบที่
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอตฟ้ลคิก
สายบ้านใน'ปด หมู่ที่ ๕

เพอให้ประขาซนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใซ้
ในการขนส่งผลผลิตทางการ

ตำบลลานสกา

เกษตร

โครงการบุกเบิกถนน'ซอยศรี

เพอให้ประขาขนมีความ
สะดวกใบการสัญจรและใซ้

บุกเบิกถนนหินคลุก
กว้าง ๔ เมตร ยาว

ใบการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

๑,๐๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อให้ประขาซนมีความ

ก่อสร้างถนน คสล.

กองช่าง

สะดวกในการสัญจรและใช้

กว้าง ๕ เมตร ยาว

ประจาชนในพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ

ประขาขบมีความสะดวกใน

สายหัวสวบใหญ่ - เขามอ

การสัญจรและการขบส่ง

(หมู่ที่๕)

ตลอดสาย หมู่ที่ ๕ ตำบล
ลานสกา

ในการขนส่งผลผลิตทางการ

๒๐๐ เมตร หนา

ประโยขน์จากถนน

ผลผลิตทางการเกษตร

เกษตร

๐.๑๕ เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านสวนบายอภิรักษ์-

เพื่อให้ประขาซนมีความ
สะดวกใบการสัญจรและใช้
ใบการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร

พิเซียรอุทิศ หมู่ที่ ๕ ตำบล
ลานสกา
๕๖

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

สวบนายเขษฐ์ หมู่ที่ ๖
ตำบลลาบสกา

๑,๑๐๐ เมตร

ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๕๐๐,๐๐๐

ประโยขบ์จากถนน
๕๐๐,๐๐๐

คสล.
๕๐๐,๐๐๐

ประซาขบใบพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ไต้รับ
ประโยชน์จากถนน

ประขาขนมีความสะดวกใบ
การสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง
(หมู่ที่๖)

หน้า ๙๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ำมาจากแผนพัฒนาหมูฆ่ า้ นและแผนพัฒนาชุมขน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒/©

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้บา่ อยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ใบเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๓.© แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะงานก่อสร้าง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
ที
๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

เพื่อให้ประขาขนมีความ
สะดวกโบการสัญจรและใช้

๒๕๖๖

๒๕๖๗

(บาท)

(บาท)

ถนนหินคลุก กว้าง ๔

๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

ผลทีคาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
หลัก

ประขาขนในพื้นที่

ประซาชนมีความสะดวกใน

กองช่าง

ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ประโยชน์จากถนน

การสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตหางการ๓ ษตร

(หมู่ที่๖)

ประขาขนใบพื้นที่

ประขาซบมีความสะดวกใน

กองช่าง

ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ประโยขน์จากถนน

การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๖)

กว้าง ๔ เมตร

ประขาซนใบพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ

ประขาขนมีความสะดวกไน
การสัญจรและการขนส่ง

ยาว ๕๐๐ เมตร

ประโยชน์จากถนน

ผลผลิตทางการ๓ ษตร

ประซาขนใบพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ

ประขาขนมีความสะดวกใน

กองช่าง

การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๖)

โครงการหินคลุกซอยสวน
ใหญ่จากสวนบางคับซบา-กิง
สวนบางชอุ่ม มูณีวรรณ หมู่
ที่ ๖ ตำบลลานสกา

โบการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายกองทุนหมู่บ้าน-บ้าน
นางสาวจุฑามาศ หมู่ที่ ๖

เพื่อให้ประขาขนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้
ในการขนส่งผลผลิตทางการ

ตำบลลาบสกา

เกษตร

โครงการปรับปรุงถนนสาย
อ่าวพวงลา-ตซด.พร้อมวาง

เพื่อให้ประขาชนมีความ

ปรับปรุงถนน คสล.

สะดวกในการสัญจรและใช้

ท่อ คสล. หมู่ที่ ๖ ตำบลลาน

ใบการขบส่งผลผลิตทางการ

สกา

เกษตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อให้ประซาขนมีความ
สะดวกใบการสัญจรและใช้

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๓ เมตร

ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ยาว ๕๐๐ เมตร

วังโบราณ-แพรกช้างแล หมู่
ที่ ๖ ตำบลลานสกา

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

(ผลผลิตของ
โครงการ)
๓ ตร ยาว ๖๐๐ เมตร

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร

๕0๐,00๐

ยาว ๑๕๐ เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๕๐๐,๐๐0

๕๐๐,๐๐๐

ประโยขน์จากถนน

กองช่าง
(หมู่ที่๖)

หนำ ๙๔

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

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคบ ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เบ้เาหมาย
วัตอุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
ที่
๖๒

๖๓

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยสวยใหญ่จากบ้านนายวิ

เพื่อให้ประขาซนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใซ้

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร

โชติ-สวนนางคันธบา บุญ
รอด หมูที่ ๖ ตำนลลาบสกา

ในการขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ยาว ๔๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อให้ประซาขนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใซ้
โบการซบส่งผลผลิตทางการ

ก่อสร้างถนน คสล.

สายนอกสวน-อ่าวโอ้แกลบ
จากสวบบายเล็ก-บ้านนาย
สุรา หมู่ที่ ๖ ตำบลลานสกา
๖๔

(ผลผลิตซอง
โครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๔๖๖
(บาท)

๒๔๖๗
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,0๐0

กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๔๐๐ เมตร

๒๔๖๘
(บาท)

ตัวขี้วัด
๒(£'๖๙

๒<£'๗๐

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
หลัก

ประซาซนในพื้นที่

ประซาซนมีความสะดวกใน

ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ประโยซบ์จากถนน

การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ประซาชนในพื้นที่

ประซาซนมีความสะดวกไน

กองช่าง

ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ประโยชน์จากถนน

การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

(หมู่ที่๖)

ประซาซบใบพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ

ประขาซบมีความสะดวกไน

กองช่าง
(หมูที่๖)

กองช่าง
(หมู่ที่๖)

เกษตร

โครงการบุกเบิกถนนสายเขา
วัง-คลองคุ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบล

เพื่อให้ประซาซบมีความ
สะดวกโนการสัญจรและโซ้

บุกเบิกถนนหินคลุก
กว้าง ๔ เมตร

ลาบสกา

โนการขบส่งผลผลิตทางการ

ยาว ๗๐๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐

ประโยชน์จากถนน

การสัญจรและการขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

เกษตร
๖๔

โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้ประซาขนมีความ

ก่อสร้างถนน คสล.

