แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี
(พ.ศ.2561-2564)

ฉบับเพิม่ เติม / เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3/2561

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่ เติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
--------------------------------------------อาศัยอานาจตามข้อ 22 และ 22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ3) พ.ศ.2561 สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
เมื่อสภาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
พร้อมทัง้ ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 3/2561 แล้ ว เมื่ อ สมั ย ประชุ ม สามั ญที่ 4/2561 ในวั น ที่
7 พฤศจิกายน 2561 และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาวได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ
(นายสุเทพ ภักดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว

เหตุผลและความจาเป็น
การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561 เนื่องมาจากมีการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสือของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว
4885 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการประสานพั ฒ นาจั ง หวั ด งบอุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้านลานาว มีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่ง
ประกาศใช้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 แล้วนั้น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดประสิ ทธิผลตามเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว จึงมีความประสงค์ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ครั้งที่ 3/2561 ตามข้อ 22 และ 22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้”

ฝ่ายนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว

สารบัญ
หน้า
โครงการพัฒนา สาหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
 โครงการเพิ่มเติม

1

 โครงการเปลี่ยนแปลง

4

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
1

โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขต
ระบบประปาหมูบ่ ้าน แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านลานาว
ที่ตั้งที่ว่าการอาเภอบางขัน ไปหมู่
ที่ 1,7,14,15 ตาบลบ้านลานาว
อาเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
ทาการปรับปรุง
ซ่อมแซมและขยาย
เขตระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ เพื่อ
ส่งน้าประปาไปยังหมู่
ที่ 1,7,14,15 ได้ใช้
น้าประปาอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ขยายเขตระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ที่ว่าการอาเภอ
บางขัน หมู่ที่ 1 ตาบล
บ้านลานาว และขยาย
ท่อเมนจ่ายน้าไปยัง
พื้นที่ หมู่ 1,7,14,15
ตาบลบ้านลานาว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,937,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบหลัก

จานวน
ครัวเรือนที่
ได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
น้าประปาอย่าง
ทั่วถึง

จังหวัดนครศรีฯ
อบต.บ้านลานาว

แบบ ผ.05

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บ
น้าให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ขุดลอกและปรับปรุงสระ
เก็บน้าบางจันสี) หมู่ที่ 1 ตาบล
บ้านลานาว

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าสาหรับ
การอุปโภค บริโภค
แก่ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านลานาว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ทาการขุดลอกสระ
เก็บน้าเดิม พท.ไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.
-ทาการขุดสระเก็บน้า
พท.ไม่น้อยกว่า
32,000 ตร.ม.
-งานท่อระบายน้า
คสล.สาหรับรับน้าเข้า
และท่อระบายน้าออก
รายละเอียดในแบบ
แปลนกาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
6,238,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
ครัวเรือนที่
ได้ใช้
ประโยชน์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้ใช้น้า จังหวัดนครศรีฯ
สาหรับการอุปโภค อบต.บ้านลานาว
บริโภค อย่างทั่วถึง

แบบ ผ.05

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา

ที่
1

โครงการ
ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางจันสี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ลานาว อาเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV
-เสริมสร้างศักยภาพ
เด็กแรกเกิด 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย ครู
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ทักษะในการดูแลเด็ก
ถูกต้อง สร้างโอกาส
ทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งชุดอุปกรณ์เพื่อ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย
โทรทัศน์ LEDTV/ชุด
รับสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม /
เครื่องมือรับสัญญาณ
ภาพดาวเทียม IRD

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,700

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบหลัก

จานวนการ
ติดตั้งชุด
อุปกรณ์
สาหรับ
ห้องเรียน
การศึกษา
ด้วย DLTV

โรงเรียน/ศพด. ที่ จังหวัดนครศรีฯ
จัดการศึกษาระดับ อบต.บ้านลานาว
ปฐมวัย มีอุปกรณ์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
DLTV เพื่อใช้ใน
การเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายการเดิม
ที่
1

แบบ ผ.01

โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งไสนา
ม.7

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนลาดยางกว้าง
5 ม. ยาว 400 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

600,000 600,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบหลัก

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

ความยาว
ถนน

แบบ ผ.05

รายการเปลี่ยนแปลง
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
แบบพาราแอสฟัสท์คอนกรีต
การคมนาคมให้ได้
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 142- มาตรฐาน
09 สายทุ่งไสนา บ้านพานแพ
หมู่ที่ 7

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัสท์คอนกรีต
กว้างไม่น้อยกว่า 5 ม.
ยาว 1,730 ม. หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 ม. จาก
กม.ที่ 00+000 01+730 ไม่มีไหล่ทาง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

6,987,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาว
ถนน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน

จังหวัดนครศรีฯ
อบต.บ้านลานาว

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง: เพื่อเปลี่ยนจาก แบบ ผ.01 เป็น แบบ ผ.05 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

แบบ ผ.01

แบบ ผ.05

รายการเดิม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายไร่ใน ไร่ยาว ม.6

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนลาดยาง กว้าง
5 ม. ยาว 400 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

600,000 600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบหลัก

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน

จังหวัดนครศรีฯ
อบต.บ้านลานาว

ความยาว
ถนน

รายการเปลี่ยนแปลง
ที่
2

โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายไร่ใน ไร่ยาว หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัสท์คอนกรีต
รหัสสายทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.142-23
กว้างไม่น้อยกว่า 5 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 2,100
ม. หนาไม่น้อยกว่า
0.05 ม. จาก กม.ที่
00+700 – กม.ที่
02+800 ไม่มีไหล่ทาง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

8,835,000

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง: เพื่อเปลี่ยนจาก แบบ ผ.01 เป็น แบบ ผ.05 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ความยาว
ถนน

แบบ ผ.05

รายการเดิม

แบบ ผ.01

ที่

โครงการ

3

ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายเหนือคลอง ม.7

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

ถนนลาดยาง กว้าง
5 ม.ยาว 400 ม.

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

600,000 600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบหลัก

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน

จังหวัดนครศรีฯ
อบต.บ้านลานาว

ความยาว
ถนน

รายการเปลี่ยนแปลง
ที่
3

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
สายเหนือคลอง- ทุ่งไสนา หมู่ที่ 7 คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัสท์คอนกรีต
รหัสสายทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.142-08
กว้างไม่น้อยกว่า 6 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 1,655
ม. หนาไม่น้อยกว่า
0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

8,109,000

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง: เพื่อเปลี่ยนจาก แบบ ผ.01 เป็น แบบ ผ.05 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ความยาว
ถนน

