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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
เร่ือง ประกาศใช้แผนการตำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ 
ดำเนินงาน ซึ่งเป็นเอกสาร,ที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และให้การ 
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

อาดัยอำนาจตามความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และมติ 
ท ี่ป ระข ุม ค ณ ะก รรม ก ารพ ัฒ น าอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน ต ำบ ลล าน ส ก า เม ื่อว ันท ี่ ๒๔ ม ีนาคม ๒๕๖๔ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพิ่มเติมใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาต่อไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วับท่ี พ เด ือ น  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

/

(นายเจริญ อิฏฐผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



ค ำ น ำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ฉบับที่๑) ขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา ได้จัดทำขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถีง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๖๑ 
เพื่อใฃ้เปีนเครื่องมือในการบริหารงาบขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
ประซาซนและเกิดสัมฤทธึ๋ผลต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนซอง 
ประซาซนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่ ๒ รันวาคม ๒๔๖๓ ได้อย่างตรงตามเบีาหมาย ซ่ึง 
เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา และนโยบาย 
การบริหารราซการขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาแปลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งแผนตำเนินงานเป็นเอกสารที่ 
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมทั้งหมดที่จะตำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๔ เพิ่มเติมจากฉบับแรก จึงทำให้สามารถทราบแผนงานโครงการ กิจกรรมทั้งหมดที่มืงบประมาณ 
สามารถตำเนินการได้จริงในพื้นที่ของปีงบประมาณนั้นๆ

นอกจากนี้ แผนการตำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ (เพิ่มเติม ฉบับที่๑) ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ 
ควบคุมการตำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการ 
ตำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาอีกแนวทางหบี่งด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประซาขนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลานสกาจะได้รับประโยซน์จากแผนตำเนินงานฉบับนี้และรู้ถึงแนวทางการพัฒนาและแก้ไขบีญหา 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประซาซน ได้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

%



สารบัญ

เรื่อง หน้า
ส่วนท่ี ๑ บทนำ

บทนำ ๑
จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน ๒
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๔

ส่วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ๕
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ๗
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บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา เป็นแผนปฏิบัติการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ใน 
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

การวางแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา จึงเป็นกระบวน 
ในการกำหนดรายละเอียดของโครงการ /  กิจกรรม ที่ต้องการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ 
กระบวนการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่ขั้นตอน 
ของการกำหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการ /  กิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประซาซน 
รวมทั้งเป็นการขจัดปีญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปด้วย

การจ ัดทำแผนการดำเน ินงาบม ีความสำค ัญต ่อองค ์การบริหารส ่วนตำบลเป ็นอย่างย ิ่ง 
เนื่องจากเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานประจำปี 
ซององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ซึ่งจะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ 
ถึงสภาวการณ์ที่พีงประสงค์ จากแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น  ๆ เพ ื่อลดความขึ้าข ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการ 
ประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม 
ผลการดำเนินงานและการประเมินผล

ดังนั้น การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและ 
ตอบสนองความต้องการของประซาซนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาได้อย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
มีนาคม ๒๕๖๔
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จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน
๑.® บทนำ
แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท ี่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเน ินงาน เป ีนเคร ื่องม ือสำค ัญในการบริหารงานของผ ู้บร ิหารงานท ้องถ ิ่น  
เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เปีนไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปีนเครื่องมือในการติดตาม 
การดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจีงมืแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เปีนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ 
๒. จัดทำหลังจากได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ขัดเจน และแสดงถึง 

การดำเนินงานจริง

©.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕;๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ัดทำแผนยุทธศาสตร์การพ ัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี และแผนการดำเน ินงาน สำหรับแผนการ 
ดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริง 
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่ระบุแผนงานโครงการ กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ัน ทำให้แนวทางในการดำเนินงานมีความขัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบุรณาการ 
ทำงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการ กิจกรรม จะทำให้การติดตามประเมีนผล 
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
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๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒<£๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ กำหนดการจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูม ิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี๋ให้ปีดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประขาซนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น I