คอนกรีตเดิม-บ้านนายลอบ
หมู่ที่ ๖ ตำบลลานสกา

สะดวกโบการสัญจรและใซ้
ในการขนส่งผลผลิตทางการ

กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑๔๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐

ประซาขบใบพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ประโยชน์จากถนน

ประซาซบมีความสะดวกใน
การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง
(หมู่ที่๖)

เกษตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หนำ ๙๕

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

แบบ ผ. ๐๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นำอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใบเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ที ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เป้าหมาย
วัตอุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ที่
๖๖

โครงการบุกเบิกถนน ซอย
สวนโหญ่จากสวนนางซอุ่ม
ลวนบางสุมาลี บรรลือพืช
หมู่ที่ ๖ ตำบลลานสกา

๖๗

โครงการบุกเบิกถนนสายเขา
ช้างสี บริเวณสวบนายนิพนธ์
หมู่ที่ ๖ ตำบลลาบสกา

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒(£'๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๙
(บาท)

๒<£๗๐
(บาท)

บุกเบิกถนนหินคลุก
กว้าง ๔ เมตร

ประชาชนใบพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ใด้รับ

ในการขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ยาว ๘๐๐ เมตร

ประโยชน์จากถนน

เพื่อให้ประชาขบมิความ

บุกเบิกถนนหินคลุก

สะดวกในการสัญจรและใช้
ในการขบส่งผลผลีตทางการ

กว้าง ๕ เมตร
ยาว ๗๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
หลัก

เพื่อให้ประชาชนมิความ
สะดวกโบการสัญจรและใช้

(£๐0,000

ผลที่คาดว,าจะใต้รับ

KPI

ประซาขบในพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ
ประโยชน์จากถนน

ประชาชนมิความสะดวกใน
การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง
(หมู่ที่๖)

ประชาชนมิความสะดวกใน
การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง
(หมู่ที่๖)

ประขาขบมิความสะดวกใน
การสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ๓ ษตร

กองช่าง

เกษตร
๖๘

โครงการบุกเบิกถนนสาย
นายจรัญ-ทางขึ้นเขาวัง
หมู่ที่ ๖ ตำบลลาบสกา

เพื่อให้ประชาชนมิความ
สะดวกในการสัญจรและใช้

บุกเบิกถนนหินคลุก
กว้าง ๕ เมตร

ใบการชนส่งผลผลีตทางการ

ยาว ๘๐๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐

ประชาชนโนพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ โต้รับ
ประโยชน์จากถนน

(หมู่ที่๖)

เกษตร
๖๙

โครงการติดตั้งระบบประปา
บํ้าสะอาดนบบมิเตอร์ หมู่ที่

เพื่อให้มิมิเตอร์วัดการใช้
ปริมาณนํ้าสะอาดเพื่อใช้งาบ

ติดตั้งมิเตอร์วัด
ปริมาณการใช้บํ้า

๑ ตำบลลานสกา

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

(£๐0,000

ร้อยละ ๘๐ ของ
ครัวเริอบใต้รับการ
ติดตั้งมิเตอร์บํ้า

มิมิเตอร์วัดปริมาณการใช้
นํ้าใบครัวเรีอน

กองช่าง
(หมู่ที่๑)

หน้า ๙๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุม'ชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.® แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ที่
๗๐

๗๑

(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

โครงการขยายท่อเมน
ประปาบ้านใบเผยบ หมู่ที่ ๒

เพื่อให้ประซาจนมีนํ้าใช้ใน

ตำบลลานสกา

ครัวเรือนอย่างเพียงพอ

ขยายท่อเมนประปา
บ้าน'ใบเผียน หมู่ที่ ๒
ตำบลลานสกา

โครงการขยายท่อเมน
ประปา สายโนเผียน-เขาวัง
หมู่ที่ ๒ ตำบลลานสกา

เพื่อให้ประซาซนมีความ

ขยายท่อเมนประปา

สะดวกในการสัญจรและใช้

สายในเผียบ-เขาวัง
ระยะทาง ๒,(too

การอุปโภคและบริโภคใน

ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗0
(บาท)

KPI

เมตร

หน่วยงานที
รับผิดขอบ
หลัก

ประซาซนในพื้นที่

ประซาซนมีบํ้าใช้ในการ

กองซ่าง

ร้อยละ ๘๐ ได้รับ

อุปโภคและบริโภคใบ
ครัวเรือบอย่างเพียงพอ

(หมู่ที่๒)

ประซาซบใบซอย

ประซาซนมีนํ้าใช้เพื่อการ

ร้อยละ ๑00
ใด้รับประโยซน์
จากการวางท่อ

อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองจ่าง
(หมู่ที่๒)

ประโยซน์จากการ
ขยายเขตประปา
๕00,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประปา
๗๒

เพื่อให้ประซาขบมีความ

ขยายท่อเมนประปา

เขียน หมู่ที่ ๒ ตำบลลาน

สะดวกในการสัญจรและใช้
ใบการขบส่งผลผลิตทางการ

สายในเผียบ-บาย
เขียน ระยะทาง

สกา

เกษตร

๑,๐๐0 เมตร

โครงการขยายท่อเมน
ประปา สายในเผียน-นาย

๓๐๐,๐๐๐

ประซาขบในซอย

ประขาซนมีบํ้าใช้เพื่อการ

กองจ่าง

ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประโยซน์
จากการวางท่อ

อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ

(หมู่ที่๒)

ประซาขบในซอย

ประซาขนมีบํ้าใช้เพื่อการ

ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประโยซน์
จากการวางท่อ
ประปา

อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองจ่าง
(หมู่ที่๒)

ประปา
๗๓

โครงการขยายท่อเมน
ประปา สายเงิน-ควบกลาง

เพื่อให้ประซาขนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้

หมู่ที่ ๒ ตำบลลานสกา

ในการขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ขยายท่อเมนประปา
สายเงิน-ควบกลาง
ระยะทาง 9,000
เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๓๐๐,๐๐๐

