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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 
       เร่ือง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65)  

       ฉบับเพ่ิมเตมิ คร้ังที ่1 พ.ศ.2562  
--------------------------------------------- 

   

อาศัยอํานาจตามขอ ๒๒/2  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบลเม่ือสภาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแลว ใหปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

บัดนี้ สภาองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ไดใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖5) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562 แลว ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2/2562 
วันท่ี              15 ตุลาคม  ๒๕๖๒  และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวไดประกาศใช  
เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม๒๕๖๒  จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  ฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  ขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   15   ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 

    ลงชื่อ      
     (นายสุเทพ  ภักดีโชติ) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 
 

  



 

 

 

เหตุผลและความจําเปน 
  

 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะกระตุนเศรษฐกิจและไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยสงเสริม

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาและความเดือดรอนใหกับ

ประชาชน และสามารถนําเงินสะสมมาใชจายในการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีแนวทางการใชจายเงินสะสมใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 5 

ดาน คือ          ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานเศรษฐกิจและสังคม 

ดานสงเสริม        การทองเท่ียว และดานการศึกษา  

 เพ่ือใหการสนับสนุนการใชจายเงินสะสมกระตุนเศรษฐกิจมีความสอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาล  จึงอาศัยอํานาจแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ 22/2  การเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย  องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวจึงดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561-2565) ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 

2562  เพ่ือชวยแกไขปญหาและความตองการของประชาชนตามอํานาจหนาท่ี  

  
 
 
 
                 ฝายนโยบายและแผน 

                        องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 
 

          

                  หนา 

 

บัญชีสรุปโครางการพัฒนา        1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 ยุทธศาสตรโครางสรางพ้ืนฐาน       3 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

              

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา 

    7 2,845,000       7 2,845,000 

 1.2 แผนงานการพาณิชย     1 411,000       1 411,000 

 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน               

รวม     8 3,256,000       8 3,256,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 

              

 2.1 แผนงานการศึกษา               

 2.2 แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

              



     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การ โยธา 

    1 246,000       1 246,000 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข               

 2.5 แผนงานการรักษาความ

สงบ ภายใน 

              

 2.6 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

              

 2.7 แผนงานงบกลาง               

รวม     1 246,000       1 246,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ               

 3.1 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

              

     3.2 แผนงานการเกษตร               

รวม               

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

              

 4.1 แผนงานการเกษตร               

 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน               

รวม               



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ

บริหารจัดการองคกรภายใตระบบ

ธรรมาภิบาล 

              

 5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป               

 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ

  การโยธา 

              

 5.3 แผนงานการศึกษา               

รวม               

รวมท้ังสิ้น     9 3,502,000       9 3,502,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 พ.ศ.2562  

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว  อําเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.   ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง 

สายบางจันส-ีหนาควน หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุง

เสนทาง

คมนาคมใหได

มาตรฐาน 

-ซอมแซมถนนลาดยางจุดท่ี

ชํารุด จาก กม.ท่ี00+000- กม.

ท่ี00+220 ระยะทาง 220 ม. 

โดยทําการปูผิวจราจรลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรตี กวางไม

นอยกวา 5 ม. ยาวไมนอยกวา 

220 ม. หนาไมนอยกวา 5 ซม. 

-กอสรางเครื่องหมายจราจร 

บนผิวทาง(งานตีเสนจราจร) 

ตามแบบท่ีกําหนด 

  492,000   ความยาว

ถนน 

มีเสนทางคมนาคม

ท่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง 

สายเหนือโตน-สานแดง  หมูท่ี 

6  

เพ่ือปรับปรุง

เสนทาง

คมนาคมใหได

มาตรฐาน 

-ซอมแซมถนนลาดยางจุดท่ี

ชํารุด จาก กม.ท่ี 00+000 -

00+565 และจาก กม.ท่ี 

03+000-03+020 โดยทําการ

ปูผิวจราจรลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรตี 

ระยะทางท่ีทําการซอมแซม

ความยาวรวม 192.60 ม.  

พท.ไมนอยกวา 1,057.80 ตร.

ม.  หนาไมนอยกวา 5 ซม. 

-เทคอนกรีตดาดหนาทอ

ระบายนํ้า ชวง กม.ท่ี03+000-

03+020  พท.ดําเนินการไม

นอยกวา 72.50 ตร.ม. 

-กอสรางเครื่องหมายจราจร 

บนผิวทาง(งานตีเสนจราจร) 

ตามแบบท่ีกําหนด 

  490,000   ความยาว

ถนน 

มีเสนทาง

คมนาคมท่ีได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ี

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายบอดิน หมูท่ี 11 

เพ่ือปรับปรุง

เสนทาง

คมนาคมใหได

มาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. กวางไมนอย

กวา 4 ม. ยาวไมนอยกวา  

105 ม.หนาไมนอยกวา 0.15 ม. 

