
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ท่ี 1 เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  ๔  เมตร 540,000    ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเสริมผิว มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  300  เมตร (งบอบต.) ยาว  300  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

แอลฟัสติกคอนกรีต สายสะบือรัง หมู่ท่ี 1 ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร ด าเนินการแล้ว จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

2 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพ่ือระบายน  าท่วมขัง   - ท่อเหล่ียมขนาด 515,000      - ท่อเหล่ียมขนาด ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
สายโรงเรียนบ้านตะโละ หมู่ท่ี 1 บ้านตะโละ  (2.10x2.10x8) เมตร (งบอบต.)  (2.10x2.10x8) เมตร น  ามีประสิทธิและ อบต.

  ตามแบบองค์การบริหาร และป้องกันน  า ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด ท่วมขัง

3 โครงการปรับปรุงลงหินคลุก พร้อมคูระบาย เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร  3,545,000 ถนนหินคลุก กองช่าง
สายบือแนซีนา  ซอยทุ่งนา หมู่ท่ี 1 บ้านตะโล๊ะ  มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,300   เมตร (งบอบต.)   ยาว  1,300   เมตร ท าให้การคมนา อบต.

ไปมาของประชาชน  - คูกว้าง 1 เมตร จ านวน 1 สาย สะดวกรวดเร็ว ตันหยงลิมอ
   ยาว 170 เมตร

4 โครงการก่อสร้างท่อ คสล. เพ่ือระบายน  าท่วมขัง   - ท่อ คสล.กว้าง 45,000   - ท่อ คสล.กว้าง ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
สายสะบือรัง หมู่ท่ี 1 บ้านตะโละ   จ านวน 5 ท่อน (งบอบต.)   จ านวน 5 ท่อน น  ามีประสิทธิและ อบต.

  ตามแบบองค์การบริหาร และป้องกันน  า ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด ท่วมขัง

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการก่อสร้างคูระบายน  า คสล. แบบมีฝาปิด เพ่ือระบายน  าท่วมขัง   คูระบายน  า คสล. 0.5*0.5 2,000,000    คูระบายน  า คสล. ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
บ้านดามาบูเวาะห์ - ตะโล๊ะแน๊ง หมู่ท่ี 1   ยาว  1,000  เมตร (งบอบต.)   ยาว  1,000  เมตร น  ามีประสิทธิและ อบต.

  ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย และป้องกันน  า ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด ท่วมขัง

6 โครงการบุกเบิกถนนและยกระดับ เพ่ือให้มีถนนใช้สัญจร  - ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร 21,000       - ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายดามาบูเวาะห์ - คลองกูแว หมู่ท่ี 1 ไปมาของประชาชน   ยาว 150 เมตร (งบอบต.)   ยาว 150 เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

  ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

7 โครงการซ่อมแซมถนน เพ่ือให้มีถนนใช้สัญจร  - ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร 21,000       - ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายบือแนซีนา - คลองกาบู ไปมาของประชาชน   ยาว 150 เมตร (งบอบต.)   ยาว 150 เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 1 บ้านตะโล๊ะ   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด

๘ โครงการก่อสร้างคูระบายน  า คสล. ทั งสองฝ่ัง เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - คูกว้าง   1    เมตร 67,500       - คูกว้าง   1    เมตร ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
แบบมีฝาปิด บ้านตะโล๊ะ - บือแนซีนา มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,500  เมตร (งบอบต.)   ยาว  1,500  เมตร น  ามีประสิทธิและ อบต.
หมู่ท่ี 1 บ้านตะโล๊ะ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย และป้องกันน  า ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด ท่วมขัง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

๙ โครงการบุกเบิกถนน พร้อมลงหินคลุก เพ่ือให้มีถนนใช้สัญจร  - ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร 46,800       - ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายดามาบูเวาะห์ - ทุ่งนา - บูโล๊ะกาเด็ง ไปมาของประชาชน   ยาว 150 เมตร (งบอบต.)   ยาว 150 เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 1 บ้านตะโล๊ะ   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด

10 โครงการบุกเบิกถนน พร้อมลงหินคลุก เพ่ือให้มีถนนใช้สัญจร  - ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร 163,800     - ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายสะพานกลาง หมู่ท่ี 1 บ้านตะโล๊ะ ไปมาของประชาชน   ยาว 700 เมตร (งบอบต.)   ยาว 700 เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

  ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเสริมผิว เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - กว้าง  4  เมตร  360,000    ถนนกว้าง  4  เมตร  ท าให้การคมนา กองช่าง
แอลฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ิมเติม  มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  200   เมตร (งบอบต.)   ยาว  200   เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
สายบือแนซีนา ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร ด าเนินการแล้ว จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด

12 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  า เพ่ือการเกษตร  - เพ่ือให้ประชาชนมี  เนื อท่ี 4 ไร่ 200,000    อ่างเก็บน  า เพ่ือการเกษตร  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ้านบือแนซีนา หมู่ท่ี 1   น  า ส าหรับใช้ในการเกษตรตามแบบท่ี อบต.ก าหนด (งบอบต.) บ้านบือแนซีนา หมู่ท่ี 1   มีน  าส าหรับใช้ใน อบต.