หน้า ๙๗

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

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมขบ และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบด.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.® แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตอุประสงค์

ที่
๗๔

๗๕

โครงการก่อสร้างหอถังเก็บ

เที่อให้ประซาซนมีป้าใช้เพื่อ

ป้า บ้านสายเงิน หมู่ที่ ๒
ตำบลลานสกา

การอุปโภคและบรโภคอย่าง
เพียงพอ

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
และก่อสร้างระบบประบ่า
หอทัง หมู่ที่ ๔ ตำบลลาน
สกา

๗๖

(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๕๖๒
(บาท)

เพื่อให้ประชาขบมีป้าสะอาด

เจาะบ่อบาดาลพร้อม

ใช้ใบการอุปโภคอย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา
หอทังความจุ ๒๐

๒๕๖๘

(บาท)

(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

เพื่อให้ประซาซนมีป้าสะอาด

เจาะบ่อบาดาลพร้อม

พร้อมก่อสร้างระบบประปา
หอทัง หมู่ที่ ๕ ตำบลลาน

ใช้ในการอุปโภคอย่าง

ก่อสร้างระบบประปา
หอถังความจุ ๒๐
ลูกบาศก์เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

ตัวชี้วัด
๒๕๖๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ

หน่วยงานที

๒๕๗๐
(บาท)

KPI

๕๐๐,๐๐๐

ประซาซนในซอย

ประซาซนมีป้าใช้เพื่อการ

กองซ่าง

ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประโยซบ์
จากการวางท่อ
ประปา

อุปโภคและบริโภคอย่าง

(หมู่ที่๒)

ผู้ประซาซบใบ
พื้นที่

ประซาซนมีป้าสะอาดใช้ใน

รับผิดขอบ
หลัก

เพียงพอ

การอุปโภคอย่างเพียงพอ

กองซ่าง
(หมู่ที่๔)

ประซาซนมีป้าสะอาดใช้ใน
การอุปโภคอย่างเพียงพอ

(หมู่ที่๕)

ร้อยละ ๘๐ ใต้ใช้
ป้าจากระบบ
ประปาหอทัง

ลูกบาศก์เมตร

เพียงพอ

๒๕ไว๗

ก่อสร้างหอทังเก็บป้า
บ้านสายเงิน

โครงการเจาะบ่อบาดาล

สกา

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

๕๐0,000

ผู้ประซาจนใน
พื้นที่

กองซ่าง

ร้อยละ ๘๐ ใต้ใช้
ป้าจากระบบ
ประปาหอทัง

หน้า ๙๘

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

แบบ ผ. 0๒ /๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
งบประมาณและปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตซอง
โครงการ)

วัตถุประสงค์

ที่
๗ฟ

๗๘

โครงการขยายท่อเมน

เพื่อให้ประซาซนมีนํ้าใช้ใน

ประปา จากบ้านนายเสถียรบ้านนายกมล(เลีย'บริมถนน)
หมู่ที่ ๕ ตำบลลานสกา

การอุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังบริเวณบ้าน
บายคุภวิญ์ หมู่ที่ ๖ ตำบล

เพื่อให้ประซาขนมีนํ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

เอ<£๖๖
(บาท)

๒<£๖๗
(บาท)

๒<£๖๘
(บาท)

ตัวขี้วัด
๒<£๖๙
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

ต่อท่อเมนประปาจาก
บ้านบายเสถียร-บ้าน
นายกมล

ก่อสร้างระบบประปา
หอถัง ๑ จุด

๕00,000

โครงการถังเก็บ'นาพร้อม
เครื่องปีมนํ้าบริเวณสวนนาย
ลำยอง ผลกลร หมู่ที่ ๖
ตำบล

๘๐

KPI

หน่วยงาบที่
รับผิดชอบ
หลัก

(บาท)
ประซาซนในพื้นที่

ประชาขนมีนํ้าใช้ในการ

กองช่าง

ร้อยละ ๙๐ มี'นา
ใช้อย่างเพียงพอ

อุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ

(หมู่ที่๕)

ประซาซนในพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ
ประใยซน์จาก

ประซาซบมี'นาสะอาดใช้
อย่างเพียงพอ

(หมู่ที่๖)

ประขาขนมีนํ้าสะอาดใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง
(หมู่ที่๖)

ประซาซนในพื้นที่

ประซาซบมี'นาสะอาดใช้

ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ
ประโยชน์ระบบ
ประปา

อย่างเพียงพอ

กองช่าง
(หมู่ที่๖)

กองช่าง

ระบบประปาหอ

ลานสกา
๗๙

๒๕๗๐

ผลที่คาดว่าจะไต้รับ

เพื่อให้ประซาซนมีบํ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ถังเก็บนํ้าพร้อมเครื่อง

ถัง

๕00,00๐

ประซาซบในพื้นที่
ร้อยละ ๙๐ ใต้รับ

ปีมบํ้า

ประโยขบ์จากถัง
เก็บบํ้า

ลานสกา

โครงการขยายท่อเมน
ประปาเพื่ออุปโภคบริโภค
จากบ้านนายเขียน-บ้านนาง
หนูผับ(วังลาย) หมู่ที่ ๖
ตำบลลานสกา

เพื่อให้ประซาซนมีนํ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ขยายท่อเมนประปา ร)
ซ่วง

HPI1 เพั๑!แทพ้ค.-เกิ่แ (พ ศ 1รา<£าท๖-1ท<£'๗o) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๕00,๐0๐

หน้า ๙๙

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

แบบ ผ. ๐๒/®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.® แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานท่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตซอง
โครงการ)

วัตถุประสงค์

ที่
(ริ)

โครงการขุดเจาะบาดาล ที่

เพื่อให้ประซาซนมี'นาใช้

ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑

ที่ซาวบ้านอุทิศ หมู่ที่ ๖
ตำบลลานสกา

อย่างเพียงพอ

จุด

รวม จำนวน ๘® โครงการ

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒<£'๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวขี้วัด
๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

KPI

๔๐0,๐๐0

ประชาซบในพี้นที่
ร้อยละ ๙๐ ได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาบที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประ'ซา’ซนมีนํ้าสะอาด'ใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง
(หมู่ที่๖)