คณะกรรมการสนับสบุนฯ รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา

J N
หน่วยงานอีน

คณะกรรมการสนับสบุนฯ

คณะกรรมการสนับสนฺนๆ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

\
เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

T



-  <&. -

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
๑. ทำให้ทราบถึงแผนงาน โครงการและกิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการจริงในเขตพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ตลอดจนระยะเวลาที่กำหนดในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาบ
๒. ทำให้แนวทางในการดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณมีความขัดเจนในการปฏิบัติงาบมากขึ้น
๓. ทำให้สามารถบริหารงบประมาณในแต่ละโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
๔. ทำให้การติดตามประเมินผลการปฏิบ ัต ิตามแผนพัฒนา เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ

สะดวกมากขึ้น
๑.๕ ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๔๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๙ ข้อ ๒๗ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ 
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราขการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น”



- ๔- ผด.๐๑

ส่วนท่ี ๒
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี©) 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จำนวน 

โครงการ 
ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการท้ังหมด

จำนวน 
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด หน่วยดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ํา
๓.๑ แผนงานเคหะและขุมซน ๑ <SL ๑๔๔,๙๐๐ (ร! กองช่าง

รวม ๑ ๔ ๑๔๔,๙๐๐ ๔



- ๖ -
ผด.๐®

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จำนวน 

โครงการ 
ที่ด้าเนินการ

คิดเนินร้อยละของ 
โครงการท้ังหมด

จำนวน 
งบประมาณ

คิดเนินร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด หน่วยดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑ แผนงานเดหะและชุมชน ๒๔ ๙๖ ๖,๔๐๕,๗๐๐ ๙๖ กองช่าง

รวม ๒๔ ๙๖ ๖,๔๐๔,๗๐๐ ๙๖



- ๗ -
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี©)
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ผด.๐๒
๓. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ํา 
๓.© แผนงานเคหะและชุมชน______________

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท ี่ 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ร ํ
รวิ
ระ พว่

๔ ฝ ฺC
ร: รวิ

ฐ ํ
๔
ฝ

รวิ
<๘

๔
C ๔

ฟ
รวิ
C

๑. โครงการต่อท่อระบบประปา 
ฝายบางน้ําใส หมู่ท่ี ๗ ตำบล 
ลานสกา (บริเวณสะพานวัง 
หงส์)

โดยทำการต่อท่อ PE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๒๘๐ มม.(PE®oo/PN®o) ความยาว ๔® 
เมตร (แทนท่อเดิมท่ีเสียหาย) พร้อมติดต้ัง 
อุปกรณ์แขวนยึดท่อ PE รายละเอียดตาม 
ปริมาณงานและแผนผังท่ีกำหนด 
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖®- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๓ ลำดับท่ี ๑

๑  <Sjร̂  GvOO หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลลาบสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา



- ๘ -
ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและขุมชน___________

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๔๖๔
เร่.
เร ่

ะอํ to เร ่
ร ิ

ร ิ
เร ่

เ ร ่
1๗

ะอํ
3

ร:
ร ิ

นิวุ่ ร:d ร:
ไ ร ่

รุ่d
๑. โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ 

ทางถนนในเขตตำบลลานสกา
โดยทำการถมหลุมบ่อถนนท่ีเสียหาย ใช้หิน 
คลุกจำนวน ๕๖ ลบ.เมตร พร้อมเกรดเกล่ีย 
เรียบ และถมไหล่ทางถนน ใช้หินใหญ่ จำนวน 
๑๕๖ ลบ.เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน 
และแผนผังท่ีกำหนด
-เป็บไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๔ ลำดับท่ี ๑

๑๒ Gร, ĜOO ถนนในพ่ินท่ี
รับผิดชอบ 

อบต.ลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา

๒. โครงการซ่อมแซมถนนซอยใน 
เผยน-เขาวัง หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
ลานสกา

โดยทำการถมหลุมบ่อถนน ระยะทาง ๗๐๐ 
เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๑๐๕ ลบ.เมตร 
พร้อมเกรดเกล่ียเรียบ และวางท่อระบายน้ํา 
คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร 
(ท่อเดิม) จำนวน ๑๖ ท่อน รายละเอียดตาม 
ปริมาณงานและแผนผังท่ีกำหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๔ ลำดับท่ี ๒