การเกษตร ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 598,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
สายตะโล๊ะ - บูโล๊ะกาเด็ง มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  470  เมตร (งบอบต.)   ยาว  368  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 1 บ้านตันหยงลิมอ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 1,072,000   - ถนนกว้าง  4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายข้าง อบต. มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  405  เมตร (งบอบต.)   ยาว  405  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 1 บ้านตะโล๊ะ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

หมู่ท่ี 2 บ้านบาโงบือราแง
15 โครงการขยายไหล่ถนน พร้อมลงหินคลุก เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - กว้าง  1.50  เมตร  543,000     - กว้าง  1.50  เมตร  ท าให้การคมนา กองช่าง

สายบาโงบือราแง - ลูกเขา  มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  459   เมตร (งบอบต.)   ยาว  459   เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 2  บ้านทุ่งขมิ น ไปมาของประชาชน ปริมาตรลูกรังรวม 506.15 ลบ.ม. จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,373 ตร.ม.
ปริมาตรหินคลุกรวม 275.40 ลบ.ม
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเสริมผิว เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - กว้าง  5  เมตร  4,892,000  - ถนนกว้าง  4  เมตร  ท าให้การคมนา กองช่าง
แอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโงแยะ - ลูกเขา -  มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  3,280   เมตร (งบอบต.)   ยาว  3,280   เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
บ้านบาโงบือราแง หมู่ท่ี 2 ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

ส่วนต าบลก าหนด

17 โครงการท่อระบายน  าบ้านบาโงบือราแง เพ่ือระบายน  าท่วมขัง  -  ท่อขนาด 0.80*1  เมตร 16,800       -  ท่อขนาด 0.80*1  เมตรท าให้ระบบระบาย กองช่าง
จ านวน 2 จุด หมู่ท่ี 2 จ านวน 14 ท่อ (งบอบต.) จ านวน 14 ท่อ น  ามีประสิทธิและ อบต.

  ตามแบบองค์การบริหาร และป้องกันน  า ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด ท่วมขัง

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -  ถนนกว้าง  ๕  เมตร 900,000     -  ถนนกว้าง  ๕  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
พร้อมไหล่ทาง ซอยลงทิต - หัวสะพานลูกเขา มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว ๓00  เมตร (งบอบต.)   ยาว ๓00  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี ๒ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

ส่วนต าบลก าหนด

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -  ถนนกว้าง  ๔  เมตร 720,000     -  ถนนกว้าง  ๔  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
พร้อมไหล่ทาง ซอยเจ๊ะโซ๊ะ  หมู่ท่ี ๒ มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว ๓00  เมตร (งบอบต.)   ยาว ๓00  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

20 โครงการขุดสระน  า เพ่ือการเกษตร บ้านลูกเขา  - เพ่ือให้ประชาชนมี  เนื อท่ี 4 ไร่ 400,000    สระน  า เพ่ือการเกษตร  - ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี 2   บ้านทุ่งขมิ น น  า ส าหรับใช้ในการเกษตรตามแบบท่ี อบต.ก าหนด (งบอบต.) บ้านลูกเขา มีน  าส าหรับใช้ใน อบต.

หมู่ท่ี 2   บ้านทุ่งขมิ น การเกษตร ตันหยงลิมอ

หมู่ท่ี 3 บ้านตอหลัง
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ 2 จุด  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง   3  เมตร      2,190,000  - ถนนกว้าง   3  เมตร      ท าให้การคมนา กองช่าง

บ้านโคกเนียงตก หมู่ท่ี 3    มาตรฐานใช้สัญจร พร้อมท่อ 2 จุด ยาว 1,000 (งบอบต.) พร้อมท่อ 2 จุด สะดวกรวดเร็ว อบต.
   ไปมาของประชาชน เมตร ตามแบบองค์การบริหาร  ยาว 1,000 เมตร ตันหยงลิมอ

ส่วนต าบลก าหนด จ านวน 1 สาย

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนคสล.กว้าง  4   เมตร 640,000     - ถนนคสล.กว้าง  4   เมตรท าให้การคมนา กองช่าง
บ้านโคกเนียง หมู่ท่ี 3    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  800  เมตร ( งบอบต.)   ยาว  800  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
 ส่วนต าบลก าหนด

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมอเนตร  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  3  เมตร 640,000     -ถนนกว้าง  3  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
หมูท่ี 3    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  500  เมตร ( งบอบต.)   ยาว  500  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
 ส่วนต าบลก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรัตนพรหม   - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง   3  เมตร      180,000     - ถนนกว้าง   3  เมตร      ท าให้การคมนา กองช่าง
หมู่ท่ี 3 บ้านตอหลัง มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  100  เมตร (งบอบต.)   ยาว  100  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

 ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

25 โครงการปรับปรุง ขยายสะพาน บ้านโคกกราด  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง 4 เมตร 250,000     - ถนนกว้าง 4 เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
หมู่ท่ี 3 บ้านตอหลัง    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว   95    เมตร (งบอบต.)   ยาว   95    เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

26 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยต้นโพธ์ิ  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร      326,400     - ถนนกว้าง  4  เมตร      ท าให้การคมนา กองช่าง
หมู่ท่ี 3 บ้านตอหลัง มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว 120  เมตร (งบอบต.)   ยาว 120  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

 ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

27 โครงการบุกเบิกลงหินคลุก สายหลังฟาร์ม  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  4  เมตร ########  -กว้าง  4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
หมูท่ี 3    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว   1,150    เมตร ( งบอบต.)   ยาว   1,150    เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
 ส่วนต าบลก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  5  เมตร 1,323,000   - ถนนกว้าง  5  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายพ่อแก่โท๊ะ มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  362  เมตร (งบอบต.)   ยาว  362  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 3 บ้านตอหลัง ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 310,000     - ถนนกว้าง  4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายบ้านเต๊ะ มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  95  เมตร (งบอบต.)   ยาว  95  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 3 บ้านตอหลัง ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  5  เมตร 764,000     - ถนนกว้าง  5  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายนายสม มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  220  เมตร (งบอบต.)   ยาว  220  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 3 บ้านตอหลัง ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมู่ท่ี 4 บ้านทุ่งเกร็ง
31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเสริมผิว  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  4  เมตร 1,324,800  -กว้าง  4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง

แอสฟัลติก สายทุ่งเกร็ง - ป่าพี    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  920  เมตร (งบอบต)   ยาว  920  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 4 บ้านทุ่งเกร็ง    ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด

32 โครงการก่อสร้างคูระบายน  ารูปตัววี  - เพ่ือระบายน  าท่วมขัง  -กว้าง  1  เมตร 567,000     -คูกว้าง  1  เมตร ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
สายโคกตีเต - ทุ่งเกร็ง หมู่ท่ี 4   ยาว  950  เมตร (งบอบต.)   ยาว  950  เมตร น  ามีประสิทธิและ อบต.

  ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย และป้องกันน  า ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด ท่วมขัง

33 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมยกระดับหินคลุก  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  4  เมตร 442,000     -กว้าง  4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายป่าพี - มะเด็ง    หมู่ท่ี 4    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว    1,300     เมตร (งบอบต.)   ยาว    1,300     เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
ส่วนต าบลก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงโพธ์ิ พร้อมท่อ 1 จุด  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง 3 เมตร 113,750     - ถนนกว้าง 3 เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
และถมไหล่ทาง  หมู่ท่ี 4    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  70  เมตร (งบอบต.)   ยาว  70  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป้าค า  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง 3   เมตร 900,000     - ถนนกว้าง 3   เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
หมู่ท่ี ๔ บ้านทุ่งเกร็ง    มาตรฐานใช้สัญจร    ยาว  ๕00  เมตร (งบอบต.)    ยาว  ๕00  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

36 โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า  พร้อมท่อ 2 จุด  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  2.50  เมตร 204,000     -ถนนกว้าง  2.50  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
 สายโคกพริก  หมู่ท่ี 4    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  120  เมตร (งบอบต.)   ยาว  120  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
ส่วนต าบลก าหนด

หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่
37 โครงการบุกเบิกถนนลงลูกรัง ซอยร่มร่ืน  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  4  เมตร 650,000     -ถนนกว้าง  4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง

(หลังสถานีรถไฟป่าไผ่) หมู่ท่ี 5    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  250  เมตร (งบอบต.)   ยาว  250  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส่วนต าบลก าหนด
38 โครงการก่อสร้างแนวกั นตล่ิง ข้างวัดป่าไผ่  - เพ่ือกั นตล่ิงน  า   ยาว  200  เมตร 500,000     แนวกั นตล่ิง ยาว 200 เมตรท าให้ระบบระบาย กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ไม่ให้ถูกกักเซาะ   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.)   จ านวน 1 สาย น  ามีประสิทธิภาพ อบต.
  ส่วนต าบลก าหนด ตันหยงลิมอ

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายดี  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  3   เมตร 75,600       -ถนนกว้าง  3   เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
หมู่ท่ี ๕ บ้านป่าไผ่    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว   42   เมตร (งบอบต.)   ยาว   42   เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด
40 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน  - เพ่ือให้ประชาชนมี   - หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่ 200,000    ประปาหมู่บ้าน ม.๕  - ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี ๕ บ้านป่าไผ่ น  า ส าหรับใช้อุปโภค   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.) มีน  าส าหรับใช้อุปโภค อบต.
บริโภค   ส่วนต าบลก าหนด

 บริโภค ตันหยงลิมอ
41 โครงการซ่อมแซม ฝายกั นน  า บ้านออก  - เพ่ือให้ประชาชนมี   - หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่ 200,000    ฝายกั นน  า บ้านออก  - ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่ น  า ส าหรับใช้อุปโภค   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.) หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่ มีน  าส าหรับใช้อุปโภค อบต.
บริโภค   ส่วนต าบลก าหนด  บริโภค ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

42 โครงการก่อสร้าง ฝายกั นน  า หลังวัดป่าไผ่  - เพ่ือให้ประชาชนมี   - หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่ 200,000     ฝายกั นน  า หลังวัดป่าไผ่  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่ น  า ส าหรับใช้อุปโภค   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.) หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่ มีน  าส าหรับใช้อุปโภค อบต.

บริโภค   ส่วนต าบลก าหนด  บริโภค ตันหยงลิมอ

43 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม สายป่าไผ่ - ลาลู  - เพ่ือระบายน  าท่วมขัง  -ขนาด 2 ช่อง (1.5 x 1.5) เมตร 713,700     -ท่อเหล่ียม 2 ช่อง ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.) ขนาด (1.5 x 1.5) เมตร น  ามีประสิทธิและ อบต.

  ส่วนต าบลก าหนด และป้องกันน  า ตันหยงลิมอ
ท่วมขัง

44 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลสติก  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  4  เมตร 2,116,800  -ถนนกว้าง  4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายบ้านหัวนอน หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,470  เมตร (งบอบต.)   ยาว  1,470  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
 ส่วนต าบลก าหนด

45 โครงการบุกเบิกถนน พร้อมลงหินคลุก  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  5  เมตร 120,900     -ถนนกว้าง  5  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
 สายผู้ช่วยอมร หมู่ท่ี 5  บ้านป่าไผ่    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  310  เมตร (งบอบต.)   ยาว  310  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

46 โครงการบุกเบิกถนน พร้อมลงหินคลุก  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  3  เมตร 64,350       -ถนนกว้าง  3  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
 ซอยวรรณี หมู่ท่ี 5  บ้านป่าไผ่    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  275  เมตร (งบอบต.)   ยาว  275  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

47 โครงการขุดลอก คูระบายน  า บ้านป่าไผ่  - เพ่ือระบายน  าท่วมขัง คูกว้าง 1 เมตร ยาว 160 เมตร 7,200        แก้ปัญหาน  าท่วมขังดีขึ น  - ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.)  น  ามีประสิทธิภาพ อบต.

  ส่วนต าบลก าหนด และป้องกันน  าท่วมขัง ตันหยงลิมอ

48 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  3  เมตร 301,000     - ถนนกว้าง  3  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายบ้านพรทิพย์ มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  360  เมตร (งบอบต.)   ยาว  360  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  5  เมตร 1,034,000   - ถนนกว้าง  5  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายผู้ช่วยอมร มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  300  เมตร (งบอบต.)   ยาว  362  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

หมู่ท่ี 6 บ้านลูโบะดีแย
50 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลสติก  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  6  เมตร 4,320,000  -ถนนกว้าง  6  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง

สายรายอบราดู - ซีรา    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  2,000  เมตร (งบอบต.)   ยาว  2,000  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
 หมู่ท่ี 6  บ้านลูโบ๊ะดีแย    ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร ด าเนินการแล้ว   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด

51 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง   - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - สะพานกว้าง  5  เมตร 1,104,000 ท าให้การคมนา กองช่าง
 ซอยข้างโรงเรียนหมู่ท่ี 6  บ้านลูโบ๊ะดีแย    มาตรฐานใช้สัญจร    ยาว  12  เมตร (งบอบต.) สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

52 โครงการบุกเบิกถนน พร้อมลงหินคลุก   - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  4  เมตร 120,000     -ถนนกว้าง  4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
 ซอยบ้านซูนัย หมู่ท่ี 6  บ้านลูโบ๊ะดีแย    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,500  เมตร (งบอบต.)   ยาว  1,500  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

53 โครงการบุกเบิกถนน พร้อมยกระดับหินคลุก   - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  5  เมตร 585,000     -ถนนกว้าง  4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
และวางท่อ จ านวน 2 จุด    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,500  เมตร (งบอบต.)   ยาว  1,500  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
 เพ่ิมเติมสายหน้าโรงเรียนลูโบ๊ะดีแย    ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
หมู่ท่ี 6  บ้านลูโบ๊ะดีแย   ส่วนต าบลก าหนด

54 โครงการก่อสร้าง คสล. สายคลองหัวช้าง บ้านซีรา - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  4  เมตร 1,520,000   -ถนนกว้าง  4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
 หมู่ท่ี 6  บ้านลูโบ๊ะดีแย    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,900  เมตร (งบอบต.)   ยาว  1,900  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

55 โครงการก่อสร้าง คสล. สายสะมะแอ (ศูนย์เด็กฯ) - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  4    เมตร 150,000     -ถนนกว้าง  4    เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
 หมู่ท่ี 6  บ้านลูโบ๊ะดีแย (เพ่ิมเต่ิม)    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว   150    เมตร (งบอบต.)   ยาว   150    เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

  ส่วนต าบลก าหนด
56 โครงการบุกเบิกถนน สายคลองโต๊ะฮาลิม  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง   6    เมตร 1,500,000  - ถนนถนนกว้าง   6    เมตรท าให้การคมนา กองช่าง

หมู่ท่ี ๖   บ้านลูโบะดีแย    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,000     เมตร (งบอบต.)   ยาว  1,000     เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

 ส่วนต าบลก าหนด

57 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน  า พร้อมตล่ิง  - เพ่ือให้ประชาชนมี  - หมู่ท่ี 6 บ้านลโบ๊ะดีแย 500,000    ฝ่ายชะลอน  า  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
คลองสายลูโบ๊ะดีแย น  า ส าหรับใช้อุปโภค   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.) หมู่ท่ี 6 บ้านลโบ๊ะดีแย มีน  าส าหรับใช้อุปโภค อบต.
หมู่ท่ี 6 บ้านลโบ๊ะดีแย บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง   ส่วนต าบลก าหนด  บริโภค ตันหยงลิมอ

58 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดเล็ก  - เพ่ือให้ประชาชนมี   - หมู่ท่ี ๖ บ้านลูโบะดีแย 500,000    ประปาหมู่บ้าน ขนาดเล็ก  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ้านบาโงสรายอ หมู่ท่ี ๖ น  า ส าหรับใช้อุปโภค   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.) บ้านบาโงสรายอ หมู่ท่ี ๖ มีน  าส าหรับใช้อุปโภค อบต.

บริโภค   ส่วนต าบลก าหนด  บริโภค ตันหยงลิมอ

59 โครงการก่อสร้างแท่นน  า พร้อมติดตั งถังน  า  - เพ่ือให้ประชาชนมี แท่นน  าขนาดสูง 5 เมตร 200,000    แท่นน  าขนาดสูง 5 เมตร  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ้านลูโบะดีแย หมู่ท่ี ๖ น  า ส าหรับใช้อุปโภค ถังน  า ขนาด 5,000 ลิตร (งบอบต.) ถังน  า ขนาด 5,000 ลิตร มีน  าส าหรับใช้อุปโภค อบต.

บริโภค  บริโภค ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

60 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 247,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
สาย ศพด.ลูโบ๊ะดีแย มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  195  เมตร (งบอบต.)   ยาว  368  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 6 บ้านตันหยงลิมอ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

61 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง 3  เมตร 180,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
สายเมาะเต๊ะเยาะ มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  185  เมตร (งบอบต.)   ยาว  368  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 6 บ้านตันหยงลิมอ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

62 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง 4  เมตร 462,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
สายหน้าโรงเรียนลูโบ๊ะดีแย มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  363  เมตร (งบอบต.)   ยาว  368  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 6 บ้านตันหยงลิมอ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 1,813,000   - ถนนกว้าง  5  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายลูโบ๊ะดีแย - ป่าพี มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  675  เมตร (งบอบต.)   ยาว  362  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 6 บ้านตันหยงลิมอ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

หมู่ท่ี 7   บ้านตันหยงลิมอ
64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตันหยงลิมอเก่า  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง   4    เมตร 906,000     -คูกว้าง   4    เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง

หมู่ท่ี 7   บ้านตันหยงลิมอ    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว    340    เมตร (งบอบต.)   ยาว    340    เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด

65 โครงการบุกเบิกถนน พร้อมลงหินคลุก  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง   4    เมตร 1,274,000  -กว้าง   4    เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
 สายตันหยงลิมอ - ลูโบ๊ะดาลี    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว    1,๒4๐     เมตร (งบอบต.)   ยาว    1,๒4๐     เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 7   บ้านตันหยงลิมอ    ไปมาของประชาชน ปริมาตรลูกรังรวม 840 ลบ.ม.   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,960 ตร.ม.
ปริมาตรหินคลุก 744 ตร.ม.
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านบาโงซาเรกะ   - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง 4 เมตร 650,000  - ถนนกว้าง 4 เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
หมู่ท่ี 7   บ้านตันหยงลิมอ    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  250  เมตร (งบอบต.)   ยาว  250  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

67 โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางอแสฟัสติก  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง  4  เมตร 259,200     - ถนนกว้าง 4 เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายก าปง  หมู่ท่ี 7 บ้านตันหยงลิมอ    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  180  เมตร (งบอบต.)   ยาว  180  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

68 โครงการก่อสร้างคูระบายน  า คสล. พร้อมฝาปิด  - เพ่ือระบายน  าท่วมขัง  -กว้าง  ๑  เมตร 1,400,000   -คูกว้าง  ๑  เมตร ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
สายบาโงสะแรกัต  หมู่ท่ี ๗   ยาว  ๗00  เมตร (งบอบต.)   ยาว  ๗00  เมตร น  ามีประสิทธิและ อบต.

  ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย และป้องกันน  า ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด ท่วมขัง

69 โครงการก่อสร้างคูระบายน  า คสล. พร้อมฝาปิด  - เพ่ือระบายน  าท่วมขัง  -กว้าง  1  เมตร 800,000     -คูกว้าง  1  เมตร ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
สายโรงเรียนตันหยงลิมอ หมู่ท่ี 7 บ้านตันหยงลิมอ   ยาว  400  เมตร (งบอบต.)   ยาว  400  เมตร น  ามีประสิทธิและ อบต.

  ตามแบบองค์การบริหาร ด าเนินการแล้ว   จ านวน 1 สาย และป้องกันน  า ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด ท่วมขัง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

70 โครงการบุกเบิกลงหินคลุก สายแบเล๊าะ  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง 4  เมตร 520,000  - ถนนกว้าง 4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
หมู่ท่ี 7   บ้านตันหยงลิมอ    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  325  เมตร (งบอบต.)   ยาว  325  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร ตันหยงลิมอ
ส่วนต าบลก าหนด

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   สายลูโบ๊ะดาลี -  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง 4  เมตร 4,900,000  - คูถนนกว้าง 4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
ตันหยงลิมอเก่า พร้อมท่อ ๒ จุด หมู่ท่ี 7     มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  3,๐๐๐ เมตร (งบอบต.)   ยาว  3,๐๐๐ เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
 บ้านตันหยงลิมอ    ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายก าปงทุ่งนา  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง   4    เมตร 1,680,000   -คูกว้าง   4    เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
หมู่ท่ี 7   บ้านตันหยงลิมอ    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว    ๗๐๐    เมตร (งบอบต.)   ยาว    ๗๐๐    เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร ด าเนินการแล้ว   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

73 โครงการบุกเบิกถนน พร้อมยกระดับหินคลุก  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง   ๓    เมตร 187,500     -ถนนกว้าง   ๓    เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
 สายดาแลมุติง  (เพ่ิมเติมสายเก่า)    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว    ๒๕๐     เมตร (งบอบต.)   ยาว    ๒๕๐     เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 7   บ้านตันหยงลิมอ    ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

 ส่วนต าบลก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

74 โครงการปรับปรุงถนน พร้อมลาดยางแอสฟัลติก  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง   ๔    เมตร 720,000     -ถนนกว้าง   ๔    เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายหน้าโรงเรียน - ตันหยงลิมอ - บาโงสแรกัต    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว   ๕๐๐     เมตร (งบอบต.)   ยาว   ๕๐๐     เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 7   บ้านตันหยงลิมอ    ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร ด าเนินการแล้ว   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด

75 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงฝายกั นน  า  - เพ่ือให้ประชาชนมี   - หมู่ท่ี ๗ บ้านตันหยงลิมอ 200,000    ฝายกั นน  า  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
หมู่ท่ี ๗ บ้านตันหยงลิมอ น  า ส าหรับใช้อุปโภค   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.) หมู่ท่ี ๗ บ้านตันหยงลิมอ มีน  าส าหรับใช้อุปโภค อบต.

บริโภค   ส่วนต าบลก าหนด  บริโภคในช่วงฤดูแล้ง ตันหยงลิมอ

76 โครงการขุดบ่อน  าตื น จ านวน ๒ จุด  - เพ่ือให้ประชาชนมี  - หมู่ท่ี ๗ บ้านตัหยงลิมอ 200,000    บ่อน  าตื น จ านวน ๒ จุด  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ้านบาโงสแรกัต บ้านตันหยงลิมอเก่า หมู่ท่ี ๗ น  า ส าหรับใช้อุปโภค   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.) บ้านบาโงสแรกัต มีน  าส าหรับใช้อุปโภค อบต.

บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง   ส่วนต าบลก าหนด บ้านตันหยงลิมอเก่า หมู่ท่ี ๗  บริโภคในช่วงฤดูแล้ง ตันหยงลิมอ

77 โครงการบุกเบิกถนน พร้อมลงหินคลุก  - เพ่ือให้มีถนนใช้สัญจร  - ถนนคสล.กว้าง 4   เมตร 74,880       - ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายโต๊ะอีหม่าม  หมู่ท่ี 7 บ้านตันหยงลิมอ ไปมาของประชาชน   ยาว   240     เมตร (งบอบต.)   ยาว 150 เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

  ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

  ส่วนต าบลก าหนด
78 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 389,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง

สายดาแลมูติง มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  305  เมตร (งบอบต.)   ยาว  368  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 7 บ้านตันหยงลิมอ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

79 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  3  เมตร 110,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
สายแบยาพัฒนา มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  113  เมตร (งบอบต.)   ยาว  368  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 7 บ้านตันหยงลิมอ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

หมู่ท่ี 8   บ้านไอปาเซ
80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกายูมาตี -  - เพ่ือระบายน  าท่วมขัง  - กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 1,835,800  - กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง

ตันหยงลิมอ พร้อมท่อเหล่ียม  - ท่อกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร(งบอบต.)  - ท่อกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตรสะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 8   บ้านไอปาเซ   ตามแบบองค์การบริหาร ด าเนินการแล้ว   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

81 โครงการคู คสล. พร้อมฝาปิด บ้านลาลู  - เพ่ือระบายน  าท่วมขัง  - กว้าง 0.5 เมตร ลึก0.5 เมตร 400,000     - กว้าง 0.5 เมตร ลึก0.5 เมตรท าให้การคมนา กองช่าง
หมู่ท่ี 8   บ้านไอปาเซ   ยาว  200  เมตร (งบอบต.)   ยาว  200  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

  ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านลาลู  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง 4  เมตร 520,000  - ถนนกว้าง 4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  200  เมตร (งบอบต.)   ยาว  200  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
 ส่วนต าบลก าหนด

83 โครงการก่อสร้างคูระบายน  า คสล. พร้อมฝาปิด  - เพ่ือระบายน  าท่วมขัง  - สายท่ี 1  กว้าง 0.5 เมตร 1,200,000   - สายท่ี 1  กว้าง 0.5 เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
บ้านกายูมาตี หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ   ยาว 300 เมตร ลึก 0.5 เมตร (งบอบต.)   ยาว 300 เมตร ลึก 0.5 เมตรสะดวกรวดเร็ว อบต.
จ านวน 2 สาย  - สายท่ี 2  กว้าง 0.5 เมตร  - สายท่ี 2  กว้าง 0.5 เมตร ตันหยงลิมอ

  ยาว 300 เมตร ลึก 0.5 เมตร   ยาว 300 เมตร ลึก 0.5 เมตร
  ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย

84 โครงการก่อสร้างคู คสล.บ้านไอปาเซ  - เพ่ือระบายน  าท่วมขัง  - กว้าง 1 เมตร  ลึก  1  เมตร 1,400,000   - กว้าง 1 เมตร  ลึก  1  เมตรท าให้ระบบระบาย กองช่าง
หมู่ท่ี 8   บ้านไอปาเซ   ยาว  700  เมตร (งบอบต.)   ยาว  700  เมตร น  ามีประสิทธิและ อบต.

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด และป้องกันน  า ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

  ส่วนต าบลก าหนด
85 โครงการขุดสระน  า เพ่ือการเกษตร บ้านกายูมาตี  - เพ่ือให้ประชาชนมี  เนื อท่ี 4 ไร่ 400,000    400,000    สระน  า เพ่ือการเกษตร  - ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี 8   บ้านไอปาเซ น  า ส าหรับใช้ในการเกษตรตามแบบท่ี อบต.ก าหนด (งบอบต.) (งบอบต.) บ้านกายูมาตี ม.๘ มีน  าส าหรับใช้ใน อบต.
การเกษตร ตันหยงลิมอ

86 โครงการขุดบ่อน  าตื น จ านวน 3 จุด  - เพ่ือให้ประชาชนมี  - หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ 200,000    บ่อน  าตื น จ านวน 3 จุด  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ้านกายูมาตี - บ้านลาลู - บ้านไอปาเซ หมู่ท่ี 8 น  า ส าหรับใช้อุปโภค   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.) บ้านกายูมาตี - บ้านลาลู มีน  าส าหรับใช้อุปโภค อบต.

บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง   ส่วนต าบลก าหนด บ้านไอปาเซ หมู่ท่ี 8  บริโภค ตันหยงลิมอ

87 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม  - เพ่ือให้ประชาชนมี   - หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ 200,000    ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ น  า ส าหรับใช้อุปโภค   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.)  บ้านไอปาเซ มีน  าส าหรับใช้อุปโภค อบต.

บริโภค   ส่วนต าบลก าหนด  บริโภค ตันหยงลิมอ

88 โครงการขุดลอก ปรับปรุง คลอง  - เพ่ือให้ประชาชนมี  เนื อท่ี 4 ไร่ 400,000     สระน  า เพ่ือการเกษตร  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
เพ่ือการเกษตร บ้านไอปาเซ หมู่ท่ี 8 น  า ส าหรับใช้ในการเกษตรตามแบบท่ี อบต.ก าหนด (งบอบต.) บ้านไอปาเซ หมู่ท่ี 8 มีน  าส าหรับใช้ใน อบต.

  ส่วนต าบลก าหนด ด าเนินการแล้ว การเกษตร ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

89 โครงการปรับปรุงถนน พร้อมลาดยางแอสฟัลติก  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง   ๔    เมตร 432,000     -ถนนกว้าง   ๔    เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายโต๊ะอีหม่ามไอปาเซ    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว   3๐๐     เมตร (งบอบต.)   ยาว  3๐๐     เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ    ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด

90 โครงการปรับปรุงถนน พร้อมลาดยางแอสฟัลติก  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  -กว้าง   ๔    เมตร 432,000     -ถนนกว้าง   ๔    เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายกายูมาตี - ตันหยงมัส    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว   3๐๐     เมตร (งบอบต.)   ยาว  3๐๐     เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ    ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร ด าเนินการแล้ว   จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด

91 โครงการขุดลอก คู คลอง สายกูโบร์โต๊ะตูแว  - เพ่ือระบายน  าท่วมขัง  -กว้าง   3    เมตร 374,625    แก้ปัญหาน  าท่วมขังดีขึ น  - ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ   ยาว   1,850     เมตร (งบอบต.)  น  ามีประสิทธิภาพ อบต.

  ตามแบบองค์การบริหาร และป้องกันน  าท่วมขัง ตันหยงลิมอ
ส่วนต าบลก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 563,000     - ถนนกว้าง  5  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายไอปาเซ - ทุ่งนา(ช่วงท่ี2) มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  210  เมตร (งบอบต.)   ยาว  220  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 139,000     - ถนนกว้าง  4  เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
สายศาลา - ทุ่งนา มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  50  เมตร (งบอบต.)   ยาว  50  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายทุนส ารอง จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

94 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง 3.5 เมตร 455,000     - ถนนกว้าง 3.5 เมตร ท าให้การคมนา กองช่าง
ภายในท่ีท าการ อบต.ตันหยงลิมอ    มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว 200   เมตร (งบอบต.)   ยาว 200   เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

   ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

95 โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านภายในต าบล - เพ่ือให้ประชาชนมี  - ภายในต าบลตันหยงลิมอ 200,000    ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
ตันหยงลิมอ น  า ส าหรับใช้อุปโภค   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.) เพ่ิมขึ น มีน  าส าหรับใช้อุปโภค อบต.

