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

1. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของ  - เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน  - ส่งผู้บริหาร พนักงานและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    - ผู้บริหาร พนักงาน  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
ของบุคลากร    และสมาชิกอบต.ได้ศึกษา   สมาชิกอบต.ไปทัศนศึกษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)    และสมาชิกอบต.ได้ศึกษา   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

   ดูงานเพ่ือน ามาปรับปรุง   ดูงานในสถานท่ีต่างๆ    ดูงานเพ่ือน ามาปรับปรุง ตันหยงลิมอ
   การท างานและพัฒนา    การท างานและพัฒนา
   ต าบล    ต าบล

๒ โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000     ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้การท างานมี กองคลัง
   ในการปฏิบัติงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ

3 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารส านักงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - ห้องประชุม 500,000  ห้องประชุมสภาขององค์การ  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ    ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ห้อง (งบ อบต.) บริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

4 โครงการปรับปรุงภูมิทศน์  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 200,000 200,000 200,000 200,000  - ปรับปรุงภูมิทัศน์  - ท าให้การท างานมี กองการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง    ในการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

 บ้านตอหลัง ตันหยงลิมอ
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5 จัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี ห้องประชุมสภา  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - โต๊ะ - เก้าอ้ี ห้องประชุมสภา 100,000  - โต๊ะ - เก้าอ้ี ห้องประชุมสภา  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 20 ชุด (งบอบต.) จ านวน 20 ชุด   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

6 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - สถานท่ี ท่ีเป็นทรัพย์สิน 60,000   60,000   60,000   สนามกีฬา ขององค์การ  - ท าให้มีสถานท่ีพร้อม กองช่าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ    ในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ส าหรับใช้ในการ อบต.

ปฏิบัติงาน ตันหยงลิมอ

7 โครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับคนพิการ  - เพ่ือบริการคนพิการ  - สถานท่ี ท่ีเป็นทรัพย์สิน 40,000   40,000   ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้มีสถานท่ีพร้อม กองช่าง
ท่ีมาใช้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ส าหรับใช้ในการ อบต.

โครงการ ปฏิบัติงาน ตันหยงลิมอ

8 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  - เพ่ือบริการประชาชน  - สถานท่ี ท่ีเป็นทรัพย์สิน 860,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้มีห้องน้ า กองช่าง
ประจ า อบต. ท่ีมาใช้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ส าหรับใช้บริการ อบต.

โครงการ ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ตันหยงลิมอ
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9 จัดซ้ือโปรเจ็คเตอร์  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - โปรเจ็คเตอร์ 100,000  - โปรเจ็คเตอร์  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด (งบอบต.) จ านวน 1 ชุด   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

10 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - คอมพิวเตอร์โน้ตบุค 50,000    - คอมพิวเตอร์โน้ตบุค  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด (งบอบต.) จ านวน 1 ชุด   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

11 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ขาวด า  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เคร่ืองพิมพ์ขาวด า 10,000   10,000    - เคร่ืองพิมพ์ขาวด า  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด (งบอบต.) (งบอบต.) จ านวน 1 ชุด   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

12 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์สี  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เคร่ืองพิมพ์สี 20,000   20,000   20,000    - เคร่ืองพิมพ์สี  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ชุด (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) จ านวน 2 ชุด   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองการศึกษา

อบต.
ตันหยงลิมอ
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13 โครงก่อสร้างร้ัว อบต. เพ่ิมเติม  - เพ่ือรักษาความปลอดภัย  - ก่อสร้างร้ัวรอบ อบต. 500,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้การท างานมี กองช่าง
ภายในส านักงาน อบต. เพ่ิมเติม (งบอบต.) มีความพอใจในการร่วม   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ อบต. - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 300,000 40,000   40,000   ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้การท างานมี กองช่าง
   ในการปฏิบัติงาน ภายในบริเวณ อบต. (งบอบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ

15 จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน  - เพ่ือจัดเก็บเอกสาร  - ตู้เก็บเอกสาร 13,200   13,200   13,200      - ตู้เก็บเอกสาร  - ท าให้การท างานมี กองการศึกษา
งานพัสดุ งานพัฒนาชุมชน จ านวน 3 ตู้ (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) จ านวน 2 ตู้   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

อบต.
ตันหยงลิมอ

16 จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก พร้อมกระจก  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - โต๊ะท างาน. 6,100     6,100      - โต๊ะท างาน.  - ท าให้การท างานมี กองการศึกษา
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตัว (งบอบต.) (งบอบต.) จ านวน 2 ตัว   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ
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17 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เก้าอ้ีท างาน 1,500     1,500      - โต๊ะท างาน.  - ท าให้การท างานมี กองการศึกษา
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตัว (งบอบต.) (งบอบต.) จ านวน 2 ตัว   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

18 ติดต้ังระบบโทรศัพท์ภายใน (Intercom)  - เพ่ือความสะดวกในการ  - ติดต้ังระบบโทรศัพท์แบบ 100,000  - ติดต้ังระบบโทรศัพท์แบบ  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ติดต่อส่ือสาร   อัตโนมัติในส านักงาน (งบ อบต.)   อัตโนมัติในส านักงาน   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

19 ติดต้ังคู่สายโทรศัพท์ สายด่วน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - ติดต้ังระบบโทรศัพท์สายด่วน 20,000    - ติดต้ังระบบโทรศัพท์  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
ส าหรับงานบรรเทาสาธารณภัย    ติดต่อส่ือสาร (งบ อบต.) สายด่วน   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

20 จัดซ้ือโทรศัพท์ส านักงาน   - เพ่ือสะดวกในการติดต่อ เคร่ืองโทรศัพท์ส านักงาน 20,000   เคร่ืองโทรศัพท์ส านักงาน  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
ส่ือสาร จ านวน  ๓  เคร่ือง (งบ อบต.) จ านวน  ๓  เคร่ือง   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

21 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี  - เพ่ือปรับปรุงระบบการให้  - ปรับปรุงแผนท่ีภาษี 50,000    - ปรับปรุงแผนท่ีภาษี  - ท าให้การท างานมี กองคลัง
บริการท่ีทันสมัย (งบ อบต.)   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

22 จัดท าแผ่นพับ วารสาร ปฏิทินประจ าปี  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภายในต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000   อาคารอเนกประสงค์  - ท าให้ประชาชนมีความรู้ส านักปลัด
และส่ิงพิมพ์ต่างๆเพ่ือประชาสัมพันธ์ อบต.    อบต.ให้ประชาชนทราบ หมู่ท่ี 1-8 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)  บ้านบาโงสรายอ  หมู่ท่ี 6     ความเข้าใจ  ในกิจการ อบต.

  ของอบต. ตันหยงลิมอ

23 บอร์ดประชาสัมพันธ์อบต.  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 50,000   อาคารอเนกประสงค์  - ท าให้ประชาชนมีความรู้ส านักปลัด
   ข้อมูลข่าวสารอบต.ให้  หมู่ท่ี 1-8 (งบ อบต.) บ้านลาลู/หน้าสหกรณ์/    ความเข้าใจ  ในกิจการ อบต.
   ประชาชนทราบ /บ้านผู้ช่วย   ของอบต. ตันหยงลิมอ

24 โครงการติดต้ังไฟว่ิง  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ ติดต้ังไฟว่ิงตามแยกภาย 500,000 ติดต้ังไฟว่ิงตามแยกภาย  - ท าให้ประชาชนมีความรู้ กองช่าง
   ข้อมูลข่าวสารอบต.ให้ ในต าบล (งบ อบต.) ในต าบล    ความเข้าใจ  ในกิจการ อบต.
   ประชาชนทราบ   ของอบต. ตันหยงลิมอ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

25 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย  - เพ่ือประชาสัมพันธ์   - ขยายเขตเสียงตามสาย 500,000   - ขยายเขตเสียงตามสาย  - ท าให้ประชาชนมีความรู้ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 บ้านตอหลัง    ข้อมูลข่าวสารอบต.ให้ (งบ อบต.)    ความเข้าใจ  ในกิจการ อบต.