๗๗,๐๐๐ หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา



- ๙ -
ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน____________

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๔๖๔

รํ
รปิ
ระ

ระ ๔
ฝ ฟ ุC

ฟ ุแส่
ะอํ
ฐ ํ

ร:'
ฝ

รุ่
(เฝ

ฟุ
C ร:

ระ
รุ่C

๓. โครงการซ่อมแซมถนนซอยตา 
แมน-วัดน้ํารอบ(ล่าง) หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลลาบสกาบริเวณท่อ 
เหล่ียม คสล.

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว ๑๗ เมตร กว้างเฉล่ีย ๔ เมตร หนา 
0.๑๕ เมตรหรือรพ้ืนท่ี1ม่น้อยกว่า ๑๐๔ 
ตารางเมตร พร้อมเรียงหินใหญ่ยาแนวรวม 
จำนวน ๑๐๘ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
ปริมาณงานและแผนผังที่กำหนด 
■ เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑- 
๒๔๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๔๖๔ 
หน้าท่ี ๔ ลำดับท่ี ๓

๒๒๑,๐๐๐ หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา

โครงการซ่อมแซมถนนซอยใส 
ช่อ-หนานกระโจน หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลลานสกา บริเวณท่อ 
เหล่ียม คสล.บ้านนายจ้ิว 
อากาศกลาย

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว ๘ เมตร กว้างเฉล่ีย ๔ เมตร หนา 0.๑๔ 
เมตรหรือรพ้ืนท่ี1ม่น้อยกว่า ๓๒ ตารางเมตร 
พร้อมเรียงหินใหญ่ยาแนวรวม จำนวน ๖๑ 
ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ 
แผนผังท่ีกำหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑- 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๔๖๔ 
หน้าท่ี ๔ ลำดับท่ี ๔

๙๖,๐๐๐ หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลาบสกา



- ๑๐  - ผด.๐๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน___________

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
(ฟุ
๙

รอ
ระ

รุ่ (ร่นิ
ร ่

ระC
ร:

แร่
รวิ
ร ่

ร:
ระ

รอ
(เร ่

(ฟุC ๔
ฟ

รวิC

๕. โครงการซ่อมแซมถนนซอย 
นายซีพ-เททมอ หมู่ท่ี ๕ ตำบล 
ลานสกา

โดยทำการถมหลุมบ่อถนน ระยะทาง ๑,๑๐๐ 
เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๑๖๕ ลบ.เมตร 
พร้อมเกรดเกล่ียเรียบ และวางท่อระบายน้ํา 
คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร 
จำนวน ๘ ท่อน และวางท่อระบายน้ํา คสล. 
(ท่อเดิม) เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ 
เมตร จำนวน ๔ ท่อน, เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังท่ี 
กำหนด
-เปีนไปตาม แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ. ศ. ๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๕ ลำดับท่ี ๕

๑๖๐,๐๐๐ หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

กองซ่าง 
อบต.ลานสกา

๖. โครงการซ่อมแชมถนนซอยเขา 
มอ หมู่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา 
บริเวณท่อเหล่ียม คสล.คลอง 
เสือเพลง

โดยทำการถมไหล่ทางถนนพร้อมเรียงหินใหญ่ 
ยาแนวรวม จำนวน ๑๔๔ ตารางเมตร ใช้ดิน 
ถมปรับระดับ จำนวน ๘๘ ลบ.เมตร ใช้หิน 
ใหญ่ จำนวน ๒๒ ลบ.เมตร รายละเอียดตาม 
ปริมาณงานและแผนผังที่กำหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๕ ลำดับท่ี ๖