บริโภค   ส่วนต าบลก าหนด  บริโภค ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

96 โครงการขุดลอก คู คลอง ระบายน  าทั งต าบล  - เพ่ือระบายน  าท่วมขัง  - ภายในต าบลตันหยงลิมอ 500,000    แก้ปัญหาน  าท่วมขังดีขึ น  - ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
(งบอบต.)  น  ามีประสิทธิภาพ อบต.

และป้องกันน  าท่วมขัง ตันหยงลิมอ

97 โครงการติดตั งป้ายประจ าซอย ภายในต าบล  - เพ่ือพัฒนาระบบจราจร  - ติดตั งป้ายประจ าซอย 100,000    ป้ายประจ าซอย ภายในต าบล - ท าให้ระบบจราจร กองช่าง
ภายในต าบล ภายในต าบล (งบอบต.) มีความสะดวกรวดเร็ว อบต.

ตันหยงลิมอ

98 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทั งต าบล  - เพ่ือให้มีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความปลอดภัย  - ท าให้ถนนในเขต กองช่าง
 - ขยายเขต สายบือแนซีนา - บูโล๊ะกาเด็ง หมู่ท่ี 1ในเวลากลางคืน ในเขตพื นท่ี อบต. (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ในการเดินทางเวลากลางคืน อบต.มีแสงสว่าง อบต.
 - ขยายเขต สายดามาบูเวาะห์ - ตะโล๊ะแน็ง เพ่ิมขึ น และมีความปลอดภัย ตันหยงลิมอ
หมู่ท่ี 1 ในยามค่ าคืน
 - ขยายเขต สายหลังวัด - โคกกราด หมู่ท่ี 3
 - ขยายเขตซอยแก้วศรีอุทิศ หมู่ท่ี 3
 - ติดตั งสายดับพร้อมโคมไฟ ซอยโคกเนียงตก 
หมู่ท่ี 3 ยาว 300 เมตร
 - ติดตั งสายดับพร้อมโคมไฟ ซอยลุงมล  



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมู่ท่ี 3 ยาว 370 เมตร
 - ขยายเขต ติดตั งสายดับพร้อมโคมไฟ สายพ่อแก่โท๊ะ
หมู่ท่ี 3 ยาว 70 เมตร
 - ขยายเขต ติดตั งสายดับพร้อมโคมไฟ
ซอยผู้ช่วยคล้อย หมู่ท่ี 3 ยาว 205 เมตร
 - ติดตั งสายดับพร้อมโคมไฟ สายปลักโล๊ะ
หมู่ท่ี 3 ยาว 50 เมตร
 - ขยายเขต ติดตั งสายดับพร้อมโคมไฟ
ซอยรัตนพรหม หมู่ท่ี 3 ยาว 70 เมตร
 - ติดตั งสายดับพร้อมโคมไฟ ซอยลุงโพธ์ิ หมู่ท่ี 4 
 - เพ่ิมเติมสายดับ พร้อมโคมไฟ  - เพ่ือให้มีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย  - ท าให้ถนนในเขต กองช่าง
    ซอยทุ่งเกร็ง - ป่าพี หมู่ท่ี 4 ในเวลากลางคืน ในเขตพื นท่ี อบต. ในการเดินทางเวลากลางคืน อบต.มีแสงสว่าง อบต.
 - ขยายเขตพร้อมโคมไฟ สายป้าค า หมู่ท่ี 4 เพ่ิมขึ น และมีความปลอดภัย ตันหยงลิมอ
 - ขยายเขตพร้อมโคมไฟ สายทุ่งขนุ่น หมู่ท่ี 4 ในยามค่ าคืน
 - เพ่ิมเติมโคมไฟ ซอยหมอเหล็ง หมู่ท่ี 4
 - ขยายเขตพร้อมเพ่ิมสายดับ และโคมไฟ
   สายบ้านลุงเสาร์ หมู่ท่ี 4
 - ขยายเขตพร้อมเพ่ิมสายดับ และโคมไฟ
   สายบ้านนายฤทธ์ิ หมู่ท่ี 4



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

 - ขยายเขตข้ามฟาก สายทุ่งเกร็ง - ป่าพี  
   จ านวน 2 จุด หมู่ท่ี 4
 - ขยายเขต ซอยนายประดิษฐ์ หมู่ท่ี 5
 - เพ่ิมเติมโคมไฟ ซอยลุงพุฒ หมู่ท่ี 5
 - เพ่ิมเติมโคมไฟ ซอยบ้าน อบต.พร หมู่ท่ี 5
 - ขยายเขต สายบาโงสรายอ - ป่าพี หมู่ท่ี ๖
ยาว ๕๐๐ เมตร
 - ขยายเขต ซอยมูเดร์  หมู่ท่ี ๖
ยาว ๗๐ เมตร
 - ขยายเขต ซอยสะมะแอ  หมู่ท่ี 6
 - ขยายเขต ซอยเมาะเตะเยาะ  หมู่ท่ี 6  - เพ่ือให้มีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย  - ท าให้ถนนในเขต กองช่าง
 - ขยายเขต ซอยเจ๊ะแมพัฒนา  หมู่ท่ี 6 ในเวลากลางคืน ในเขตพื นท่ี อบต. ในการเดินทางเวลากลางคืน อบต.มีแสงสว่าง อบต.
 - ขยายเขต ซอยอาเยาะเป็ง  หมู่ท่ี 6 เพ่ิมขึ น และมีความปลอดภัย ตันหยงลิมอ
 - ขยายเขต ซอยผู้ช่วย  หมู่ท่ี 6 ในยามค่ าคืน
 - ขยายเขต ซอยตุ๊กตา  หมู่ท่ี 6
 - ขยายเขต หน้ากูโบร์ บ้านลูโบ๊ะดีแย  หมู่ท่ี 6
 - ขยายเขต สายก าปง - คอกไก่  หมู่ท่ี 7
ยาว 300 เมตร
 - ขยายเขต สายโต๊ะอีหม่าม  หมู่ท่ี 7



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยาว 250 เมตร
 - ขยายเขต สายดาแลมูติง (บาโงสแรกะ) หมู่ท่ี 7
ยาว 200 เมตร
 - ขยายเขต สายหน้ามัสยิดดาแลมูติง หมู่ท่ี 7
ยาว 250 เมตร
 - ซอยยะโกะ ดาแลมูติง/ซอยก าปง หมู่ท่ี 7
 - บ้านน็อคดาวน์ / บ้านลาลู หมู่ท่ี 8
 - บ้านทุ่งนา/ไอปาเซ/กายุมาตี หมู่ท่ี 8

99 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าทั งต าบล  - เพ่ือให้มีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 ######## ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  - ท าให้ถนนในเขต กองช่าง
ในเวลากลางคืน ในเขตพื นท่ี อบต. (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ท่ังต าบล อบต.มีแสงสว่าง อบต.