หรือ พท.ดําเนินการไมนอยกวา  

420 ตร.ม. 

-นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) ปรับถม

ไหลทาง กวางขางละ 0.30 ม. 

ท้ังสองขางทาง 

  316,000   ความยาว

ถนน 

มีเสนทางคมนาคม

ท่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน 

สายสาํราญราษฎร  หมูท่ี 14  

เพ่ือปรับปรุง

เสนทาง

คมนาคมใหได

มาตรฐาน 

-ปรับปรุงซอมแซมถนน เขตทาง

กวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม. 

ระยะทาง 950 ม. ซอมแซม

ระยะ กม.ท่ี 00+700-00+830 

ยาว 130 ม. 

-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิกวาง 5 ม. 

ยาว 130 ม.  

-จัดหาและวางทอระบายนํ้า 

จํานวน 1 จุด 

  491,000   ความยาว

ถนน 

มีเสนทางคมนาคม

ท่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 

 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน 

สายแยกสําราญราษฎร-หลังท่ีวา

การอําเภอบางขัน  หมูท่ี 14 

เพ่ือปรับปรุง

เสนทางคมนาคม

ใหไดมาตรฐาน 

-ปรับปรุงซอมแซมถนน เขตทาง

กวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม. 

ระยะทาง 320 ม. 

-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ กวาง 4 ม.

ระยะทาง 320 ม. 

-นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับ

ถมผิวทาง กวาง 4 ม. ยาว  

320 ม. และปรับถมยกระดับ

หลังทอระบายนํ้า กวาง 4 ม. 

ยาว 15 ม. 

  110,000   ความยาวถนน มีเสนทาง

คมนาคมท่ีได

มาตรฐาน 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

สายบางปริก-ทุงโคกแค  หมูท่ี 16 

เพ่ือปรับปรุง

เสนทางคมนาคม

ใหไดมาตรฐาน 

-กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต  

กวางไมนอยกวา 5 ม. ระยะทาง 

140 ม. หนาไมนอยกวา 0.05 ม. 

ไมมไีหลทาง 

-กอสรางเครื่องหมายจราจรบน

ผิวทาง ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางหลวงชนบท 

  454,000   ความยาวถนน มีเสนทาง

คมนาคมท่ีได

มาตรฐาน 

กองชาง 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายทุงโคกแค – 

หวยทายเภา  หมูท่ี 16  

เพ่ือปรับปรุง

เสนทางคมนาคม

ใหไดมาตรฐาน 

-กอสรางถนน คสล. กวางไม

นอยกวา 4 ม. ยาวไมนอยกวา 

163 ม. จาก กม.ท่ี 00+000-

00+041 และจาก กม.ท่ี 

00+191-00+311 ระยะทาง

รวม 163 ม. หนาไมนอยกวา 

0.15 ม. หรือ พท. ดําเนินการไม

นอยกวา 652 ตร.ม. 

-นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ)มาปรับ

ถมไหลทาง กวางขางละ 0.30ม. 

ท้ังสองขางทาง 

  492,000   ความยาวถนน มีเสนทาง

คมนาคมท่ีได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.   ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2  แผนงานการพาณชิย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน (บานพรุพรี)  หมูท่ี 4  

เพ่ือใหประชาชน

มีนํ้าใชอยาง

เพียงพอ 

-กอสรางหอถังประปา 

(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจไุม

นอยกวา 20 ลบ.ม. สูงไมนอย

กวา 25 ม. รายละเอียดตาม

ขอกําหนดในแบบแปลน 

(กรมทัพยากรนํ้า) 

-ติดตั้งทอเมนสูบนํ้าดิบข้ึนหอถัง

ประปา พรอมติดตั้งทอเมนจาย

นํ้าประปา โดยเช่ือตอกับทอเมน

จายนํ้าประปาเดมิ  

  411,000   จํานวน

ครัวเรือนท่ี

ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมี

นํ้าใชในการ

อุปโภค 

บริโภคอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

 

 

 



 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมใหนาอยู เขมแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

  2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางลานกีฬา

ชุมชน หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีออกกําลังกาย 

-ปรับพ้ืนท่ี กวาง 15 ม.  

ยาว 20 ม. หรือ พท.ดําเนินการ

ไมนอยกวา 375 ตร.ม. 

-นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับ

ถมพ้ืนท่ีพรอมปรับถมขอบขาง

ลานคอนกรีต  

-เทคอนกรีตพ้ืนสนาม ขนาด

กวาง 15 ม. ยาว 25 ม.   

-ตีเสนขอบเขตของสนาม

วอลเลยบอล   เซปกตระกรอ 

-จัดหาและติดตั้งอุปกรณ  เสา

วอลเลยบอลและตระกรอพรอม

ตาขาย ตามแบบท่ีกําหนด 

  246,000   จํานวน

ประชาชนท่ี

ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมี

สุขภาพ

รางกายท่ี

สมบูรณ 

แข็งแรง 

กองชาง 
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