
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แก้ไข

คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

จอง
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข



ประกาศองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลาบสกา 
เรื่อง ประกาศไข ้แผนพัฒนาท ้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

แก้ไข ครั้งที่ ๓ ประจำจ  ๒๕๖๔

ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน เปีนอำนาจผู้บริหารท้องถ่ิน

อากัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา จึงประกาศไข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



บัญชีแกไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖® -  ๒๕๖๕) แกไข คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข



- ๑ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องล่ิน (พ.ศ. ๒๕๖® -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องล่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และติลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานเด ิม  ffl.a แผนงานสร้างความเข้มแข็งของy มชน 
แก้ไขเป ็น ๑.๒ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

แบบ ผ.๐๒

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖6) 
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการพัฒนาเพ่ิมสักยภาพคณะ 
กรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตรและ 
เกษตรกร
(แผนพัฒนาท้องล่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าท่ี ๔๖ 
โครงการท่ี ๒)

เพ่ืออบรมให้ความรู้กับ
คณะกรรมการศูนย์ๆ และเกษตรกร

คณะกรรมการและ 
เกษตรกรได้ 
ประสบการณ์

๑๕,0๐0 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จำบวบ ผู้ท่ีเข้า 
ร่วมโครงการ

นำความรู้ทได้มา 
พัฒนาสักยภาพการ 
ผลิตพีซผลด้าน 
การเกษตร

สำนักงาน 
ปลัด

รวมจำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๕,๐0๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,00๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และติลป'วัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานเด ิม £1.รท แผนงานเคหะและชุมชน
แก้ไขเป็น ๑.๔  แผนงานร์)ตสาหกรรมและทารโซรา งๆนก่อสร้าง

ท ี่ โครงการ วัตลุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะไค้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ขอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓ 
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการก่อสร้างซุ้ม 
ประซาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
ข้ามถนนลานสกา-ไม้หลา 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๖๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๒ โครงการท่ี ๑)

เพ่ือประซาสัมพันธ์แหล่ง 
ท่องเที่ยวในตำบลลานสกาให้ 
เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างข้ึน

ป้ายบอกซ่ือแหล่ง 
ท่องเท่ียวและคำ 
ขวัญต่างๆใน 
ตำบลลาบสกา 
จำนวน ๒ ซุ้ม

๑,๐๐๐,00๐ ซุ้มประซา 
สัมพันธ์ 
จำนวน ๒ 
สาย

แหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ี 
รู้จักมากข้ึน 
นักท่องเท่ียวเข้ามา 
เทียวในตำบลลาน 
สกามากข้ึน สร้างงาน 
และรายได้ให้แก' 
ประชาขนตำบลลาบ 
สกา

สำนักปลัด/ 
กองจ่าง

รวมจำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน - - - - ๑ ,00๐ ,000



- ๓ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒<£๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ใข คร้ังท่ี ๓ ประจำจ  ๒๕๖๔ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้า
แผนงานเดิม ๓.๑ แผนงๆนเคหะและy มชน
แก้ไขเป ็น รท.๒ แผนงานฤตสๆหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

แบบ ผ.๐๒

ท ี่
โครงการ วัตถุประสงค์

เป็าหมาย 
(ผลผลิตของ 

โครงการ)

งบประมาณ ตัวข้ีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖ร
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ ซ่อมระบบประปาภูเขา 
ฝายห้วยมวง หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๓ โครงการท่ี ๑)

เพ่ือให้ประซาชนในหมู่บ้านมีนำ 
ใช้อย่างเพียงพอ

ซ่อมแซมระบบ 
ประปาภูเขา 

๑ แห่ง

๒ ๐0,000 ระบบ 
ประปา 
๑ แห่ง

ประซาซนมีน้ํา 
ใช้!นยามท่ี 
จำเป็น

กองช่าง

รวมจำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน - - - - ๒๐๐,00๐



- ๔ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี 01 ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใท้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเดิม ๙.<3 แผนงานการเคหะและชุมชน
แก้ไขเป็น ๔.๒ แผนงานร์)ตสาหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

แบบ ผ.๐๒

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิด 

ขอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖01 
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการขยายไหล่ทาง 
ถนน คสล.สายวังดินดำ - 
ปากแพรก ตลอดสาย 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๖๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
และเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี ๒(£๖๓ หน้าท่ี ๘ 
โครงการท่ี ร,๕)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและไซ้ใบการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ขยายไหล่ทาง ๑ 
ข้าง ระยะทาง 
๑ ,0 00  เมตร

๗๐๐,๐00 ขยายไหล่ทาง 
๑ ข้าง

ประซาซบได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ไข้โนการจนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองซ่าง

๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนายวิโรจน์ - 
นายบุญธรรม บูรณะพล 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕: เพ่ิมเติม 
และเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี ๒£๖๓ หน้าท่ี ๘ 
โครงการท่ี ๑๖)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใซ้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๓ เมตร 

ระยะทาง ๒๕0 
เมตร

๕๕0,000 ถนน ค ส ล . 
จำนวน๑ สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ไข้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง



- ๕ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖® -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมขน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ใบเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเดิม ๔.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน
แก ้ใขเป ็น ๔.๒ แผนงานqตสๆหกรรมและการโซรา งานก่อสร้าง

แบบ ผ.๐๒

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวข้ีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิด 

ขอบหลัก
๒๕๖®
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖(ท
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓ โครงการลงหินคลุก 
บริเวณไหล่ทาง ถนนสาย 
วังสาย - วังโบราณ 
หมู่ท่ี ๖ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕เพ ิ่ม เต ิม  
และเปล่ียนแปลง คร้ังที่๑ 
ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี๑๐ 
โครงการท่ี ๒๒)

เทือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ลงหินคลุกบริเวณ 
ไหล่ทาง 

ระยะทาง ๙๐๐ 
เมตร

๖๕๐,00๐ ลงหินคลุกไหล่ 
ท า ง ถ น น  
จำนวน ๑สาย

ประซาซนใต้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง

<sL โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเขาแค่ ต่อจาก 
ช่วงท่ี ๓ หมู่ท่ี ๗ ตำบล 
ลานสกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
และเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๑๒ 
โครงการท่ี ๒๗)

เทือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการซนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ถนน ค ส ล . 
จำนวน ๑สาย

ประซาซบไต้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ใช้โนการซนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง



' ๖ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖© -  ๒<£๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเดิม ๔.๑ แผนงานการเคหะและ!{มชน
แก้โขเป ็น ๔.๒ แผนงานฤตสๆหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

แบบ ผ.๐๒

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตชอง 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ขอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖(ท
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๕ โครงการซ่อมแชมถนน 
และไหล่ทางถนนในเขต 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๔ โครงการท่ี ๑)

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถมหลุมบ่อถนน 
และไหล่ทางถนน 
ในเขตตำบลลาน 

สกา

๓ 00,๐๐0 ๓๐๐,๐๐๐ ถนนในเขต 
ตำบ ลลาน  
สกา

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ขนส่งผลผลิต 

ทางการเกษตร

กองช่าง

๖ โครงการบุกเบิกถนน 
พร้อมลงหินคลุก ชอย 
นายเชย(ช่วงที่ ๒) หมู่ท่ี 
๑ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๔โครงการท่ี ๑)

เพ่ือให้ประซาซบมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ใบการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

บุกเบิกถนนหิน 
คลุก กว้าง ๕ 

เมตร
ระยะทาง ๑1๐๐๐ 

เมตร

๖๐๐,๐๐๐ ถนนหินคลุก 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ใช้ในการขนล่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง



- ๗ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒<£๖๑ -  ๒<£๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเดิม ๔.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน
แก ้ใขเป ็น ๔.๒ แผนงานฤตสาพรรมแลรการใยรา งานก่อสร้าง

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวขวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๗ โครงการบ ุก เบ ิกถน น  
พร้อมลงห ินคลุก ซอย 
นายฤกษ์ -  ศรีผกาอุทิศ 
ห ม ู่ท ี่ ๑ ต่อ หมู่ท ี่ ๕ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๔ โครงการท่ี ๒)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใซ้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

บุกเบิกถนนหิน 
คลุก กว้าง ๕ 

เมตร
ระยะทาง ๖๐๐ 

เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ถนนหินคลุก 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ใช้โนการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง

๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายในเผยน -  นาย 
เขียน(ช่วงท่ี ๑) หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๔โครงการท่ี ๓)

เพ่ือให้ประซาชนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประซาซบได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง



- ๘ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖® -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำจ  ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเดิม ๙.® แผนงานการเคหะและ1{พ น
แก ้ใชเป ็น ๔.๒ แผนงานร์)ตสาหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตชอง 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาบท่ี 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖รท
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายในเผียน -  นาย 
เขียน (ช่วงที่ ๒)หมู่ที่ ๒ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๕ โครงการท่ี ๔)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร

๑1๔๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 

การสัญจรและใช้ 
ในการขนส่ง 

ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเขาวัง-ควบกลาง 
(ช่วงท่ี ๑)หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
ลานสกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน ท.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๕โครงการท่ี ๕)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการซนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง



- ๙ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี 01 ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัคนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเดิม ๔■ ๑ แผนงๆนการเคหะและชุมชน
แก้ไขเป็น ๔.๒ แผนงๆนอุตสาหกรรมและการโยรา งานก่อสh ง