และมีความปลอดภัย ตันหยงลิมอ
ในยามค่ าคืน



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

100 โครงการติดตั งไฟโซลาเซลล์  - เพ่ือให้มีแสงสว่าง  - ติดตั งไฟโซลาเซลล์ 1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 ######## ประชาชนมีความปลอดภัย  - ท าให้ถนนในเขต กองช่าง
 - สายทุ่งเกร็ง - ตอหลัง ในเวลากลางคืน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ในการเดินทางเวลากลางคืน อบต.มีแสงสว่าง อบต.
 - สายป่าพี เพ่ิมขึ น และมีความปลอดภัย ตันหยงลิมอ
 - สายป่าสยา ในยามค่ าคืน
หมู่ท่ี ๔ บ้านทุ่งเกร็ง
 - สายหัวสะพานตันหยงมัส - ฮูลูปาเระ
หมู่ท่ี ๗ บ้านตันหยงลิมอ

โครงการท่ีท าแล้ว
1 โครงการปรับปรุงถนน โดยการเสริมผิวพารา เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  3.5  เมตร 445,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง

แอลฟัสติกคอนกรีต สายสะบือรัง มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  290  เมตร (งบอบต.) ยาว  290  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 1 บ้านตะโล๊ะ ไปมาของประชาชน   หนา 0.04 เมตร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต าบลก าหนด

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 968,000    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท าให้การคมนา กองช่าง
สายเจ๊ะโซ๊ะ หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งขมิ น มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  175  เมตร (งบอบต.) ยาว  175  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

ไปมาของประชาชน   หนา 0.14 เมตร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต าบลก าหนด

3 โครงการปรับปรุงถนนง โดยการเสริมผิวพารา เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 934,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
แอลฟัสติกคอนกรีต สายทุ่งเกร็ง - ป่าพี มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  555  เมตร (งบอบต.) ยาว  555  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 4 บ้านทุ่งเกร็ง ไปมาของประชาชน   หนา 0.04 เมตร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต าบลก าหนด

4 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร  2,458,000 ถนนหินคลุก ท าให้การคมนา กองช่าง
สายบ้านช้าง - ทุ่งออก  มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  2,200   เมตร (งบอบต.)   ยาว  2,200   เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 4 บ้านทุ่งเกร็ง ไปมาของประชาชน ปริมาตรหินคลุก 1,419 ลบ.ม จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต าบลก าหนด

5 โครงการปรับปรุงถนน โดยการเสริมผิวพารา เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 916,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
แอลฟัสติกคอนกรีต พร้อมท าคูระบายน  า มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  410  เมตร (งบอบต.)   ยาว  410  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
สายหน้าโรงเรียนตันหยงลิมอ ไปมาของประชาชน   หนา 0.04 เมตร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
หมู่ท่ี 7 บ้านตันหยงลิมอ   ตามแบบองค์การบริหาร



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

  ส่วนต าบลก าหนด

6 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก เพ่ือให้มีถนนท่ีได้  - ถนนกว้าง  3  เมตร  250,000    ถนนหินคลุก ท าให้การคมนา กองช่าง
สายโคกป่าพริก  มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  215   เมตร (งบอบต.)   ยาว  215   เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 4 บ้านทุ่งเกร็ง ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด

7 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 1,791,000 ถนนหินคลุก ท าให้การคมนาคม กองช่าง
สายตอหลัง - บ่อดิน (ลูกเขา) หมู่ท่ี3 บ้านตอหลังมาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,200  เมตร (งบอบต.) ยาว  1,200  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
 - หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งขมิ น ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด

8 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 1,866,000  ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
สายหัวนอน มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,450  เมตร (งบอบต.) ยาว  1,450  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายขาด จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 830,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
สายตะโละ-บูโล๊ะกาเด็ง มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  525  เมตร (งบอบต.)   ยาว  525  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 1 บ้านตะโละ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายขาด จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

10 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 845,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
สายโคกขนุน มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  535  เมตร (งบอบต.)   ยาว  535  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 4 บ้านทุ่งเกร็ง ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายขาด จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม
ประจ าปี 2562

11 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 624,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
สายกายูมาตี - ตันหยงมัส มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  368  เมตร (งบอบต.)   ยาว  368  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายขาด จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ประจ าปี 2562

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 236,000    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท าให้การคมนา กองช่าง
สายลาลู - ประปา มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  100  เมตร (งบอบต.)   ยาว  100  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ ไปมาของประชาชน   หนา 0.15  เมตร จ่ายขาด จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร เงินสะสม
  ส่วนต าบลก าหนด ประจ าปี 2562

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  5  เมตร 260,000    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท าให้การคมนา กองช่าง
สายไอปาเซร์ - กูโบร์ มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  84  เมตร (งบอบต.)   ยาว  84  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ ไปมาของประชาชน   หนา 0.15  เมตร จ่ายขาด จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร เงินสะสม
  ส่วนต าบลก าหนด ประจ าปี 2562

14 โครงการก่อสร้างท่ออุโมง เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ท่ออุโมง ขนาด 1 287,400     - ท่ออุโมง ขนาด 1 ท าให้การคมนา กองช่าง
ถนนสายทุ่งขมิ น - ซอยศาลาทุ่งนา มาตรฐานใช้สัญจร (2.10*1.80*8.00) (งบอบต.) (2.10*1.80*8.00) สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งขมิ น ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ่ายขาด จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด เงินสะสม



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                         แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ประจ าปี 2562
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