๑๒๔,๐๐๐ หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา



-  (ร)(ร) -

ผด.๐๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน____________

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เร่.๔ ะอํ

ฝ นวํ ร:ฝ ฟ ุ
เร ่

ร:TU
รวํ
ฐ ํ

เร ่
3ะ

ฟ ุ ฟ ุ
เร ่

เร ่
■ เร่

ฟ ุ
เร ่

๗. โครงการซ่อมแซมถนนซอย 
สวนบ้านเก่า-หนานฝน หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว ๓๐ เมตร กว้างเฉล่ีย ๔ เมตร หนา 
0.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนทีไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
ตารางเมตร พร้อมเรียงหินใหญ่ยาแนวรวม 
จำนวน ๑๑๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ๗ 
ท่อน รวม ๑๔ ท่อน และใช้ดินถมปรับระดับ 
จำนวน ๑๗๓ ลบ.เมตร ใช้หินคลุกถมหลุมบ่อ 
จำนวน ๕๒ ลบ.เมตร รายละเอียดตาม 
บ่รีมาณงานและแผนผังท่ีกำหนด 
-เปีนไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๖ ลำดับท่ี ๗

๒๗๕,๐๐๐ หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

กองซ่าง 
อบต.ลานสกา



- ๑!อ -
ผด.0๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน___________

ท ี่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๔๖๔
๔
ร ํ

รอ่
ระ

รุ่ เร ่
๘

ฝ ฺ
เร ่

ร่
๘

ร}
3

เร ่
ฝ

ร}
<๗

รุ่
ร่

ร ่
ฟ

รรุ่
ร ่

๘. โครงการซ่อมแซมถนนซอยศรี 
ผกาอุทิศ หมู่ท่ี ๕ ตำบลลาน 
ลกา บริเวณท่อเหล่ียม คลล.

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว ๑๙ เมตร กว้างเฉล่ีย ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนท่ี1ม่น้อยกว่า ๗๖ ตาราง 
เมตร พร้อมเรียงหินใหญ่ยาแนวรวม จำนวน 
๑๑๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐0X๑.0๐ เมตร 
จำนวน ๒ แถวๆละ๑๐ ท่อน รวม ๒๐ ท่อน 
และใช้ดินถมปรับระดับ จำนวน ๑๙๐ ลบ. 
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ 
แผนผังท่ีกำหนด
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๖ ลำดับท่ี ๘

๓๐๒,๐๐๐ หมู่ที ่ ๕ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา



- ๑๓ - ผด.๐๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน___________

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๔๖๔
รุ่
ร ํ

S3
ฝ to

เร ่
ร ่

ฟ ุ
เร ่

๔
แ ร ่

S3
ร ่

เร ่
ฟ

ร3แร่ เร ่C เร ่ฟ ร3 
เร ่

๙. โครงการซ่อมแซมกนนคอ 
สะพานคลองอินทนิล หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

โดยทำการโดยทำการถมหินใหญ่ปรับระดับ 
จำนวน ๒๔ ลบ.เมตร และ เทคอนกรีตรับ 
ถนนเดิม พร้อมเรียงหินใหญ่ยาแนวรวม 
จำนวน ๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
ปริมาณงานและแผนผังท่ีกำหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๖ ลำดับท่ี ๙

๒๔,๙๐๐ หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา

๑๐. โครงการปรับปรุงลนนซอยสวน 
ใหญ่ หมู่ท่ี ๖ ตำบลลานสกา

โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ยาว ๔๐๐ 
เมตร กว้างเฉล่ีย ๓ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 
๖๐ ลบ.เมตร พร้อมเกรดเกล่ียเรียบ และวาง 
ท่อระบายบ้ํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และวาง 
ท่อระบายนา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร(ท่อเดิม) จำนวน ๕ ท่อน 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังท่ี 
กำหนด
-เป็นใปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๗ ลำดับท่ี ๑๐