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป็าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖01 
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ร) <ริ) โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนานกระโจน- 
ฝ ายค วน ยาง หมู่ท ี่ ๓ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๕ โครงการท่ี ๖)

เพ่ิอให้ประชาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๑๘๐ 
เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ใช้โนการซบส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนายหน่วง-บน 
บ้าน (ช่วงท่ี ๒) หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๖ โครงการท่ี ๗)

เพ่ิอให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร

๓ 0๐,000 ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประซาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ใช้โบการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง



-  ๑ 0  -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒<£๖® -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเดิม ๔.® แผนงานการเคหะและ1[มชน
แก้ไขเป็น ๔.๒ แผนงานริ)ตสาหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖®
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนายสมมุ่ง-วัง 
หงส์ หมู่ท่ี ๔ ตำบลลาน 
สกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๖ โครงการท่ี ๘)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใซ้ในการซบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๓00 
เมตร

๗ 00,000 ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ใช้โนการซนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง

๑ <5? โครงการบุกเบิกถนน 
พร้อมลงหินคลุก ‘ซอย 
นายทองสิน หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๖ โครงการท่ี ๙)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช ้ใน การขน ส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

บุกเบิกถนนหิน 
คลุก กว้าง ๔ 

เมตร
ระยะทาง ๒00 

เมตร

๓ 00,000 ถนนหินคลุก 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 

การสัญจรและใช ้
ในการขบส่ง 

ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง



■  (ร )(ร ) —

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเด ิม ๔.e, แผนงานการเคหะและๆ[มซน
แก ้ใ,ยเป ็น ๔.๒ แผนงานร์)ตสาหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

แบบ ผ.๐๒

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปืาหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิด 

ขอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

<5)(£ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสมจิตร์-สวน 
ใหญ่ (ช่วงที่ ๓)หมู่ที่ ๕ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๗ โครงการท่ี ๑๐)

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการชนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประชาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 

การสัญจรและใช้ 
ในการขบส่ง 

ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง

๑๖ โครงการบุกเบิกถนน 
พร้อมลงหินคลุก ขอย 
สวนใหญ่-เขามอ หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน ท.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๗โครงการท่ี ๑๑)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการชนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

บุกเบิกถนนหิน 
คลุก กว้าง ๕ 

เมตร
ระยะทาง ๕๐๐ 

เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ถนนหินคลุก 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใบ 

การสัญจรและใช้ 
ในการขนส่ง 

ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง



- ๑ ๒ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖® -  ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งท่ี ๓ 'ชระจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมไท้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเดิม ๔.® แผนงานการเคหะและชุมชน
แก้ไขเป ็น ๔.b  แผนงานฤตสๆหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

แบบ ผ.๐๒

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตชอง 
โครงการ)

งบประมา CU ตัวชวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาบท่ี 
รับผิด 

ขอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสวนไหญ่ หมู่ท่ี 
๖ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๗ โครงการท่ี ๑๒)

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๔๐๐ 
เมตร

๘๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 

การสัญจรและใช้ 
ใบการขนส่ง 

ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง

<§)& โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโรงป้า หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๘ โครงการท่ี ๑๓)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๑๕๐ 
เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประชาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 

การสัญจรและใช้ 
ไนการขบส่ง 

ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง



"  <3)01 “

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำจ  ๒๕๖๕ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเด ิม ๕.๑ แผนงๆนการเคหะและา(มซน
แก้ไขเป ็น ๔.๒ แผนงานฤตสๆหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

แบบ ผ.๐๒

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิด 

ขอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสวนนาว (ช่วงท่ี 
๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลลาน 
สกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน ห.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๘ โครงการท่ี ๑๔)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใซ้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ 

ในการขบส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสวนนาว (ช่วงท่ี 
๒) หมู่ท่ี ๖ ตำบลลาน 
สกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๘ โครงการท่ี ๑๕)

เพ่ือให้ประชาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใบ 

การสัญจรและใช้ 
ในการขนส่ง 

ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง



- ๑๔ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖© -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเด ิม ๔.© แผนงานการเคหะและชุมชน
แก้ไขเป ็น ๔.๒ แผนงานร์เตสาหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

แบบ ผ.0๒

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะใต้รับ

หน่วยงาบท่ี 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖©
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายปากแพรก หมู่ท่ี 
๗ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๙ โครงการท่ี ๑๖)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใซ้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร

๒๕๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกใน 

การสัญจรและใช้ 
ในการขนส่ง 

ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองซ่าง

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายปากแพรก ๒ 
หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๙ โครงการท่ี ๑๗)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ใบการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประขาซนได้รับ 
ความสะดวกใบ 