ประโยซน์จากการ
เจาะบาดาล
เป็นเงิน

©๖,๖๔0,000

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒๔,๒00,000

๕๘,๔๐๐,00๐

๔,©00,000

๓,๙๐๐,00๐

หนำ ๑00

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

แบบ ผ. ๐๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ะงานบริหารทั่วไป
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๒๔๖๖
(บาท)

ผิกอบรมให้ความรู้เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการอยู่ร่วมกัน

๓๐,๐0๐

ที่
๑

โครงการสร้างความเป็นธรรม
และประบีประนอมข้อพิพาท
ในหมู่บ้าบ

เพื่อลดข้อพิพาทและความ
ข้ดแย้งในหมู่บ้าน

ตัวชี้วัด

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

๒(£^๖๗

๒๔๖๘

(บาท)

(บาท)

๒๔๖๙
(บาท)

๒<๕๗0

ร้อยละ๖๐
ของครัวเรือน
ในหมู่บ้านได้

เกิดความสงบสุขและความ

สำนักปลัด

เข้าใจระหว่างประซาซบใน
หมู่บ้าน

(หมู่ที่๑)

เข้ารับการ
ผิกอบรม
รวม จำนวน « โครงการ

ail เ ท พ ้ค . ■ เกิ่'น

หน่วยงานที
รับผิดขอบ
หลัก

(บาท)

(

MPI1 เพ ัเ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

(พ

เป็นเงิน

ศ 1๓๕^-๒๕๗ ก ) ลงค์การ'บริห ารส่วนตำบลลานสกา

๓๐,๐๐๐

-

-

-
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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 ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะงานก่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค'

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

๒

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)

โครงการก่อสร้างพนังกั้นนํ้า

เพื่อป้องกันการพังทลายของ

บริเวณบ้านตา'ฟัง เจริญพงศ์
หมู่ที่ ๑ ตำบลลาบสกา

ตลํ่ง

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑

เพื่อปรับภูมิทัศน์และข่วยให้มี
การระบายนํ้าได้ดียิ่งขึ้น

ตำบลลาบสกา

ก่อสร้างพนังกั้นนํ้า
ระยะทาง
เมตร

๕๐

ขุดลอกคลองในพื้นที่

๒<£๖๗
(บาท)

ตัวขี้วัด

๒<£๖๘

๒<£๖๙

๒๕๗๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓00,000

^00,000

หมู่ที่ ©

KPI

โครงการก่อสร้างพนังกั้นนํ้าหัว
สะพานวัดในปุดกาญจนาคีรี
หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา

๕

เพื่อป้องกับบากัดเ•ชาะตลง ดิบ
ถล่ม ช่วงฤดูฝน

พนังกั้นนํ้า ระยะทาง

๔๐๐,๐๐๐

๑๐๐ เมตร

อัตราการ

ลดการพังทลายของตลิ่ง

กองช่าง

พังทลายของ
ตลิ่งลดลงร้อย
ละ๘๐

บริเวณบ้านบายฟัง เจริญพงศ์

(หมู่ที่๑)

คลองในพื้นที่
หมู่ที่ ๑ ใด้รับ

ช่วยให้ภูมิทัศน์สวยงามและ

กองช่าง

เพื่มการระบายบาใบฤดูฝนไค้
ดียิ่งขึ้น

(หมู่ที่๑)

ประสิทธิภาพในการระบาย

กองช่าง

นาดี'ขึ้น ทำให้ป้องกับการเกิด
อุทกภัย

(หมู่ที่๑)

ประชาชนใบ
พื้นที่

ฝายช่วยชะลอการโหลของบา
ใบฤดูนาหลาก เกษตรกร

กองช่าง
(หมู่ที่๑)

ร้อยละ ๑๐๐

สามารถใช้'นาได้ตลอดทั้งปี

ประขาขบใน
พื้นที่
ร้อยละ ๑๐๐
ไค้รับประโยชน์

โครงการสร้างฝาย‘ชะลอนํ้า

เพื่อให้ประชาชนมีนาใข้โนฤดู

ตามลำห้วย หมู่ที่ ๑ ตำบล
ลานสกา

แล้ง ป้องกันการเกิดอุทกภัยใบ
พื้นที่

ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า
ตามลำห้วย หมู่ที่ ๑

๕00,000

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
หลัก

การขุดลอก
ร้อยละ ๖๐
๔

ผลทีคาดว่าจะใต้รับ

จากพนังกั้นนํ้า

ไค้รับประโยชน์
จากฝายชะลอ
บํ้า

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๑๗อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่บำมาจากแผนพัฒนาหมู,บ้านและแผนพัฒนาขุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/©

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะงาบก่อสร้าง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค'

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๖

๗

&

โครงการก่อสร้างฝายป้าล้น
หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา

โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ป้าให้เพียงพอต่อการเกษตร
หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา

เพอโห้ประขาซนมีป้าใช้โนฤดู
แล้ง ป้องกันการเกิดอุทกภัยใน
พื้นที่

เพื่อให้ประขาซนในหมู่บ้านมี
ป้าใช้เพียงพอในการทำ

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

๒๕๖๖
(บาท)

ก่อสร้างฝายป้าล้น ใน
พื้นที่ หมู่ที่ ๑

๕

๒ ๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวขี้วัด
๒๕๖๙
(บาท)

๒<£'๗๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

ประซาซนใน
พื้นที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ช่วยชะลอการไหลของป้าและ
กักเก็บป้าไว้ใช้ใบฤดูแล้ง

(หมู่ที่๑)

กองช่าง

ประซาชนในหมู่บ้านมีป้าใช้
เพียงพอในการทำการเกษตร

(หมู่ที่๑)

ฝายชะลอป้าไนหมู่ที่ ๒
สามารถกักเก็บป้าได้

(หมู่ที่๒)

ร้อยละ ๑00
ได้รับประใยขบ์
จากฝายป้าล้น
พัฒนาปรับปรุงแหล่งป้า
ในพื้นที่หมู่ที่ ๑

๔๐๐,๐๐๐

การเกษตร

ประซาซนใบ
พื้นที่

กองช่าง

รอยละ ๑00
ได้รับประโยซบ์
จากแหล่งป้า

โครงการซ่อมแซมฝายชะลอ

เพื่อให้ฝายซะลอป้าสามารถกัก

ป้า หมู่ที่ ๒ ตำบลลาบสกา

เก็บป้าได้

ซ่อมแซมฝายซะลอป้า
ในพื้นที่หมู่ที่ ๒

๕๐,๐๐๐

ประซาขนใบ
พื้นที่

กองช่าง

ร้อยละ ๘๐
ได้ประโยชน์
จากฝายชะลอ
ป้า

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗<ว) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