๘๖,๐๐๐ หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา



- ๑๔ - ผด.๐๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน____________

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
ร:
รํ

นิ}
ฝ

๔เ/วํ ร:
ฝ ก.พ

. ร:
๘

นิT ฐ ํ ๔
ฝ

นิ} ร:C ร:ฟ
นิ}C

โครงการซ่อมแซมถนนซอยเขา 
แค่-สันหินซ่อง หมู่ท่ี ๗ ตำบล 
ลานสกา

โดยทำการถมหลุมบ่อถนน ระยะทาง ๒,๐๐๐ 
เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๓๐๐ ลบ.เมตร 
พร้อมเกรดเกล่ียเรียบ และวางท่อระบายน้ํา 
คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร 
(ท่อเดิม) จำนวน ๒ ท่อน และใช้ดินถมปรับ 
ระดับ จำนวน ๕๖ ลบ.เมตร ใช้หินใหญ่ปรับ 
ระดับ จำนวน ๖๓ ลบ.เมตร รายละเอียด 
ตามปริมาณงานและแผนผังท่ีกำหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๗ ลำดับท่ี ๑๑

๒๕๕,๐๐๐ หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนซอย 
คลองหัวนอน หมู่ท่ี ๗ ตำบล 
ลานสกา

โดยทำการถมไหล่ทางถนน ใช้หินคลุกจำนวน 
๒๒ ลบ.เมตร พร้อมเกรดเกล่ียเรียบ และใช้หิน 
ใหญ่ปรับระดับ จำนวน ๒๘ ลบ.เมตร และเรียง 
หินใหญ่ยาแนวรวม จำนวน ๑๙ ตารางเมตร งาน 
พ้ืนถนน คสล. ๑ งาน พร้อมวางท่อระบายบ้ํา 
คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.๘๐x๑.๐๐ เมตร 
จำบวบ ๑๐ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงาน 
และแผนผังท่ีกำหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๗ ลำดับท่ี ๑๒

๙๒,๐๐๐ หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา



- ๑๕ - ผด.0๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน___________

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
ร:
ร ํ

นิ}
ฝ <รุ่1๐ ร:

ร ิ d d  งริ
นิ}
ร ิ

รํ
ฝ

นิ} งริ รุ่C ร:ฟ รุ่d
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยทวีพัฒนา 
(นศ.ถ.๑๖๑-ร)๐) หมู่ที ๒ 
ตำบลลานสกา

ผิวจราจรยาว ๑๘0 เมตร (เร่ิมจากปากซอย 
ทวีพัฒนา ถึงบริเวณสวนนางประจวบ ทวีพล) 
กว้าง ๓ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร ไหล่ทาง 
หินคลุก ๒ ข้างรวม ๒๑ ลูกบาศก์เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร 
(แทนถนนเดิมท่ีเสียหาย) รายละเอียดตาม 
ปริมาณงานและแผนผังท่ีกำหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 
หน้าท่ี ๔ ลำดับท่ี ๕

<L(L<9),ooo หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา

๑ Cl. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบนบ้าน-นาย 
หน่วง (นค.ถ.๑๖๑-๑๘) หมู่ท่ี 
๔ ตำบลลานสกา

ผิวจราจร ๒ ซ่วง ยาวรวม ๑๘๐ เมตร (เร่ิมจาก 
ถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณสวนนางอุบล ดังมันข์) 
กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล,ทางหิน 
คลุก ๒ ข้างรวม ๒๗ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมวาง 
ท่อระบายน้ํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.๖๐x๑.๐๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๗ ท่อน 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังท่ีกำหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) แก้ไจ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ หน้าท่ี 
๒ ลำดับท่ี ๑๐

๔๘๙,000 หมูท่๔ี 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา



- ๑ ๖  - ผด.๐๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน___________

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สกานที 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๔๖๔
ร ุ
ร ิ

รวิ
ฝ ร ิ

พ ํ
ธ:
ฝ ฟ ุ

ร ิ
ร ิ 

งฝ
รวิ
ฐ ํ พ.ค

. รวิ<๗ ร ิ
ร ิ

ร ิ
ร ิ

รวิร ิ

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรีมเหล็ก ซอยศรีผกาอุทิศ 
(นศ.ถ.๑๖๑-๖๔) หมู่ท่ี ๕ 
ตำบล 
ลานสกา

ผิวจราจร ๒ ช่วง ยาวรวม ๑๐๐ เมตร (เร่ิม 
จากถนน คสล.เดิม) กว้าง ๔ เมตร หนา 
๐ .๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้างรวม ๑๕ 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ๑ 
แถว จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตาม 
ปริมาณงาบและแผนผังท่ีกำหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) แก้1ข คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๔ ลำดับท่ี ๑๒

