
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพ่ิมเติม

คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๔๖๕) 

เพ่ิมเติม คร้ังที, ๑ ประจำจ  ๒๕๖๔

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลลาบสกา เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทำให้สิง 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เซ่น ถนน สะพาน ลำคลอง ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลลานสกา ได้รับความเสียหาย 
หลายแห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประขาซนตำบลลานสกา 
ที่ได้ร ับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาไดัมีมติเห็นขอบ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อครั้งประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้ว น้ัน

ดังน้ัน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้!ขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
เพื่อใข้เปีนแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นายเจริญ อิฏฐผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพ่ิมเติม

คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖©-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒(ะ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๔๖๑ ดังบี้
ข้อ ๒๒ “ เพื่อประโยซน์ของประซาซน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังบี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประขาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราซบัญญ้ตสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒๔๓๗ ดวย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นขอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใข้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประขาซนทราบโดยเปิดเผยไมนัอยกวาสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

เหตุผล
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม 

๒๔๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำประซาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID -  ๑๙) ระลอก 
ใหม่ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายกเว้นการจัดทำประซาคม กรณ ีเพ ิ่มเต ิมเติมแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔)และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ วรรคสอง ต่อมาได้มีหนังสือ 
จังหวัดนครศรีธรรมราข ด่วนที่สุดที่ นศ ๒๓๒๓.๓/ว๔๘๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๖๔ เรื่องแนวทางการ 
จัดทำประซาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)ระลอกใหม่ พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราซพิจารณายกเว้นการทำประซาคมกรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจีงมีความจำเป็นในการพิจารณายกเว้นการจัดทำ 
ประซาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องตำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) 
เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๔๖๔ ซององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เพื่อประโยซน์สูงสุดของประซาซน 
ตำบลลานสกาและให้การดำเนินการ เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
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ค ำ น ำ

ด้วยเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เกิดอุทกภัยขึ้นในตำบลลานสกา ทำให้ถนน สะพานและสิ่ง 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการในพื้นที่ตำบลลานสกาได้รับความเสียหายหลายแห่ง กองช่าง องค์การ 
บริหารส่วนตำบลลาบสกาจึงใต้ลงพื้นที่ทำการสำรวจความเสียหาย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
และได้รวบรวมป็ญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประซาซนมาจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปีญหาความ 
เดือดร้อนของประซาขนเป็นการเร่งด่วน ประกอบกับได้มีหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราซ ด่วนที่สุด ท่ี นศ 
๐๐๒๓.๓/ว ๕๘๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำประขาคมห้องถิ่นกรณีการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขึ้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID -  19 ) แจ ้งให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นยกเว ้นการจ ัดทำประซาคมกรณ ีการจ ัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นจบกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -  19 ) จะเข้าสู่
ภาวะปกติ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจึงพิจารณายกเว้นการจัดทำประซาคมท้องถิ่นระดับตำบล ใน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

เพื่อประโยซน์สูงสุดของประขาซนตำบลลานสกา และเพื่อให้สามารถแก้ไขปีญหาความ 
เดือดร้อนของประซาซน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปีจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จึงได้ 
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา ข้ึน

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



สารบัญ
หบ์า

บันทึกหลักการและเหตุผล ก
ค ำน ำ ข
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ ๐๑) ๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา เพิ่มเติม (ผ ๐๒) ๒ - ๘



นบบ ผ.๐®

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖©-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๔๖® ปี ๒๔๖to ปี (0๔๖๓ ปี ๖๔๖๔ ปี เ0๔๖๔ รวม ๔1แจำนวบ

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

to) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมซน - - - . - - - ๑ ๔๐,๐0๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐

๓) ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง 
น้ํา

๓.® แผนงานเคหะและชุมซบ - - - - - - |ร ๘๐๐,๐๐๐ - - ๒ ๘๐๐,๐๐๐
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพนฐาน

๔.® แผนงาบเคหะและชุมซบ - - - - - - <3>Gก ๒,๔๘๔,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐00 ๓๔ ๒,๘๘๔,๐๐๐
รวม - - - - - - «๖ ๓,๔๓๔,0๐0 to ๓ ๔ 0,000 «๘ ๓,๗๘๔,0๐0
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คเงท ี่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
^  ๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.0๒

ท่ี โครงการ วัตลุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๔๖๑
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑ โครงการเสริมสร้าง 
ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนน่าอยู่

๑.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองปีญหายาเสพติด 
ป้ญหาด้านพฤติกรรม ป้ญหาด้าน 
การศึกษา ป้ญหาทางเพศการมี 
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปีญหา 
คุณธรรม จริยธรรม ปิญหาการใช้ 
เวลาว่าง ปิญหาการก่อ 
อาชญากรรม
๒.เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ 
ทัศนคติชองเด็กและเยาวชนให้รู้ 
ถึงโทษชองป้ญหาต่างๆ 
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนอยู่ใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนบ่าอยู่ 
๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีด็