   ประชาชนทราบ   ของอบต. ตันหยงลิมอ

26 โครงการขยายเขตและซ่อมแซมเสียงตามสาย  - เพ่ือประชาสัมพันธ์   - ขยายเขตเสียงตามสาย 500,000   - ขยายเขตเสียงตามสาย  - ท าให้ประชาชนมีความรู้ กองช่าง
หมู่ท่ี ๔ บ้านทุ่งเกร็ง    ข้อมูลข่าวสารอบต.ให้ (งบ อบต.)    ความเข้าใจ  ในกิจการ อบต.

   ประชาชนทราบ   ของอบต. ตันหยงลิมอ

27 จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เคร่ืองอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด 20,000   20,000    - เคร่ืองอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ในการปฏิบัติงาน (งบอบต.) (งบอบต.) จ านวน 2 ชุด   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองการศึกษา

อบต.
ตันหยงลิมอ

28 จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - โต๊ะท างาน. 9,800      - โต๊ะท างาน.  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
พร้อมกระจก    ในการปฏิบัติงาน จ านวน ๒ ตัว (งบอบต.) จ านวน ๒ ตัว   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ
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โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

29 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างานทรงเต้ีย มีโช้คอัพ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เก้าอ้ีท างาน 3,000     เก้าอ้ีท างาน  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน ๒ ตัว (งบอบต.) จ านวน ๒ ตัว   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

30 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000   17,000    - เคร่ืองคอมพิวเตอร์  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ในการปฏิบัติงาน ส าหรับส านักงาน (งบอบต.) (งบอบต.) ส าหรับส านักงาน   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

จ านวน 2 ชุด จ านวน 1 ชุด ตันหยงลิมอ

31 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารและพนักงาน 300,000 300,000 300,000 ฐานลุกหน้ีภาษีเพ่ิมข้ึน 20%  - ท าให้การท างานมี กองคลัง
รายได้ของอบต.    ในการปฏิบัติงาน ส่วนต าบล (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.)   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

32 จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - โต๊ะท างาน. 6,100     6,100      - โต๊ะท างาน.  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
พร้อมกระจก    ในการปฏิบัติงาน (งบอบต.) (งบอบต.) จ านวน 1 ตัว   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองคลัง

ตันหยงลิมอ
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โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

33 จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - โต๊ะท างาน. 5,900      - โต๊ะท างาน.  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
พร้อมกระจก    ในการปฏิบัติงาน (งบอบต.) จ านวน 1 ตัว   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

34 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างานทรงสูง มีโช้คอัพ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เก้าอ้ีท างาน 3,500     เก้าอ้ีท างาน  - ท าให้การท างานมี กองการศึกษาฯ
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว (งบอบต.) จ านวน 1 ตัว   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองคลัง

35 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างานทรงเต้ีย มีโช้คอัพ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เก้าอ้ีท างาน 4,500     1,500     เก้าอ้ีท างาน  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 3 ตัว (งบอบต.) (งบอบต.) จ านวน 3 ตัว   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองคลัง

36 โพเดียม (แท่นกล่าวบรรยาย)  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โพเดียม 10,000   โพเดียม  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว (งบอบต.) จ านวน 1 ตัว   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองคลัง
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โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

37 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000    - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
ส าหรับงานประมวลผล    ในการปฏิบัติงาน ส าหรับงานประมวลผล (งบอบต.) ส าหรับงานประมวลผล   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองคลัง

จ านวน 2  ชุด จ านวน 2 ชุด

38 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000   22,000    - เคร่ืองคอมพิวเตอร์  - ท าให้การท างานมี กองช่าง
ประมวลผล    ในการปฏิบัติงาน ส าหรับงานประมวลผล (งบอบต.) (งบอบต.) ส าหรับงานประมวลผล   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

จ านวน 1 ชุด จ านวน 1 ชุด ตันหยงลิมอ

39 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 32,000   16,000    - เคร่ืองคอมพิวเตอร์  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ในการปฏิบัติงาน ส าหรับส านักงาน (งบอบต.) (งบอบต.) ส าหรับส านักงาน   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองการศึกษาฯ

จ านวน 2 ชุด จ านวน 2 ชุด ตันหยงลิมอ

40 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 7,100      - เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  - ท าให้การท างานมี กองช่าง
(Inkjet printer)    ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง (งบอบต.) จ านวน 1 เคร่ือง   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี   7  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
7.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  

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

41 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifundction  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เคร่ืองพิมพ์สี 15,800   7,900      - เคร่ืองพิมพ์สี  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
แบบฉีดหมึก    ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 เคร่ือง (งบอบต.) (งบอบต.) จ านวน 2 เคร่ือง   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

42 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เคร่ืองพิมพ์สีชนิดเลเซอร์ 7,900      - เคร่ืองพิมพ์สีชนิดเลเซอร์  - ท าให้การท างานมี ส านักปลัด
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง (งบอบต.) จ านวน 1 เคร่ือง   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

43 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,900      - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  - ท าให้การท างานมี กองช่าง
   ในการปฏิบัติงาน ขนาด 1 KVA (งบอบต.) ขนาด 1 KVA   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง ตันหยงลิมอ

44 จัดซ้ือตู้เหล็กทรงสูงชนิด 2 บาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  -ตู้เหล็กทรงสูงชนิด 2 บาน 5,500      -ตู้เหล็กทรงสูงชนิด 2 บาน  - ท าให้การท างานมี กองการศึกษาฯ
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตู้ (งบอบต.) จ านวน 1 ตู้   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี   7  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
7.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  

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

45 จัดซ้ือตู้เหล็กทรงสูงชนิด 2 บาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  -ตู้เหล็กทรงสูงชนิด 2 บาน 5,500      -ตู้เหล็กทรงสูงชนิด 2 บาน  - ท าให้การท างานมี กองการศึกษาฯ
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตู้ (งบอบต.) จ านวน 1 ตู้   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ

46 จัดซ้ือจัดจ้างเก้าอ้ีกรรมการตะกร้อ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  -เก้าอ้ีกรรมการตะกร้อ 10,000    -เก้าอ้ีกรรมการตะกร้อ  - ท าให้การท างานมี กองการศึกษาฯ
   ในการปฏิบัติงาน รุ่นแบบน่ัง 1.5 เมตร (งบอบต.) รุ่นแบบน่ัง 1.5 เมตร   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

จ านวน  1 ตัว จ านวน  1 ตัว ตันหยงลิมอ

47 จัดซ้ือจัดจ้างเก้าอ้ีกรรมการวอลเลย์บอล  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  -เก้าอ้ีกรรมการวอลเลย์บอล 24,000    -เก้าอ้ีกรรมการวอลเลย์บอล  - ท าให้การท างานมี กองการศึกษาฯ
   ในการปฏิบัติงาน รุ่นแบบน่ัง 1.8 เมตร (งบอบต.) รุ่นแบบน่ัง 1.8 เมตร   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

จ านวน  2 ตัว จ านวน  2 ตัว ตันหยงลิมอ

48 จัดซ้ือเคร่ืองเสียง  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เคร่ืองเสียง 5,000      - เคร่ืองเสียง  - ท าให้การท างานมี กองการศึกษาฯ
   ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว (งบอบต.) จ านวน 1 ตัว   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบต.

ตันหยงลิมอ
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