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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
       เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65)  

       ฉบับเพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3 พ.ศ.2563  
------------------------------------------------------------------------------ 

   
อาศัยอ านาจตามข้อ ๒2/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมื่อสภาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖5) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  แล้ว ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 วันที ่             
8 มิถุนายน  2563  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
๒๕๖3  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  8   มิถุนายน  ๒๕๖3 

 
 

    ลงชื่อ      
     (นายสุเทพ  ภักดีโชติ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 



 

เหตุผลและความจ าเป็น 
  

 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลการะทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตและฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่ภาวะปกติ  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) จึงก าหนด

แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือให้

หน่วยงานของรัฐสามารถจัดท าและเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมส าคัญในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชน 

กระตุ้นการบริโภคภายในครัวเรือน ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบน โยบาย

ดังกล่าว 

 ดังนั้น เพ่ือให้ข้อเสนอโครงการมีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้ง

ที่ 3  พ.ศ. 2563   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

 
 
 
 

                   ฝ่ายนโยบายและแผน 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เตมิ ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2563 
ส าหรบั  โครงการพฒันาทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขนั  จังหวดันครศรีธรรมราช 

ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การบรหิารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเปน็มติรกบัสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั 4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
บางจันส-ีหน้าควน  หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5  เมตร 
ระยะทาง 1,650  เมตร  หนาไม่นอ้ยกว่า 
0.05 เมตร 

  5,285,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
บ้านล านาว 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าควน หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไมน่้อยกว่า 
4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,360 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 9,452 ตารางเมตร 

  7,171,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
บ้านล านาว 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ลานวัว-ควนประ หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5  เมตร 
ระยะทาง 4,400  เมตร  หนาไม่นอ้ยกว่า 
0.05 เมตร 

  13,578,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
บ้านล านาว 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนปาล์ม(รวมรอบ
สระน้ าพรุพรี) หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไมน่้อยกว่า 
4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,677 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 14,708  ตาราง
เมตร 

  11,022,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
บ้านล านาว 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไร่ใน-ห้วยเรียน   
หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไมน่้อยกว่า 
4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,340 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 5,360 ตารางเมตร 

  4,497,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
บ้านล านาว 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสระน้ า-ทุ่งเลี้ยง
สัตว์(สายคอกวัว) หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไมน่้อยกว่า 
5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร 

  6,709,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
บ้านล านาว 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีเทพ 24  
หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไมน่้อยกว่า 
4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 435 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร 

  1,330,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
บ้านล านาว 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางเขียว 
หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไมน่้อยกว่า 
4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 395 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,580 ตารางเมตร 

  1,248,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
บ้านล านาว 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายอนันต-์
นายประสิทธ์ิ หมู่ที่ 12 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไมน่้อยกว่า 
4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,470 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 9,880 ตารางเมตร 

  7,520,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
บ้านล านาว 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายในโตนพัฒนา  
หมู่ที่ 13  

เพื่อปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไมน่้อยกว่า 
4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,500 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า10,000 ตารางเมตร 

  7,670,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
บ้านล านาว 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งโคกแค-หน้าควน 
หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไมน่้อยกว่า 
4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร 

  6,311,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
บ้านล านาว 

 รวม   11  โครงการ    - - 72,341,000 - -    

 

 

 

 
 
 
 