การสัญจรและใช้ 
ในการขนส่ง 

ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองซ่าง



- ๑ ๕ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเดิม ๔® แผนงๆนการเคหะและชุมชน
แก้ไขเป็น ๔.๒ แผนงานฤตสๆหกรรมและการโยรา งๆนก่อสh ง

แบบ ผ.๐๒

ท ี่ โครงการ วัตอุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะไต้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

เอ๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายควนหลาโอน 
(ช่วงที่ ๒) ต่อจากถนน 
คสล.เดิม หมู่ท่ี ๗ ตำบล 
ลานสกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๙ โครงการท่ี ๑๘)

เทือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใซ้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

๕๐๐,000 ถนน คสล. 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประขาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 

การสัญจรและใช้ 
ในการขบส่ง 

ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง

เอ๔ โครงการบุกเบิกถนน 
พร้อมลงหินคลุก สาย 
ควนหลาโอน-เขาแค่ หมู่ 
ท่ี ๗ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๐ โครงการท่ี ๑๙)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

บุกเบิกถนนหิน 
คลุก กว้าง ๕เมตร 
ระยะทาง ๖๐0 

เมตร

๕๐๐,๐0๐ ถนนหินคลุก 
จำน วน  ๑ 
สาย

ประชาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง



- ๑๖ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเดิม ๔.® แผนงานการเคหะและ![มชน
แก้ไขเป็น ๙.๒ แผนงๆน?ตสาหกรรมและการโนรา งานก่อสร้าง

แบบ ผ.0๒

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๕ โครงการเรียงหินใหญ่ไหล่ 
ทางถนนสายนายหน่วง- 
บนบ้าน หมู่ท่ี ๔ ตำบล 
ลานสกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๐ โครงการท่ี ๒๐)

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใซ้ในการซนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

เรียงหินใหญไหล่ 
ทางถนนระยะทาง 

๓๐ เมตร

๑๐ 0,๐ 00 ไ ห ล ่ ท า ง  
ถนนจำนวน 
๑ สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ไซ้โนการซนส่ง 
ผลผลิตทางการ 

เกษตร

กองช่าง

๒๖ โครงการวางท่อระบายน้ํา 
บริเวณสามแยก ถนนใส 
ช่อ-หนานกระโจน หมู่ท่ี 
๓ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๐ โครงการท่ี ๒๑)

เพ ื่อ แ ก ่ไซ ป ีญ ห าน ํ้าท ้วม ซ ัง  
ครัวเรือนราษฎร และถนนสัญจร

วางท่อระบายนํ้า 
ยาว ๘๐ เมตร

๒๐๐,๐๐๐ ท ่อ ระบ าย 
นํ้า จำนวน 
๑ แห่ง

ระบายน้ํา 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้อย่าง 
รวดเร็ว

กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ 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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโตรงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเด ิม ๔.!ร, แผนงานการเคหะและy มชน
แก ้ใจเป ็น  ๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการใยรา งานก่อสh o

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะใต้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖01
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๗ โครงการวางท่อระบายนํ้า 
บริเวณสามแยกวังหงส์ 
ถึง สะพานวังหงส์ หมู่ท่ี 
๔ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-เอ๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑0 โครงการท่ี ๒๒)

เพ ื่อ แ ก ่ไข ป ีญ ห าน ํ้าท ้วม ข ัง  
ครัวเรือนราษฎร และถนนสัญจร

วางท่อระบายนํ้า 
ยาว ๔๐๐ เมตร

๖๐๐,๐๐๐ ท ่อ ระบ าย 
นํ้า จำนวน 
๑ แห่ง

ระบายน้ํา 
ครัวเรือน 

ราษฎรได้อย่าง 
รวดเร็ว

กองช่าง

รวมจำนวน ๒๗ โครงการ เป็นเงิน - - - - ๑๓,๘๕๐,๐๐๐



-  <§)£> แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖® -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี 0) ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดที่๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเด ิม  ๕.๒ แผนงานการเคหะและชุมชน
แก้ไขเป ็น ๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป็าหมาย 

(ผลผลิตชอง 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖(ท
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการก่อสร้างกันสาด 
โดมบริเวณ ศพด.อบต. 
ลานสกา หมู่ท่ี ๑ ตำบล 
ลานสกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๑ โครงการท่ี ๑)

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กและเด็ก 
มีความสะดวกในการจัดการเรียน 
การสอน

ก่อสร้างกันสาด 
โดมโดยรอบ ยาว 
๕๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ กันสาด โดม 
จำนวน ๑ 
แห่ง

ครูผู้ดูแลเด็กและ 
เด็ก มีความ 
สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

รวมจำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน - - - - ๔ 00,000



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ัง ท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับโครงการท่ีเกินสักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖© -  ๒๕๖๕) แก้ใข คร้ัง ท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ.๐๒ /®

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและถิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ถิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้า
แผน งาน เด ิม  01.© แผนงานเคหะและyพ น
แก้ไขเป็น 01.๒ แผนงานqตสๆหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

ที่ โครงการ วัคคุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิเพรง 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวขวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน 
รับ ผ็ด 

ชอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖01 
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๒ โครงการท่ี ๑)

เพ่ือให้ประซาซนมีน้ํา 
ใช้โนการอุปโภคและ 
บริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบ 

บาดาลขนาดเสิก 
๑๒ ลบ.เมตร รวม 
เจาะบาดาล และ 
ต่อท่อเมน ตาม 

แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรป้า 

บาดาล

๑ ,0 0 0 ,0 0 0 ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ 
แห่ง

ประชาซนในพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี ๑ มีน้ําใช้ 
บริโภคและอุปโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง/ 
ชลประทาน 

/อบจ. 
นครศรีธรรม 

ราช/กรม 
ส่งเสรีมการ 

ปกครอง 
ท้องถ่ิน

๒ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๒ โครงการท่ี ๒)

เพ่ือ'โห้ประ’ซา'ซนมี'นา 
ใช้ในการอุปโภคและ 
บริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบ 

บาดาลขนาดเสัก 
๑๒ ลบ.เมตร รวม 
เจาะบาดาล และ 
ต่อท่อเมน ตาม 

แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรป้า 

บาดาล

๑ ,๐ 00,00๐ ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ 
แห่ง

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี ๒ มีน้ําใช้ 
บริโภคและอุปโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง/ 
ชลประทาน 

/อบจ. 
นครศรีธรรม 

ราช/กรม 
ส่งเสริมการ 
ปกครอง 
ท้องถ่ิน



- ๒ 0 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ัง ท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติและสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล,งน้ํา
แผนงานเด ิม ๓. e, แผนงานเคหะและชุมชน
แก้ไ,ขเป็น ๓.๒ แผนงานฤตสๆหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

แบบ ผ.๐๒ / ๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เฟ้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รัน

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖0
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๓ โครงการท่ี ๓)

เพ่ือ'ไห้,ประ'ขา'ซบมีนท 
ใช้โนการอุปโภคและ 
บริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู,บ้านแบบ 

บาดาลขนาดเล็ก 
๑๒ ลบ.เมตร รวม 
เจาะบาดาล และ 
ต่อท่อเมน ตาม 

แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากร'น้ํา 

บาดาล

๑ ,0๐ 0,0๐ 0 ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ 
แห่ง

ประซาซนในพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี ๓ มีน้ําใซ้ 
บริโภคและอุปโภค 
อย่างเพียงพอ

กองซ่าง/ 
ชลประทาบ 

/อบจ. 
นครศรีธรรม 

ราช/กรม 
ส่งเสริมการ 

ปกครอง 
ท้องถ่ิน

๔ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๓ โครงการท่ี ๔)

เพ่ือให้ประซาซนมีน้ํา 
ใช้โนการอุปโภคและ 
บริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบ 

บาดาลขนาดเล็ก 
๑๒ ลบ.เมตร รวม 
เจาะบาดาล และ 
ต่อท่อเมน ตาม 

แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรน้ํา 

บาดาล

๑,๐0๐,๐๐๐ ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ 
แห่ง

ประชาซนใบพ้ืนท่ี 
หมู่พ่ื ๔ มีน้ําใช้ 
บริโภคและอุปโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง/ 
ชลประทาน 

/อบจ. 
นครศรีธรรม 

ราช/กรม 
ส่งเสริมการ 

ปกครอง 
ท้องถ่ิน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖® -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ัง ท่ี 01 ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติและสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ํา
แผนงานเด ิม  ๓.® แผนงานเคหะและชุมชน
แก้ไขเป็น ๓.๒ แผนงานฤตสาหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

แบบ ผ.0๒ / ๑

ที่ โครงการ วัตอุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวขวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน 
รับผิด 

ขอบหลัก
๒๕๖ร
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๕ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลาบสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๔ โครงการท่ี ๕)

เพ่ือให้ประซาขนมี'นา 
ไซ้โนการอุปโภคและ 
บริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบ 

บาดาลขนาดเล็ก 
๑๒ ลบ.เมตร รวม 
เจาะบาดาล และ 
ต่อท่อเมน ตาม 

แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรนๆ  

บาดาล

๑ ,0 0 0 ,0 0 0 ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ 
แห่ง

ประซาซบไนพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี ๕ มีน้ําไซ้ 
บริโภคและอุปโภค 
อย่างเพียงพอ

