
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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

1 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดินลูกรัง เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 416,000    ถนนลูกรัง ท าให้การคมนา กองช่าง

สายประตูน  า - ทุ่งนาบือแนซีนา มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,100  เมตร (งบจ่ายขาด ยาว  1,100  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 1 บ้านตะโละ ไปมาของประชาชน   ปริมาตรลูกรังรวม 1,154.32 ลบ.ม. เงินสะสม จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  พื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.  ปี 2563)
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต าบลก าหนด

2 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 1,943,000 ถนนบุกเบิกหินคลุก ท าให้การคมนา กองช่าง

สายบือแนซีนา - กูโบร์ดามาบูเวาะห์ มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,542 เมตร (งบจ่ายขาด ยาว  1,542 เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 1 บ้านตะโละ ไปมาของประชาชน   ปริมาตรลูกรังรวม 2,158.80 ลบ.ม. เงินสะสม จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  พื นท่ีไม่น้อยกว่า 6,168 ตร.ม.  ปี 2563)
 ปริมาตรหินคลุกรวม 925.20 ลบ.ม.
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต าบลก าหนด

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

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 2561ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 

3 โครงการก่อสร้างสะพานและท่อ เพ่ือก่อสร้างสะพาน  - สะพานกว้าง  9  เมตร 2,411,000 สะพานและท่อลอดเหล่ียม กองช่าง

ลอดเหล่ียมสายสะพาน คสล.คลอง ให้ได้มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  14  เมตร (งบจ่ายขาด ยาว  14  เมตร ท าให้การคมนา อบต.
ลูโบ๊ะดีแย หมู่ท่ี 6 บ้านลูโบ๊ะดีแย ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร เงินสะสม จ านวน 1 สาย สะดวกรวดเร็ว ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด  ปี 2563)

4 โครงการถมสนามฟุตบอล เพ่ือถมสนามฟุตบอล  - ขนาดพื นท่ีถมดินทั งหมด 3,017.35 ตร.ม. 547,000    สนามฟุตบอล ท าให้ประชาชน กองช่าง

บ้านกายูมาตี ให้ประชาชนในต าบล    ถมสูง 0.80  เมตร (งบจ่ายขาด พื นท่ี 3,017.35 ตร.ม. มีท่ีออกก าลัง อบต.

หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซ    ปรมาณดินถมรวม 3,704.48 ลบ.ม. เงินสะสม จ านวน 1 ท่ี กาย ตันหยงลิมอ

   พื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,017.35 ตร.ม.  ปี 2563)
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต าบลก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 

5 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 1,158,000 ถนนหินคลุก ท าให้การคมนา กองช่าง

สายซีรา - คลองช้าง มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  710 เมตร (งบจ่ายขาด   ยาว  710 เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ท่ี 6 บ้านลูบะดีแย ไปมาของประชาชน   ปริมาตรลูกรังรวม 1,420.00 ลบ.ม. เงินสะสม จ านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  พื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,840 ตร.ม.  ปี 2563)
  ปริมาตรหินคลุกรวม 426 ลบ.ม.
  ส่วนต าบลก าหนด

6 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านไอปาเซร์ เพ่ือให้ประชาชนมีน  า  - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 247,000    บ่อบาดาล ท าให้ประชาชน กองช่าง

(กลุ่มบ้านกายูมาตี) ส าหรับใช้ในการอุปโภค  6 นิ ว ความลึกตั งแต่ (งบจ่ายขาด บ้านไอปาเซร์ มีน  าส าหรับใช้ใน อบต.

หมู่ท่ี 8 บ้านไอปาเซร์ บริโภค  0 - 100 เมตร เงินสะสม (กลุ่มบ้านกายูมาตี) การอุปโภคบริโภคตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร  ปี 2563)
  ส่วนต าบลก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 

7 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านตอหลัง เพ่ือให้ประชาชนมีน  า  - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 247,000    บ่อบาดาล ท าให้ประชาชน กองช่าง

(กลุ่มบ้านโคกเนียงตก) ส าหรับใช้ในการอุปโภค  6 นิ ว ความลึกตั งแต่ (งบจ่ายขาด บ้านไอปาเซร์ มีน  าส าหรับใช้ใน อบต.

หมู่ท่ี 3 บ้านตอหลัง บริโภค  0 - 100 เมตร เงินสะสม (กลุ่มบ้านกายูมาตี) การอุปโภคบริโภคตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร  ปี 2563)
  ส่วนต าบลก าหนด

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้ ถนนคอนกรีตเสร็มเหล็ก 3,500,000 ถนนคอนกรีตเสร็มเหล็ก ท าให้การคมนา กองช่าง
เสริมเหล็ก สายทุ่งขมิ น - ศาลาทุ่งนา มาตรฐานใช้สัญจร  กว้าง 4 เมตร  กว้าง 4 เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
 ม.2 บ้านทุ่งขมิ น ต.ตันหยงลิมอ  ไปมาของประชาชน  ยาว 1,300 เมตร  ยาว 1,300 เมตร ตันหยงลิมอ
อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้ ถนนคอนกรีตเสร็มเหล็ก 3,463,000 ถนนคอนกรีตเสร็มเหล็ก ท าให้การคมนา กองช่าง
เสริมเหล็ก สายตอหลัง - บ่อดิน มาตรฐานใช้สัญจร  กว้าง 4 เมตร  กว้าง 4 เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
 ม.3 บ้านทุ่งขมิ น ต.ตันหยงลิมอ  ไปมาของประชาชน  ยาว 1,230 เมตร  ยาว 1,230 เมตร ตันหยงลิมอ
อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร

    



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 

38



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 

39
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   
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