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 ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะงานก่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๙

โครงการบริหารจัดการนํ้าสู้
วิกฤตภัยแล้ง หมู่ที่ ๓ ตำบล
ลานสกา

เพื่อให้ประซาขนมีป้าใช้เพื่อ
การอุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างที่พักป้า ขนาด
๓xbxเอ.๕เมตรจำบวบ

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖

๒<£๖๗

(บาท)

(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

ตัวขี้'วัด
๒๕'๖๙

๒๕๗๐

(บาท)

(บาท)

๑๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดขอบ
หลัก

ประซาซบใน
พื้นที่
รอยละ ๑๐๐

๕ จุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI
ประขาซนมีป้าใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองซ่าง
(หมู่ที่๓)

ได้รับประโยซน์
จากการใช้ถัง
พักป้า
๑๐

โครงการปรันปรุงฝายป้าล้น

เพื่อให้ประซาซนมีป้าใช้(นการ

ห้วยมวง หมู่ที่ ๕ ตำบลลาน

อุปโภคและใช้ด้านการเกษตร

ปรับปรุงฝายป้าล้นให้
สามารถใช้งาบได้

๕๐๐,0๐0

พื้นที่

ประซาขนมีป้าใช้ใบการ

กองจ่าง

อุปโภคและใช้ด้านการเกษตร

(หมู่ที่๕)

ร้อยละ ๙๐
ได้รับประโยซบ'
จากฝายป้าล้น

สกา

๑๑

ประขาขนใน

โครงการขุดลอกสระป้า สระ

ประซาซบมีสกานที่เกิบป้าไว้ใช้

ขุดลอกสระ กว้าง ๒0

นอกสวบนายหนูเกียรติ หมู่ที่
๖ ตำบลลานสกา

เพียงพอในฤดูแล้ง

เมตร ยาว ๘๐ เมตร

๕๐๐,๐๐๐

ประซาซนใบ

ประซาซบมีสถานที่เก็บป้าไว้

กองจ่าง

พื้นที่
ร้อยละ ๙๐

ใช้เพียงพอใบฤดูแล้ง

(หมู่ที่๖)

ได้รับประโยขน'
จากสระเก็บป้า

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๑0๔

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

แบบ ผ. ๐๒/©

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
<£.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งาบก่อสร้าง
งบประมาณและปีทผ
ี่ ่านมา

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑๒

๒๔๖๖
(บาท)

โครงการสร้างฝายชะลอป้า
คลองวังโก หมู่ที่ ๖ ตำบลลาน
สกา

เพื่อให้ประขาขบมีป้าใช้อย่าง
เพียงพอใบฤดูแล้ง

๒<£๖๗
(บาท)

๒๔๖๘
(บาท)

ก่อสร้างฝ่าย'ชะลอนํ้า ๑
จุด

ตัวชี้วัด
๒๔๖๙
(บาท)

๒๔๗0
(บาท)

๕00,๐๐0

ผลที่คาดว่าจะไต้รับ

KPI
ประซาขนใน
พื้นที่
ร้อยละ ๙๐

หน่วยงานที
รับผิดขอบ
หลัก

ประขาขนมีป้าสะอาดใช้อย่าง

กองช่าง

เพียงหอใบฤดูแล้ง

(หมู่ที่๖)

ใต้รับ
ประโยขน์จาก
ฝายชะลอป้า
<9)๓ โครงการก่อสร้างพนังกั้นป้า

เพื่อป๋องกันป้าเซาะตลิ่ง

ก่อสร้างพนังกั้นป้า

๑

๔๐๐,๐๐๐

ประขาขนใน
พื้นที่

ซ่วง

สายนอกนา-เขาวัง หมู่ที่ ๖
ตำบลลานสกา

ปัองกันป้าเซาะตลิ่ง

กองซ่าง
(หมู่ที่๖)

ร้อยละ ๙๐
ใต้รับ
ประโยขน์จาก
พนังกั้นป้า

๑๔

โครงการก่อสร้างพนังกั้นป้า

เพื่อป้องกันป้าเซาะตลิ่ง

คลองละไม จากสวบบายสุ
ทิน-สวนบางนิศากร หมู่ที่ ๖

ก่อสร้างพนังกั้นป้า ๑

๔๐๐,๐๐๐

ข่วง

ประขาขนใน
พื้นที่
ร้อยละ ๙๐

ตำบลลานสกา

ปัองกันป้าเซาะตลิ่ง

กองช่าง
(หมู่ที่๖)

ใต้รับ
ประโยชน์จาก
สระเก็บป้า
รวม จำนวน ๑๔ โครงการ

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลาบสกา

๓๖๐,0๐0

๕00,000

-

๓,๔๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

หนา ๑๐๕

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

แบบ ผ. ๐๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยีน
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๓ แผนงานการเกษตร ะงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ/กิจกรรม

วัตอุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
๑

โครงการถนนลานสกาโรแมน
ดิกโรส

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใบ
ตำบลลาบสกา

ปลูกไม้ดอกและดูแล

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
๒๕๖๖
(บาท)

๕0,000

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)

๒<£๗๐
(บาท)

ถนนสายลานสกา - ไม้
หลา เป็นถนนสายโร
แมนดิกเพื่อส่งเสริมการ

เป็นเงิน

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ถนนสาย
ลานสกา -

ประขาซนในพื้นที่มีรายได้เพื่ม
จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไน
พื้นที่ตำบลลาบสกา

ไม้หลา
เป็นถนน
สวยงาม

ท่องเที่ยว
รวม จำบวน • โครงการ

ตัวขี้วัด
KPI

๕0,000

หน่วยงาบที่
รับผิดขอบ
หลัก
สำนักงาน
ปลัด
(หมู่ที่ ๑)

ร้อยละ๘๐
-

-

-

-

หน้า ๑๐๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ขุมซบ และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ใบเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง_____________________________
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑

๒

เป้าหมาย
(ผลผลิตจอง
โครงการ)

โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้ประซาฃนมีความ

คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายในเผียน - เขาวัง
หมู่ที่ ๒ ตำบลลานสกา

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/

เพื่อให้ประขาจนมีความ

เสริมผิวถนนAsphaltic
Concrete สายบ้านในปุด

สะดวกในการเดินทางและ
ขนส่งผลผลิตหางการเกษตร

กว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑,๐๖๐ เมตร

เพื่อให้ประจาขบมีความ
สะดวกในการเดินทางและ

ก่อสร้างถนน คสล.