๒๗๙,๐๐๐ หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรีมเหล็ก ซอยนายสมจิตร- 
สวนใหญ่ (นศ.ถ.๑๖๑-๒๔)
หมู่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา

ผิวจราจรยาว ๑๘๕ เมตร (เร่ิมจากถนน คสล. 
เดิม ถึงบริเวณสวนคุณสาวนุ้ย บำเพิงพล) 
กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง 
หินคลุก ๒ ข้างรวม ๒๗ ลูกบาศก์เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังท่ี 
กำหนด
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) แก้1ฃ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๖ ลำดับท่ี ๑๓

<slc£c£to o o หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา



- ๑๗ - ผด.๐๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๙ .๑  แผนงานเคหะและชุมชน___________

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
๔
ร ํ

รอ
ฝ <5ะ1/วํ ๔

d
ฟ ุ
เร่

(ริ: งฝ
รอํ
ฐ ํ

๔
ฝ S3

งส่
ร:C เร่.ฟ รวุ่

เร ่

๑๗. โครงการก่อสร้างกนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยนายซีพ-เขามอ 
(นศ.ถ.๑๖๑-๖๓) หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

ผิวจราจรยาว ๑๘๕ เมตร (เร่ิมจากบริเวณ 
สวบนายละออง สายบุญ ถึงบริเวณสวนนาง 
ศุภวรรณ แก้วไฝ) กว้าง ๔ เมตร หนา 
0.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้างรวม ๒๗ 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๗๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ 
งาบและแผนผังท่ีกำหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) แก้1ฃ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๘ ลำดับท่ี ๑๔

(tCiG*,000 หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลาบสกา

<5)Cb. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรีมเหล็ก ซอยนอกสวน-อ่าว 
ไอ้นกลบ (นศ.ถ.๑๖๑-๕๔)
หมู่ท่ี ๖ ตำบลลานสกา

ผิวจราจรยาว ๑๗๐ เมตร (เร่ิมจากถนน คสล. 
เดิม ถึงบริเวณสวนนายประสบ ลือซารักษ์) 
กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง 
หินคลุก ๒ ข้างรวม ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังที่ 
กำหนด
■ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 

๒๕๖๕) แก้1ฃ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๐ ลำดับท่ี ๑๗

<i(t(sL,000 หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา



-  <ร)0ง - ผด.0๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน___________

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
รุ่๔ ร ํ

JP
<£ ๔ ฝ ฺC ๔แร่

รวิ
ฐ ํ

<£
ฝ

รวิ<ฝ รุ่C รุ่ฟ รวิC
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยนายคณิต- 
ปลายน้ําราง (นฅ.ถ.๑๖๑-๖๔) 
หมู่ท่ี ๖ ตำบลลานสกา

ผิวจราจรยาว ๑๔๐ เมตร (เร่ิมจากถนน คสล. 
เดิม ถึงบริเวณสวนนางสมจิตร์ นำนาผล) 
กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ไหล่ทางหิน 
คลุก ๒ ข้างรวม ๑๗ ลูกบาศก์เมตร หรือมี 
พ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมซ่อมแซมไหล่ทางถนน พ้ืนท่ี ๓๓ ตาราง 
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ 
แผนผังท่ีกำหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑- 
๒๔๖๔) แก้ไข คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๔๖๔ 
หน้าท่ี ๑๒ ลำดับท่ี ๑๘

๔๓๔,๐๐๐ หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา

๖๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยเขาแค่-ควน 
หลาโอน (นศ.ถ.๑๖๑-๖๗)
หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา

ผิวจราจรยาว ๑๘๐ เมตร (เร่ิมจากบริเวณ 
สวบนายปรานอม จิตวิโชติ ถึงบริเวณสวน 
นางหนูเหงียน แจ่มสว่าง) กว้าง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๔ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้างรวม 
๒๒ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย 
กว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
ปริมาณงานและแผนผังท่ีกำหนด 
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑- 
๖๔๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๔๖๓ 
หน้าท่ี ๑๑ ลำดับท่ี ๒๔