กองข่าง/ 
ชลประทาบ 

/อบจ. 
นครศรีธรรม 
ราช/กรม 

ส่งเสรีมการ 
ปกครอง 
ท้องถ่ิน

๖ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๔ โครงการท่ี ๖)

เพ่ือ'ไห้'ประ'ซาซนมีน้ํา 
ไซ้ไนการอุปโภคและ 
บริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบ 

บาดาลขนาดเล็ก 
๑๒ ลบ.เมตร รวม 
เจาะบาดาล และ 
ต่อท่อเมน ตาม 

แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรน้ํา 

บาดาล

๑ ,00๐ ,000 ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ 
แห่ง

ประซาซนในพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี ๖ มี'นา'ไซ้ 
บริโภคและอุบ(โภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง/ 
ชลประทาน 

/อบจ. 
นครศรีธรรม 
ราช/กรม 

ส่งเสรีมการ 
ปกครอง 
ท้องถ่ิน



- ๒๒ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖© -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ัง ท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ.๐๒ /©

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติและสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทร้พยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๓. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้า
แผนงานเด ิม 01.& แผนงานเคหะและชุมชน
แก้ไขเป็น <17.๒ แผนงานฤดสาหกรรมและการโยรูๆ___งานก่อสร้าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป๋าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวขวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า 
จะไดรับ

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖a 
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๗ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๕โครงการท่ี ๗)

เพ่ือ'โพ้ประชาชนมี'นา 
ใช้ในการอุปโภคและ 
บริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบ 

บาดาลขนาดเล็ก 
๑๒ ลบ.เมตร รวม 
เจาะบาดาล และ 
ต่อท่อเมน ตาม 

แบบมาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรน้ํา 

บาดาล

๑ ,0 0 0 ,0 0 0 ระบบประปา 
หมู่บ้าน ๑ 
แห่ง

ประซาซนในพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี ๗ มี'นา'ไข้ 
บริโภคและอุปโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง/ 
ขลประทาน 

/อบจ. 
นครศรีธรรม 
ราช/กรม 

ส่งเสริมการ 
ปกครอง 
ท้องถ่ิน

รวมจำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน - - - - ๗ ,๐00,๐๐๐



แบบ ผ.๐๒ / ๑- ๒๓ -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ัง ท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ขุมขน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเด ิม  ๔.๑ แผนงานการเคหะและ'!{พน
แก ้ .ขเป ็น ๔.๒ แผนงๆนอตสาหกรรมและการโยรา งานก่อสh ง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปีVผ่านมา ต้วัข้ีวัค 
KPI

ผลท่ีคาดว่าจะไค้รับ หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบหลัก๒๕๖©

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการก่อสร้าง 
สะพาน คสล.สายใน 
เผียน หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
ลานสกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๑-เอ๕๖๕ 
เพ่ิมเติมและ 
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี «1 
ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี 
๑๘ โครงการท่ี ๑)

เพ่ือให้ประชาซบมี 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใช้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

สะพาน คลล. 
กว้าง ๗ เมตร 
ยาว ๖๐ เมตร

๕,๐๐๐,๐๐๐ สะพาน 
คลล. 
จำนวน ๑ 
สะพาน

ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
และใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง/
ชลประทาน/ 

อบจ.
นครศรีธรรมราข/ 
กรมส่งเสรีมการ
ปกครองท้องถ่ิน

๒ โครงการก่อสร้าง 
สะพาน คสล.สายหนาน 
กระโจน - บ้านนายจ๋ิว 
อากาศกลาย 
หมู่ท่ี ๓ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เพ่ิมเติมและ 
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี 
๑๘โครงการท่ี ๓)

เพ่ือให้ประชาซนมี 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใช้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

สะพาน คลล. 
กว้าง ๗ เมตร 
ยาว ๔๐ เมตร

๔,๐๐๐,๐๐๐ สะพาน 
คสล. 
จำนวน ๑ 
สะพาน

ประซาซนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
และใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง/
ชลประทาน/ 

อบจ.
นครศรีธรรมราช/ 
กรมส่งเสรีมการ 
ปกครองท้องถ่ิน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒<£๖© -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ัง ท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ขุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ท่ี ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเดิม ๔.๑ แผนงานการเคหะและy มชน 
แก้ไขเป ็น ๔.๒ แผนงานฤตสๆหกรรมและกๆรโยรา งานท่อสร้าง

แบบ ผ.๐๒ /®

เป้าหมาย งบประมาณและปีทิผ่านมา ตัวข้ีวัด ผลท่ีคาตว่าจะไต้รับ หน่วยงานท่ี
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์ (ผลผลิตซอง 