ขบส่งผลผลิตทางการเกษตร

ยาว ๑1๕๐๐ เมตร

สะดวกในการเดินทางและ

๒๕๖๖
(บาท)

ถนน คสล.

งบประมาณและปีท ี่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๒๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. ๐๒/๒

๒(4(๗๐
(บาท)

ระยะทางที่

๒1๘๐๐1๐๐๐

ดำเนินการได้

กว้าง ๔ เมตร
ยาว๘๐๐ เมตร

ถนน คสล.

ตัวชี้วัด
KPI

ระยะทางที่

๒,๖๐๐1๐๐๐

ดำเนบการได้

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดซอบหลัก

ประชาซนมีความสะดวกใน

กองช่าง

การเดินทางและขนส่ง

(งป อบจ.

ผลผลิตทางการเกษตร

นครศรีธรรมราซ/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ประซาซนมีความสะดวกใน
การเดินทางและขบส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

หมู่ที่ ๕ ตำบลลาบสกา
๓

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายชีพ - เขามอ

ระยะทางที่

๓1๙๐๐,๐๐๐

ดำเนินการใด้

กว้าง ๔ เมตร

ประชาขนมความสะดวกใน
การเดินทางและซนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

นครศรีธรรมราซ/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กองช่าง
(งปอบจ.
นครศรีธรรมราซ/
กรมส่งเสริมการ

หมู่ที่ ๕ ตำบลลานสกา

<si

กองช่าง
(งปอบจ.

ปกครองท้องถิ่น
โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑
ตำบลลานสกา

เพื่อให้ประชาชนมีบํ้าใช้โน
การอุปโภคและบริโภคอย,าง
เพื่ยงพอ

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ.
เมตร รวมเจาะบาดาล
และต่อท่อเมน ตาม
แบบมาตรฐานของกรม
ทรัพยากรบํ้าบาดาล

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๑,000,000

ระบบประปา
หมู่บ้าน ๑ แห่ง

ประซาซนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ มี
นํ้าใช้บริโภคและอุปโภค
อย่างเพิยงพอ

กองช่าง

(งป/ซลประทาน/
อบจ.
นครศรีธรรมราซ/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หน่า ๑๐๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ. 0๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก'อสุร้าง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค'

ที่

๕

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
ตำบลลานสกา

เพี่อให้ประซาซบมีบํ้าใข้โบ
การอุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

ตัวขี้วัด

๒๕๖๖

๒<£๖๗

๒<£๖๘

๒<£^๖๙

๒<£๗๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ.
เมตร รวมเจาะบาดาล

๑,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

KPI
ระบบประปา

ประซาขบในพื้นที่หมู่ที่ ๒ มี

หมู่บ้าน ๑ แห่ง

นํ้าไข้บริโภคและอุปโภค
อย่างเพียงพอ

และต่อท่อเมน ตาม
แบบมาตรฐานของ
กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล
๖

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
ตำบลลานสกา

เพี่อให้ประขาขนมีนํ้าไข้ใน
การอุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ.

หน่วยงาบที่

กองซ่าง
(งป/ขลประทาบ/
อบจ.
นครศรีธรรมราข/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองห้องลิบ

๑,๐๐0,๐0๐

ระบบประปา
หมู่บ้าน ๑ แห่ง

ประซาขบไนพื้นที่หมู่ที่ ๓ มี
นํ้าไข้บริโภคและอุปโภค
อย่างเพียงพอ

กองซ่าง
(งป/ขลประทาน/

เมตร รวมเจาะบาดาล

อบจ.
นครศรีธรรมราข/

และต่อท่อเมน ตาม

กรมส่งเสริมการ

แบบมาตรฐานของ
กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล

ปกครองท้องถิ่น

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หน้า ๑๐๘

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

แบบ ผ. ๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมซบ และสังคมให้บ่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
ฟ้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตธุประสงค'

ที่
๗

โครงการก่อ?เร้างระบบ

เพื่อให้ประขาซบมีนํ้าใช้!น

ก่อสร้างประปา

ประปาหมูบ้าบ หมูที่ ๔
ตำบลลานสกา

การอุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ

หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ.
เมตร รวมเจาะบาดาล

ตัวชี้วัด

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

๒๕๖๘
(บาท)

๒๕๖๙
(บาท)
๑,000,๐0๐

๒๕๗0

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท)
ระบบประปา

ประขาขนในพื้นที่หมู่ที่ ๔ มี

หมู่บ้าน ๑ แห่ง

นํ้าใช้บริโภคและอุปโภค
อย่างเพียงพอ

โครงการก่อสร้างระบบ

เพื่อให้ประขาขบมีนํ้าใช้ใน

ก่อสร้างประปา

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕
ตำบลลานสกา

การอุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ

หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ.

กองข่าง
(งป/ขลประทาน/
อบจ.
นครศรีธรรมราข/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องลิ่น

และต่อท่อเมน ตาม
แบบมาตรฐานของ
กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล
๘

หน่วยงานที
รับผิดขอบหลัก

KPI

๑,000,000

เมตร รวมเจาะบาดาล
และต่อท่อเมน ตาม
แบบมาตรฐานของ
กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

ระบบประปา

ประขาขนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ มี

หมู่บ้าน ๑ แห่ง

นํ้าใช้บริโภคและอุปโภค
อย่างเพียงพอ

กองข่าง
(งป/ขลประทาน/
อบจ.
นครศรีธรรมราข/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องลิ่น

หนา ร)0๙

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

แบบ ผ. ๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมขบ และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก่อสร้าง
เป๋าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ที่
๙

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมูที่ ๖
ตำบลลาบสกา

เพี่อให้ประขาซนมีนํ้าใช้โน
การอุปโภคนละบริโภคอย่าง
เพียงพอ

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

(ผลผลิตของ

๒<£'๖๖

๒๕๖๗

โครงการ)

