
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1. โครงการส่งเสริมอาชีพ  - เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้  -ฝึกอบรมประชาชนภายใน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000     ประชาชนร้อยละ ๘๐  -ท าให้ประชาชน ส านักงานปลัด
   แก่ประชาชน และ   ต าบล หมู่ท่ี 1 - 8 (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการร่วม มีรายได้ เพ่ิมข้ึน อบต.
   เพ่ิมทักษะความรู้ให้ โครงการ และมีทักษะ ความรู้ ตันหยงลิมอ
   แก่ประชาชน ในการประกอบอาชีพ

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี  - เพ่ือส่งเสริม พัฒนาสตรี -ฝึกอบรมประชาชนภายใน 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  -ท าให้ประชาชน ส านักงานปลัด
ภายในต าบล   ต าบล หมู่ท่ี 1 - 8 (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการร่วม มีรายได้เพ่ิมข้ึนและ อบต.

โครงการ มีทักษะความรู้ใน ตันหยงลิมอ
การประกอบอาชีพ

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม  - เพ่ือส่งเสริมให้  - จัดเวทีประชาคมต าบล 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้ประชาชนมีส่วน ส านักงานปลัด
   ประชาชนมีส่วนร่วม   จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   ร่วมเพ่ิมข้ึน อบต.
   ในการแสดงความคิด โครงการ ตันหยงลิมอ
  เห็นต่างๆ

4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชา  - จัดเวทีประชาคมต าบล 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้ประชาชนมีส่วน ส านักงานปลัด
จัดท าแผนชุมชน ชนมีส่วน ร่วมในการ   จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   ร่วมเพ่ิมข้ึน อบต.

แสดงความคิดเห็นต่างๆ โครงการ ตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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5 โครงการส่งเสริม การด าเนินงานตาม  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน - ประชาชนภายในต าบล 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000     ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้ประชาชนมี ส านักงานปลัด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการร่วม รายได้ เพ่ิมข้ึน และ อบต.

โครงการ พ่ึงพาตนเองได้ ตันหยงลิมอ



 
71

 

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