
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เร่ือง ประกาศH แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒<£๖๑ - ๒๕๖๕) 

แก้ไข คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒<£๖๔

ด้วยผ ู้บร ิหารองค์การบริหารส ่วนตำบลลานสกา ได ้พ ิจารณาอน ุม ัต ิแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น 
(พ.ศ.๒ ๕ ๖๑-๒ ๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เปีนอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

อาด ้ยอำนาจตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพ ัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา จึงประกาศไข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

IT -
(นายเจริญ อิฎฐผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แก้ไข

คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช



บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๒ ประจำป ี ๒๕๖๔ 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช



- ๑ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๒ ประจำจ ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

๔.® แผนงาบการเคหะและขุมชน

แบบ ผ.๐๒

ข้อความเดิม
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวขวัด

(KPI)
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ

หน่วยงานที่
ท ี่ โครงการ วัตลุประสงค์ (ผลผลิตของ 

โครงการ)
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

รับผิด 
ขอบหลัก

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบอกสวน - อ่าว 
ไ อ แ้กลบ ช่วงท่ี ๓ จาก 
ถนน คสล.เด ิม - บ้าน 
บายส ุธา หมู่ท ี่ ๖  
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๖๕ ๖๑-๒ ๕๖๕) เพิมเติม คร้ัง 
ที่ ๑  ■ ประจำปี ๒๕๖๓) 
หน้าที่ ๙  ลำดับท่ี ๑ ๙

เพีอให้ประซาชนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒0๐ 
เมตร

๕๕๐,0๐0 ถนน คสล.  
จำนวน๑ สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใบ 
การสัญจรและ 
ใช้ใบการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง
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- ๒ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

๔.® แผนงานการเคหะและชุมชน

ข้อความใหม่
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ

หน่วยงาบที่
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตชอง 

โครงการ)
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

รับผิด 
ชอบหลัก

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คลล.สายนอกสวน - อ่าว 
ไ อ ้แกลบ ช่วงท่ี ๓ จาก 
ถนน คสล.เดิม - บ้าน 
นายสุธา หมู่ท่ี ๖  
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๔๖®-๒๕๖๕) แก้น) คร้ังท่ี 
๒ ประจำปี ๒๕๖๔)

เพ่ือให้ประซาซบมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใซ้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒๐0 
เมตร

๕ ๕ ๐,0๐๐ ถนน คสล.  
จำนวน๑ สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ไซ้ไนการซนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง

แบบ ผ.๐๒



- ๓ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

๔.® แผนงาบการเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ข้อความเดิม
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัค

(KPI)
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ

หน่วยงานที่
ท่ี โครงการ วัตอุประสงค์ (ผลผลิตของ 

โครงการ)
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

รับผิด 
ชอบหลัก

เอ๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนายคณิต - 
ปลายนํ้าราง ช่วงท่ี ๓ 
ต่อจากช่วงท่ี ๒ 
หมู่ท่ี ๖ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
๖ ๕ ๖ ๑ -๒๕๖๕) เที่มเติม คร้ัง 
ท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓) 
หน้าที่ ๔ ลำดันท่ี ๒0

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๑๘๐ 
เมตร

๕ 0 0 ,๐ 0 ๐ ถนน คสล.  
จำนวน ๑สาย

ประซาซนใต้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง



- ๔ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราซ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมซบ และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
■ ช่►  ๔.® แผนงานการเคหะและชุมชน

ข้อความใหม่
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ

หน่วยงานที่
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 

โครงการ)
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

รับผิด 
ชอบหลัก

๒0 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนายคณิต - 
ปลายน้ําราง ช่วงท่ี ๓ 
ต่อจากช่วงท่ี ๒ 
หม ู่ท ี่ ๖  ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องทน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้1ข ครั้งท่ี 
เอ ประจำปี เอ«๖๔)

เพ่ือให้ประชาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการชนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๑๘๐ 
เมตร

๕ 00 ,000 ถนน คสล.  
จำนวน ๑สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ใช้ไนการซนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง

แบบ ผ.๐๒



-  ๕ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคบ ชุมซบ และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๔.© แผนงานการเคหะและชุมชน

ข้อความเดิม
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ

หน่วยงานที่
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 

โครงการ)
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖(ท
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

รับผิด 
ขอบหลัก

๒๘ โครงการถนน คสล.สาย 
ควนหลาโอน ต่อจากถนน 
คสล.เดิม
หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
๒<£๖®-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้ง 
พ่ิ ร) ประจำปี ๒๕๖๓)
หน้าที ๑๒ ลำดับที ๒๘

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใซ้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒๐0 
เมตร

๕๐๐,0๐0 ถนน คสล.  
จำนวน๑ สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ไซ้ไนการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองซ่าง

แบบ ผ.๐๒



9

- ๖ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

๔.® แผนงานการเคหะและชุมชน

ข้อความใหม่
เป็าหมาย งบประมาณ ตัวชวัด

(KPI)
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ

หน่วยงานที่
ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 

โครงการ)
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

รับผิด 
ชอบหลัก

๒๘ โครงการถนน คสล.สาย 
ควนหลาโอน ต่อจากถนน 
คสล.เดิม
หม ู่ท ี่ ๗ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖® -telt๖ ๕) แก ้๒  ครั้งที่ 
to ประจำป ี๖๕๖๔)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใข้ใบการซนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒00 
เมตร

๕ 00,000 ถนน คสล.  
จำนวน๑ สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกไน 
การสัญจรและ 
ไซ้ไนการซนส่ง 
ผลผลิตทางการ 
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