(บาท)

(บาท)

๒๕๒๘
(บาท)

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ.
เมตร รวมเจาะบาดาล
และต่อท่อฌบ ตาม

๒๕๖๙
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๗0
(บาท)

KPI

๑,๐๐๐,000

ระบบประปา
หมู่บ้าน ๑ แห่ง

ผลที่คาดว่าจะใต้รับ

หน่วยงาบที่
รับผิดขอบหลัก

ประซาซนใบพี่นพี่หมู่ที๖ มี
ป้าใช้บริโภคและอุปโภค
อย่างเพียงพอ

แบบมาตรฐานของ
กรมทรัพยากรนํ้า

กองซ่าง
(งป/ซลประทาบ/
อบจ.
นครศรีธรรมราซ/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

บาดาล
๑๐

โครงการก่อสร้างระบบ

เพี่อให้ประชาขบมีป้าใช้โบ

ก่อสร้างประปา

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗
ตำบลลานสกา

การอุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ

หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดเล็ก ๑๒ ลบ.
เมตร รวมเจาะบาดาล
และต่อท่อฌน ตาม
แบบมาตรฐานของ
กรมทรัพยากรป้า

ร),000,000

ระบบประปา

ประซาจนใบพื้นที่หมู่ที่ ๗ มี

หมู่บ้าน ๑ แห่ง

ป้าใช้บริโภคและอุปโภค
อย่างเพียงพอ

กองซ่าง
(งป/ขลประทาบ/
อบจ.
นครศรีธรรมราข/
กรมส่งเสรีมการ
ปกครองท้องถิ่น

บาดาล

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖--๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

หนา ๑๑0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลลานลกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศริธรรมราช

แบบ ผ. ๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคบ ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
{ท.ร) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ะงานก่อสร้าง _________________ _______________________
วัตอุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
ท ี่

๑๑

โครงการก่อสร้างสะพาน
คสล.สายในเพียบ หมู่ที่ ๒
ตำบลลานสกา

เพื่อให้ประซาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้
ใบการขนส่งผลผลิตทางการ

เป็าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ และปีทผ
ี่ ่านมา

๒<£'๖๖

๒๔๖๗

๒๔๖๘

๒๕๖๙

๒๔๗0

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕,0๐0,๐๐๐

สะพาน คสล. กว้าง ๗

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาบที่
รับผิดชอบหลัก

ประซาซนใด้รับความ
สะดวกในการสัญจรและใช้

กองช่าง
(งป/อบจ.

สะพาน

ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

นครศรีธรรมราซ/
กรมล่งเสรีมการ
ปกครองท้องถิ่น

สะพาน คสล.

ประขาซนได้รับความ
สะดวกใบการสัญจรและใช้
ใบการขนล่งผลผลิตทางการ

ตัวชี้วัด
KPI
สะพาน คสล.
จำนวน ๑

เมตร ยาว ๖๐ เมตร

เกษตร
๑b

โครงการก่อสร้างสะพาน
คสล.สายหนาบกระโจน บ้านบายจิ"ว อากาศกลาย
หมูท่ ี่ ๓ ตำบลลานสกา

เพื่อให้ประซาซบมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้

สะพาน คสล. กว้าง ๗
เมตร ยาว ๔๐ เมตร

๔1๐๐๐,๐๐๐

จำนวน ๑
สะพาน

ในการขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

เกษตร

กองช่าง
(งป/อบจ.
นครศรีธรรมราซ/
กรมล่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

๑๓

โครงการก่อสร้างละพาน
คสล.สายใสข่อ - วัดลาบ

เพื่อให้ประซาซนมีความ
สะดวกใบการสัญจรและใช้

สกาใน หมู่ที่ ๓ ตำบลลาน

ในการขนส่งผลผลิตทางการ

สกา

เกษตร

สะพาน คสล.กว้าง ๗

สะพาน คสล.

๔1๐๐๐1๐๐๐

จำนวน ร )

เมตร ยาว ๔๐ เมตร

สะพาน

ประซาซบใด้รับความ
สะดวกในการสัญจรและใช้

กองช่าง
(งป/อบจ.

ใบการขนล่งผลผลิตทางการ
เกษตร

นครศรีธรรมราซ/
กรมล่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

๑๕

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายในเพียบ - เขาวัง (ช่วงที่
๒)หมู่ที่ ๒ ตำบลลานสกา

เพื่อให้ประซาซบมีความ
สะดวกในการสัญจรและใช้
ใบการขบส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ถนน คสล.
กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

๒1๔๐๐1๐๐๐

ถนน คสล.
จำนวน ร) สาย

ประซาซนใตัรับความ
สะดวกใบการสัญจรและใช้
ในการขบล่งผลผลิตทางการ
เกษตร

กองช่าง
(งป/อบจ.
นครศรีธรรมราช/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

Viun (5)๑(5)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคบ ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑________
แผนงานอุร_________
ตสาหกรรมและการโยธา ะ งานก'อสุร้าง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ที่
(ริ)

๑๖

๑๗

โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้ประขาจนมีความ
สะดวกใบการสัญจรและใช้

คสล.สายเขาวัง-ควนกลาง
(ร่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบล

โนการขนส่งผลผลิต

ลานสกา

ทางการเกษตร

โครงการก่อสร้าง

เพื่อให้ประขาขนมีความ
สะดวกใบการสัญจรและโข้

ถนนลาดยาง สายบาย
เขียน-สายเงิน หมู่ที่ ๒
ตำบลลาบสกา

ในการขบส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ลายโสซ่อ

เพื่อให้ประขาจนมีความ
สะดวกในการสัญจรและใข้

นนานกระโจน หมู่ที่ ๓

ในการขบส่งผลผลิต

ตำบลลาบสกา

ทางการเกษตร

โครงการเสริมผิวถนนนอส
ฟ้ลท์ดิก คอนกรีต รหัส

เพื่อให้ประขาขนมีความ
สะดวกใบการสัญจรและใข้
ใบการขนส่งผลผลิต

แบบ ผ. ๐๒/๒

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

(ผลผลิตของ

๒๕๖๖

โครงการ)

(บาท)

ถนน คสล.