เด็กและเยาวชน 
ตำบลลานสกา 
และเจ้าหน้าที่ 

ที่เก่ียวข้อง 
จำนวน ๓๗ คน

๔0,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กและ 
เยาวชนใน 
ตำบลลานสกา 
เข้าร่วม 
โครงการ ร้อย 
ละ ๙๐ ชอง 
กลุ่มเป้าหมาย

เด็กและเยาวชนใน 
ตำบลลานสกา 
มีความรู้เร่ืองยา 
เสพติด
มีการปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม รู้จัก 
หน้าท่ีของตนเอง 
มีความรู้ด้าน 
คุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักใช้ 
เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ 
มีครอบครัวท่ี 
อบอุ่น

สำนักงาบ 
ปลัด

จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน ๕๐,00๐ ๔๐,๐๐๐



- ๓ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒<£๖๑ -  ๒<£๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเธนการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและพลังงาบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ท่ี ๓. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้า 

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

นบบ ผ.๐๒

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวขวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖0
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการต่อท่อระบบ 
ประปาฝายบางน้ําใส 
หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา

เพ่ิอให้ประซาซบมีน้ําใข้อย่าง 
เพียงพอ

ต่อท่อ PE 0๒๘0 
มม. ยาว ๔๑ 
เมตร (แทนท่อเดิม 
ที่เสิยหาย)

๓ 00,๐00 ท่อบ้ําประปา 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาซบมีน้ําใช้ 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ไ ร } โครงการก่อสร้างพนัง 
ป้องกันแนวตล่ิง คลอง 
วังเข้ หมู่ท่ี ๗ ตำบล 
ลานสกา (บริเวณบ้าน 
นายประจวบ จงคิริ)

เพื่อแก้1ขปีญหาการกัดเซาะแนว 
ตล่ิงซองประซาซน

ก่อสร้างพนัง 
ป้องกับแนวตล่ิง 
ยาว ๖๐ เมตร

๕๐๐,00๐ พนังป้องกัน 
แนวตล่ิง ๑ 
แห่ง

ประซาซนมีความ 
เป็นอยู่ท่ีดิฃ้ึน

กองช่าง

รวมจำนวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน - - - ๘ ๐๐,0๐0 -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒<£๖® -  ๒<£๖๔) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๔๖๔ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

๔.® แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.0๒

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวซวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๔๒®
(บาท)

๒๔๖๒
(บาท)

๒๔๖๓
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๒๔๖๔
(บาท)

๑ โครงการข่อมแซมถนน 
และไหล่ทางถนนในเขต 
ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถมหลุมบ่อถนน 
และไหล่ทางถนน 
ในเขตตำบลลาน 

สกา

๓0๐,๐0๐ ๓๐๐,๐๐๐ ถนนในเขต 
ตำบลลานสกา

ประขาซบได้รับ 
ความสะดวกใบ 
การสัญจรและ 
ขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง

๒ โครงการซ่อมแซมถนน 
ซอยในเผียน-เขาวัง 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาขนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถมหลุมบ่อถนน 
ระยะทาง ๗00 

เมตร

๑ 0 0 ,0 0 0 ถนนหินคลุก 
จำนวน ๑ 
สาย

ประขาซนได้รับ 
ความสะดวกใบ 
การสัญจรและ 
ขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง

๓ โครงการซ่อมแซมถนน 
ซอยตาแมน-วัดน้ํารอบ 
(ล่าง) หมู่ท่ี ๓ ตำบล 
ลานสกา บริเวณท่อ 
เหล่ียม คสล.

เพ่ือให้ประขาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. ยาว 
๑๗ เมตร พร้อม 
เรียงหินใหญ่ยา 
แนวรวม ๑0๘ 
ตร.ม.

๒๔0,000 ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 
สาย

ประขาขนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ขบส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง



- ๕ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องล่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องล่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
^  ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

นบบ ผ.0๒

ท ี่ โครงการ วัตอุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวขวัต 
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ขอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

โครงการข่อมแซมถนน 
ซอยใสช่อ-หบานกระโจน 
หมู่ท่ี ๓ ตำบลลานสกา 
บริเวณท่อเหล่ียม คสล.

เพ่ือให้ประชาซนมีความสะดวกโน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. ยาว ๘ 
เมตร พร้อมเริยง 
หินใหญ่ยาแนว 
รวม ๖๑ ตร.ม.