๔๗๓,๐๐๐ หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา



- ๑ ๙  - ผด.๐๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน___________

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
รุ่
ร ํ

นิ}
ฟ บว่ ร: ฝ ฺd ร: นิ}

ฐ ํ พ.ค
. นิ}«ส่ ร:C ร:

XS
นิ}C

๒๑. โครงการขยายไหล่ทางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้น 
มะม่วง-บางบ้ําใส (นศ.ถ.๑๖๑- 
๑๕) หมูท่๗ี ตำบลลานสกา

ผิวจราจรยาว ๗๐๐ เมตร (เร่ิมจากสวนนาย 
ละมัย ทเกลี ้ ยง ถึงบริเวณสวนบายพนาไพร 
การะจิต) กว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หริอมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน 
๑ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและ 
แผนผังท่ีกำหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) แกั1ฃ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๖ ลำดับท่ี ๓๐

๔๕๓,๐๐๐ หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลาบสกา

๒๒. โครงการก่อสร้างพนังป้องกัน 
การพังทลายของดิบ ถนนสาย 
ต้นมะม่วง-บางน้ําใส หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลลานสกา

โดยทำการก่อสร้างพนังป้องกันการพังทลาย 
ของดิน ยาว ๑๒ เมตร กว้าง ๑.๕๐ เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังท่ี 
กำหนด
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๑๔ ลำดับท่ี ๒๙

<5)(s3d,<̂ oo หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา



- b o  - ผด.๐๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน___________

ท ี่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๔๖๔
ร ิ
ริ

ะอํ
ฝ

ระ
1/วํ

ร ิ
ร ิ

ฟ ุ
ร ิ

๔
ง ร ิ

ะอํ
ร ิ

ริ
ริ

ร ํ
แ ร ิ

รุ่
ร ิ

ร ิ
ร ิ

รุ่
ร ิ

๒๓. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลง 
หินคลุก สายนายเชย หมู่ท ี่ ๑ 
ตำบลลานสกา

โดยทำการบุกเบิกถนนยาว ๓๐๐ เมตร (เร่ิม 
จากถนน คสล.เดิมบริเวณสวนนายสามารถ 
เจริญเนาว ์ ถึงบริเวณสวนสายเงิน-เขาวัง 
บริเวณสวนนายบิรินนิภา บรรเพิง) กว้างเฉล่ีย 
๔ เมตร หรือม ีพ้ืนท่ี1ม่น้อยกว่า ๑1๔๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมดินถมปรับระดับบางช่วง 
จำนวน ๑๐๐ ลบ.เมตร และ ลงผิวจราจรหิน 
คลุก ยาว ๓๐๐ เมตร กว้างเฉล่ีย ๔ เมตร 
จำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.เมตร 
หรือม ีพ้ืนท่ี1ม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน 
๓ จุด รวม ๒๓ ท่อน พร้อมเกรดเกล่ียเรียบ 
ตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและ 
แผนผังท ี่กำหนด
-เปีนไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑- 
๒๔๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท ี่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๓ 
หน้าท่ี ๓ ลำดับท ี่ ๓

๒๓๐,๐๐๐ หมู่ท ี่ ๑ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา



- ๒๑ -
ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน____________

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
รุ่
ร ่ พ.ย

.

ฟ ุพว่ ร:
ฝ ฟ ุd

รุ่
แร่

ะอํ
ร ่

ร:
ระ

รุ่ ร:d ร:ฟ
ฟ ุd

๒๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ถนนต้นมะม่วง หมูท่๔ี ตำบล 
ลานสกา

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ยาว 
๑๒๓ เมตร (บริเวณบ้านบายเร์ยง ศิริวรรณ) 
กว้าง 0.๕0 เมตร พร้อมฝาปิด รายละเอียด 
ตามปริมาณงานและแผนผังท่ีกำหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
หน้าท่ี ๘ ลำดับท่ี ๑๓

๒๗๗,000 หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลลานสกา

กองช่าง 
อบต.ลานสกา