ตัวขี้วัด

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗0

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑,๘๐0,0๐๐

กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๗๐๐

ถนน คสล.

ประขาขนได้รับความ

จำนวน ๑ สาย

สะดวกใบการสัญจรและ
ใข้ใบการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

๓,๖00,000

ถนนลาดยาง

ประขาขนได้รับความ

จำนวน ๑ สาย

สะดวกในการสัญจรนละ
ใช้ใบการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

เมตร
ถนนลาดยาง
กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๒,๘๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

ถนนลาดยาง
จำนวน ๑ สาย

ประขาขนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและ
ใช้ใบการขนส่งผลผลิต

เมตร

หน่วยงาบที่
รับผิดชอบหลัก

KPI

เมตร
ถนนลาดยาง
กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๒1๕๗๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทางการเกษตร

กองจ่าง
(งป/อบจ.
นครศรีธรรมราข/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กองจ่าง
(งป/อบจ.
นครศรีธรรมราช/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กองจ่าง
(งป/อบจ.
นครศรีธรรมราข/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

๑!ร

ทางหลวงท้องถิ่น บศ.ถ.
๑๖๑-๐๓ สาย บ้านในปุด
หมูที่ ๕ ตำบลลาบสกา

ทางการเกษตร

รวม จำนวน ©๘ โครงการ

ถนนลาดยาง

๒,๗๐๐,๐๐๐

ถนนลาดยาง

กว้าง ๖ เมตร
ระยะทาง ๑,๐๒๘

จำนวน ๑ ลาย

สะดวกในการสัญจรและ
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

เมตร

เป็นเงิน

ประขาขนได้รับความ

©๘,๘๐๐,000

แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ค.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา

ocn,boo,0 0 ๐

๓,<£๐0,๐๐๐

๒,๐00,0๐๐

กองจ่าง
(กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

๒,๐๐๐,๐๐๐

หน้า ๑๑๒

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

ที่

๑

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด

ประ๓ ท

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

เก้าอี้พักคอยรอรับบริการแบบ ๓ ที่ทั่ง2'พนักพิง

สำนักงาน

จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท

- งานบริหารทั่วไป

แบบ ผ.๐๓

๒๕๖๖
(บาท)

๒๕๖๗
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๘
(บาท)

๑๐,0๐0

-

-

-

-

สำนักปลัด

๒๕๖๙
(บาท)

๒๕๗๐
(บาท)

หน่วยงานหรับ
ผิดขอบหลัก

ตามราคาท้องถิ่น
๒

แผนงานบริหารงาบทั่วไป
- งาบบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

เครีองขยายเสียงพร้อมลำโพงติดตั้งรถเพื่อ
ประจาสัมพันธ์ ๑ จุด

๖๐,0๐0

-

-

-

-

สำนักปลัด

๓

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้สำโพงแบบล้อลาก ขนาด ๑๒ นิ้ว ๑ ชุด

๑๒,๐๐0

-

-

-

-

สำนักปลัด

แผนงานบริหารงาบทั่วไป
- งานบริหารงาบคลัง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สำนักงาน

เก้าอี้พักคอยรอรับบริการแบบ ๓ ที่ทั่งมีพนักพิง
จำนวน ๒ ตัว ตัวละ
บาท
ตามราคาท้องถิ่น

๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

กองคลัง

แผนงานบริหารงาบทั่วไป
- งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาบ จำบวบ ๑ ตัว ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท
ตามราคาท้องถิ่น

๒,๕๐๐

แผนงาบบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

๕1๐๐๐

- งาบบริหารทั่วไป
๕

๕
๖

- งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
๗

แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งาบสวัสดิการสังคมและสังคม

ครุภัณฑ์

๕,000

ครุภัณฑ์

โต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว

สำนักงาน

ตัวละ ๕๐๐๐ บาท ตามราคาท้องถิ่น

ครุภัณฑ์

ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้

สำนักงาบ

ตู้ละ ๖,๐๐๐ บาท ตามราคาท้องถิ่น

สำนักปลัด

สำนักปลัด

๑๒,๐๐๐
สำนักปลัด

สงเคราะห์
๘

แผนงาบบริหารงาบทั่วไป
- งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

เก้าอี้พักคอยรอรับบริการแบบ ๓ ที่ทั่งมีพนักพิง

สำนักงาน

จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท
ตามราคาท้องถิ่น
รวม

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา
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๑๒๑1๕๐๐

-
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กองซ่าง

หนา ๑๑๓

ส่วนทึ๋ ๔

การติด ตามและ,ป;5ะเมนผล15
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๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑ ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแนวทางการติด ตามและประเมิน ผลยุท ธศาสตร์เพื่อ สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๔๖๗ ลงวันที่ 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 (Impact Evaluation)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมิน ผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผน ตั้งแต่
ก่อนเริ่มโครงการตามแผนจนสิ้นสุดโครงการฯ

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นใบภาพรวม
๓.© การวัดผลในเซิงปริมาณและเซิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเซิงปริมาณ
ตามที่อ งค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกาไต้ด ำเนิน การจัด ทำแผนพัฒ นาขึ้น มาเพื่อ ใข้เปีน
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรลุเบีาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
ในการแก้ไขบีญหาให้กับประขาขน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตาม
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัด ทำแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑
โดยคณะกรรมการติด ตามและประเมิน แผนพัฒ นาเปีน ผู้ด ำเนิน การติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไต้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประขาขนในท้องถิ่นทราบในที่เปีดเผยภายในสิบห้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
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วับนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปีดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งคเงภายใบเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใข้ใบการติดตามและประเมินผลในเซิงปริมาณ มืดังนี้

แบบที่ ๑ การกำดับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงาบตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

(๒) การวัดผลใบเซิงคุณภาพ

การวัด ผลเซิง คุณ ภาพ องค์การบริห ารส่วนตำบลลาบสกาใข้การสำรวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเซิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผล
เซิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใซ้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
แบบที่ 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) ควรพิจ ารณาตั้ง งบประมาณให้เพีย งพอและเหมาะสมดับ ดับ ภารกิจ แต่ล ะด้า นที่จ ะต้อ ง
ดำเนินการ ซึ่งจะซ่วยลดบีญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
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