
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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

1 โครงการเสริมผิวแอลฟัสติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง 5 และ 6 เมตร 7,895,000  ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
สายซีรา - ทุ่งเกร็ง หมู่ท่ี 4 มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  4,800  เมตร (งบอุดหนุน ยาว  4800  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร เฉพาะกิจ) จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

2 โครงการเสริมผิวแอลฟัสติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  6 เมตร 2,580,000  ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท าให้การคมนา กองช่าง
สายซีรา - โคกบาก หมู่ท่ี 4 มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,380  เมตร (งบอุดหนุน   ยาว  1,380  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร เฉพาะกิจ) จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

3 โครงการเสริมผิวแอลฟัสติกคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  6 เมตร 1,717,000  ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  กองช่าง
สายโคกบาก - ทุ่งม่วง หมู่ท่ี 4 มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  920  เมตร (งบอุดหนุน   ยาว  920  เมตร ท าให้การคมนา อบต.

ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร เฉพาะกิจ) จ านวน 1 สาย สะดวกรวดเร็ว ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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

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