๑๒๐1๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาซนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง

๕ โครงการซ่อมแซมถนน 
ซอยนายชีพ-เขามอ หมู่ท่ี 
๕ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถมหลุมบ่อถนน 
ระยะทาง ๑1๑๐๐ 
เมตร และวางท่อ 
ระบายนํ้า คสล. 
จำนวน ๒๐ ท่อน

๒๐๐1๐๐๐ ถนนหินคลุก 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาขนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง

๖ โครงการซ่อมแซมถนน 
ซอยเขามอ หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา บริเวณท่อ 
เหล่ียม คสล.คลองเสือ 
เพลง

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถมไหล่ทางถนน 
พร้อมเรียงหินใหญ่ 

ยาแนวรวม 
จำนวน ๑๔๑ 
ตารางเมตร

<5)<รแ0,000 ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาซนได้รัช 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง



- ๖ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องล่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องล่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลาบสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมขบ และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลาบสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
■ ข้►  ๕.® แผนงานเคหะและชุมขบ

แบบ ผ.oto

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ชอบหสัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๗ โครงการซ่อมแขมถนน 
ขอยสวนบ้านเก่า-หนาน 
ฝน หม่ท่ี ๕ ตำบลลาน
«n

เพ่ิอให้ประขาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. ยาว 
๓0 เมตร พร้อม 
เรียงหินใหญ่ยา 
แนวรวม ๑๑๒ 
ตร.ม. พร้อมวาง 
ท่อ และ ใช้หิน 
คลุกถมหลุมบ่อ

๓๐0,๐0๐ ถนนหินคลุก 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาซนใต้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง

๘ โครงการซ่อมแขมถนน 
ขอยศรีผกาอุทิศ หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลาบสกา บริเวณท่อ 
เหล่ียม คสล.

เพ่ิอให้ประชาชนมีความสะดวกใบ 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนน คสล. ยาว 
๑๙ เมตร พร้อม 
เรียงหินใหญ่ยา 
แนวรวม ๑๑๘ 
ตร.ม.

๓๓๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาซนไต้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง

๙ โครงการซ่อมนขมถนนคอ 
สะพานคลองอินทนิล หมู่ 
ท่ี ๕ ตำบลลานสกา

เพ่ือให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการซนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถมหินใหญ่ 
จำนวน ๒๔ ลบ. 
เมตร พร้อมเรียง 
หินใหญ่ยาแนว 
รวม ๑๖ ตร.เมตร

๓๕,00๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาซบไต้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง



- ๗ -
แบบ N.oto

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒(£๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใท้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชวัต
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะใต้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ชอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๐ โครงการปรับปรุงถนน 
ชอยสวนใหญ่ หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

เพ่ิอให้ประชาชนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ใบการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนนหินคลุก ยาว 
๔0 เมตร พร้อม 
วางท่อระบายนํ้า 
คสล. จำนวน ๑๒ 
ท่อน

๑๐๐,๐๐0 ถนนหินคลุก 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาชนได้รับ 
ความสะดวกใบ 
การสัญจรและ 
ขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง

๑๑ โครงการช่อมแซมถนน 
ซอยเขาแค่-สันหินช่อง 
หมู่ท่ี ฅเ ตำบลลานสกา

เฟือให้ประซาซนมีความสะดวกใบ 
การสัญจรและใช้ใบการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถมหลุมบ่อถนน 
ระยะทาง ๒,00๐ 
เมตร

๓๐๐,๐๐๐ ถนนหินคลุก 
จำนวน ๑ 
สาย

ประซาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร

กองช่าง

๑๒ โครงการซ่อมแซมถนน 
ซอยคลองหัวนอน หมู่ท่ี 
๗ ตำบลลานสกา

เพ่ิอให้ประซาซนมีความสะดวกใน 
การสัญจรและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร

ถมไหล่ทางถนน 
ใช้หินคลุกจำนวน 
๒๒ ลบ.เมตร และ 

เรียงหินใหญ่ยา 
แนว ๑๙ ตร.ม.

๑๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 

สาย

ประซาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจรและ 
ขบส่งผลผลิต 

ทางการเกษตร

กองช่าง



- ๘ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลานสกา ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
^  ๔.© แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.Ola

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชวัต
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่ 
รับผิด 

ขอบหลัก
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างราง 
ระบายบ้ําถนนต้นมะม่วง 
หมู่ท่ี ๔ ตำบลลานสกา 
(บริเวณบ้านนายเรียง 
ศิรีวรรณ)

เพ่ิอแก้ไขป้ญหาน้ําท่วมจังของ 
ประซาซน

ก่อสร้างราง 
ระบายนํ้า คสล. 
ยาว ๑๒๓ เมตร

๓ ๐0,0๐0 รางระบายนก 
คสล. ยาว 
๑๒๓ เมตร

ประซาซนมีความ 
เป็นอยู่ท่ีตีซ้ึน

กองช่าง

รวมจำนวน ๑01 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน - - - ๒,๕๘๕,๐00 ๓ 00,000