โครงการ)
๒๕๖ ® 
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖รท
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

KPI รับผิดขอบหลัก

๓ โครงการก่อสร้าง 
สะพาน คสล.สายใส 
ช่อ - วัดลานสกาใน 
หมู่ท่ี ๓ ตำบลลาน 
สกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๑-๖๕๖๕ 
เพ่ิมเติมและ 
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี 
๑๙ โครงการท่ี ๔)

เพ่ือให้ประซาซนมีความ 
สะดวกใบการสัญจรและ 
ใซ้ใบการขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

สะพาน คสล.กว้าง 
๗ เมตร ยาว ๔๐ 

เมตร

๔,๐0๐,๐๐๐ สะพาน 
คสล. 
จำนวน ๑ 
สะพาน

ประซาซนใต้รับความ 
สะดวกใบการสัญจรและ 
ใซัในการขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง/
ชลประทาน/ 

อบจ.
นครศรีธรรมราช/ 
กรมส่งเสรีมการ 
ปกครองท้องถ่ิน



- ๒ ๕ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ัง ท่ี ๓ ประจำจ  ๒๕๖๔ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ขุมขน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเด ิม ๔.๑ แผนงานการเคหะและ1(มชน 
แก้ไขเป ็น ๔๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

แบบ ผ.0๒ / ๑

ท ี่ โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์
เป็าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาผและป็ทิ ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลที่คาดว่าจะไต้รับ หน่วยงานที่ 
รับผิดขอบหลัก๒๕๖®

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

<sL โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายในเผียน -  
เขาวัง (ช่วงท่ี ๒)หมู่ท่ี 
๒ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒ ๕ ๖ ๑ -๒ ๕ ๖ ๕  
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒ 
ประจำปี ๒ ๕ ๖ ๔  หน้าท่ี 
๑ ๖  โครงการท่ี ๑ )

เพ่ือให้ประซาซนมี 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใซ้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๙๐๐ 
เมตร

๒,๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 
สาย

ประขาซนไต้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
และไซ้ใบการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองข่าง/ 
ขลประทาน/ 

อบจ.
นครศรีธรรมราข/ 
กรมส่งเสรีมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเขาวัง-ควน 
กลาง (ช่วงท่ี ๒)หมู่ท่ี 
๒ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒ ๕ ๖ ๑ -๒ ๕ ๖ ๕  
เพ่ิมเติม คร้ังท ี่ ๒ 
ประจำปี ๒ ๕ ๖ ๔  หน้าท่ี 
๑ ๖  โครงการท่ี ๒)

เพ่ือให้ประซาซนม ี 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใข้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๗๐๐ 
เมตร

< 5 ) ,G » 0 0 ,0 0 0 ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
และใซ้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองข่าง/ 
ขลประทาน/ 

อบจ.
นครศรีธรรมราข/ 
กรมส่งเสรีมการ 
ปกครองท้องถ่ิน



- ๒ ๖  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖© -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ัง ท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคบ ชุมขน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเด ิม ๔.ร, แผนงานการเคหะและy มชน
แก ้ใขเป ็น ๔.๒ แผนงานฤตสๆหกรรมและการโยรา งานก่อสf ๆง

แบบ ผ.๐๒ /©

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตชอง 
โครงการ)

งบประมาณและปี? ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI

ผลท่ีคาตว่าจะได้รับ หน่วยงาบท่ี 
รับผิดชอบหลัก๒๕๖ร)

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๖ โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง สายนาย 
เขียน-สายเงิน หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒ 
ประจำปี ๒๕๖๔ หน้าท่ี 
๑๖ โครงการท่ี ๓)

เพ่ือให้ประซาซนมี 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใซ้โนการ 
ขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนนลาดยาง 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง 
๒,๕๗๐ เมตร

๓,๖๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใช้โนการ 
ขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง/ 
ซลประทาบ/อบจ. 
นครศรีธรรมราช/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

๗ โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง สายใส 
ช่อ-หนานกระโจน หมู่ 
ท่ี ๓ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒ 
ประจำปี ๒๕๖๔ หน้าท่ี 
๑๗ โครงการท่ี ๔)

เพ่ือให้ประซาซนมี 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใซ้โนการ 
ซบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนนลาดยาง 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง 
๒,๘๐๐ เมตร

๕,๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใช้โนการ 
ขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองซ่าง/
ซลประทาน/
อบจ.
นครศรีธรรมราซ/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน



- ๒๗ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒(£๖® -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ัง ท่ี 0) ประจำปี ๒<£๖๔ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ.๐๒ / ๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเดิม ๔.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน
แก้ไขเป็น ๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยรา งานก่อสร้าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์
เป็าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณและปี¥ผ่านมา ตัวข้ีว้ด 
KPI

ผลท่ีคาคว่าจะโครับ หน่วยงาบท่ี 
รับผิดชอบหลัก๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๘ โครงการเสริมผิวถนน 
แอสฟ้ลท์ติก คอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
นศ.ถ.๑๖๑-๐๓ สาย 
บ้านใบปุด หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖ร!-๒d๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี 
๒<£๖๔ หน้าท่ี ๑๗ 
โครงการท่ี (ร;)

เพ่ือให้ประขาขนมี 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใข้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนนลาดยาง 
กว้าง ๖ เมตร 

ระยะทาง ๑,๐๒๘ 
เมตร

๒,๗๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง 
จำนวน ๑ 
สาย

ประขาขนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
และใช้ในการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง 
(งป.จากเงิน 

อุดหนุนเอพาะกิจ)

๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนายชีพ-เขา 
มอ หมู่ท่ี ๕ ตำบลลาน 
สกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖®-๒(ร๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี 
๒๕๖๔ หน้าท่ี ๑๗ 
โครงการท่ี ๖)

เพ่ือให้ประขาขนมี 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใข้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒ ช่วง 
รวม ๒,๐๐๐ เมตร

๕,๖๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 
สาย

ประขาขบได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
และใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง/ 
ขลประทาน/อบจ. 
นครศรีธรรมราข/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน



- ๒๘ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖© -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ัง ท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ขุมขน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเด ิม  ๔.© แผนงๆนการเคหะและ'yมชน
แก้ไขเป็น ๔.๒ แผนงานร์)ตสๆหกรรมน,ละการโยรา งานก่อสร้าง

ที โครงการ/กิจกรรม วัตอุ'ประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตซอง 
โครงการ)

งบประมาผและปีVผ่านมา ตัวช้ีวัต 
KPI

ผลท่ีคาคว่าจะไต้รับ หน่วยงานท่ี 
รับผิคชอบหลัก๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสวบบ้านเก่า- 
หนานฝน หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ปร!!จำปี 
๒๕๖๔ หน้าท่ี ๑๗ 
โครงการท่ี ๗)

เพ่ือให้ประชาซบมี 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใช้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๗๐(ว 

เมตร

๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
และใช้ในการซนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองข่าง/
ชลประทาน/อบจ. 
นครศรีธรรมราซ/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

๑๑ โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง สายวัง 
สาย-วัดลานสกา หมู่ท่ี 
๖ ตำบลลานสกา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี 
๒๕๖๔ หน้าท ๑๘ 
โครงการท่ี ๘)

เพ่ือให้ประซาซนมี 
ความสะดวกใบการ 
สัญจรและใช้ใบการ 
ขบส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนนลาดยาง 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๘๐๐ 
เมตร

๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
และใช้ในการขบส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

กองข่าง/ 
ซลประทาน/อบจ. 
นครศรีธรรมราซ/ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน

แบบ ผ.๐๒ /©



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ัง ท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

แบบ ผ.๐๒ / ๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ขุมขน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเด ิม  ๔-๑ แผนงานการเคหะและชุมชน
แก้ไซเป็น ๔๒ แผนงานอุตสาหกรรมและกๆรโยรา งานก่อสh ง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตอุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ตัวข้ีวัค 

KPI
ผลท่ีคาดว่าจะไค้รับ หน่วยงาบท่ี 

รับผิดชอบหลัก๒๕๖๑ 
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส 
ทางหลวงท้องถ่ิน นศ.ถ. 
๑๖๑-๓๑ สายเขาแค่-สัน 
หินช่อง หมู่ท่ี ๗ ตำบลลาน 
สกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕; เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี ๒ ประจำจ ๒๕๖๔ หน้าท่ี 
๑๘ โครงการท่ี ๙)

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใช้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร 

ระยะทาง ๒,๘๐๐ 
เมตร

๗,๒๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 
สาย

ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
และใช้ในการชนส่ง 
ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง 
(งป.จากเงิน 

อุดหนุนเอพาะกิจ)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายเขาวัง หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
ลานสกา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ค. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ หน้าท่ี 
๑๘ โครงการหิ ๑๑)

เพ่ือให้ประซาขนมี 
ความสะดวกในการ 
สัญจรและใช้ในการ 
ขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตร

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ ฒตร 

ระยะทาง ๓,๐๐๐ 
เมตร

๖,๐๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 
สาย

ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
และใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการ 
เกษตร

กองช่าง 
(ของบประมาณ 
จาก อบจ.บศ)

รวมจำน วน  ๑๓ โครงการ เป ็น เง ิน - - - - ๕ ๑,๔ ๐๐,00๐


