
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร ์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

97 โครงการขุดลอก คู คลอง ระบายน้้าทั้งต้าบล  - เพือ่ระบายน้้าท่วมขัง  - ภายในต้าบลตันหยงลิมอ 500,000    500,001       500,002    500,003    500,004  แก้ปัญหาน้้าท่วมขังดีขึ้น  - ท้าให้ระบบระบายกองช่าง
(งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.)  น้้ามีประสิทธภิาพ อบต.

และป้องกันน้้าท่วมขังตันหยงลิมอ

98 โครงการติดต้ังป้ายประจ้าซอย ภายในต้าบล  - เพือ่พัฒนาระบบจราจร  - ติดต้ังป้ายประจ้าซอย 100,000    ป้ายประจ้าซอย ภายในต้าบล - ท้าให้ระบบจราจรกองช่าง
ภายในต้าบล ภายในต้าบล (งบอบต.) มีความสะดวกรวดเร็วอบต.

ตันหยงลิมอ

 - ขยายเขต ติดต้ังสายดับพร้อมโคมไฟ สายพ่อแก่โท๊ะ

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

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
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1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
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(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 3 ยาว 70 เมตร
 - ขยายเขต ติดต้ังสายดับพร้อมโคมไฟ
ซอยผู้ช่วยคล้อย หมู่ที่ 3 ยาว 205 เมตร
 - ติดต้ังสายดับพร้อมโคมไฟ สายปลักโล๊ะ
หมู่ที่ 3 ยาว 50 เมตร
 - ขยายเขต ติดต้ังสายดับพร้อมโคมไฟ
ซอยรัตนพรหม หมู่ที่ 3 ยาว 70 เมตร
 - ติดต้ังสายดับพร้อมโคมไฟ ซอยลุงโพธิ์ หมู่ที่ 4 
 - เพิม่เติมสายดับ พร้อมโคมไฟ  - เพือ่ให้มีแสงสวา่ง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย  - ท้าให้ถนนในเขต กองช่าง
    ซอยทุ่งเกร็ง - ป่าพี หมู่ที่ 4 ในเวลากลางคืน ในเขตพืน้ที่ อบต. ในการเดินทางเวลากลางคืนอบต.มีแสงสวา่ง อบต.
 - ขยายเขตพร้อมโคมไฟ สายป้าค้า หมู่ที่ 4 เพิม่ขึ้น และมีความปลอดภัยตันหยงลิมอ
 - ขยายเขตพร้อมโคมไฟ สายทุ่งขนุ่น หมู่ที่ 4 ในยามค้่าคืน
 - เพิม่เติมโคมไฟ ซอยหมอเหล็ง หมู่ที่ 4
 - ขยายเขตพร้อมเพิม่สายดับ และโคมไฟ
   สายบ้านลุงเสาร์ หมู่ที่ 4
 - ขยายเขตพร้อมเพิม่สายดับ และโคมไฟ
   สายบ้านนายฤทธิ์ หมู่ที่ 4
 - ขยายเขตข้ามฟาก สายทุ่งเกร็ง - ป่าพี  
   จ้านวน 2 จดุ หมู่ที่ 4
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1. ยุทธศาสตร ์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

 - ขยายเขต ซอยนายประดิษฐ์ หมู่ที่ 5
 - เพิม่เติมโคมไฟ ซอยลุงพุฒ หมู่ที่ 5
 - เพิม่เติมโคมไฟ ซอยบ้าน อบต.พร หมู่ที่ 5
 - ขยายเขต สายบาโงสรายอ - ป่าพี หมู่ที่ ๖
ยาว ๕๐๐ เมตร
 - ขยายเขต ซอยมูเดร์  หมู่ที่ ๖
ยาว ๗๐ เมตร
 - ขยายเขต ซอยสะมะแอ  หมู่ที่ 6
 - ขยายเขต ซอยเมาะเตะเยาะ  หมู่ที่ 6  - เพือ่ให้มีแสงสวา่ง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย  - ท้าให้ถนนในเขต กองช่าง
 - ขยายเขต ซอยเจะ๊แมพัฒนา  หมู่ที่ 6 ในเวลากลางคืน ในเขตพืน้ที่ อบต. ในการเดินทางเวลากลางคืนอบต.มีแสงสวา่ง อบต.
 - ขยายเขต ซอยอาเยาะเป็ง  หมู่ที่ 6 เพิม่ขึ้น และมีความปลอดภัยตันหยงลิมอ
 - ขยายเขต ซอยผู้ช่วย  หมู่ที่ 6 ในยามค้่าคืน
 - ขยายเขต ซอยตุ๊กตา  หมู่ที่ 6
 - ขยายเขต หน้ากูโบร์ บ้านลูโบ๊ะดีแย  หมู่ที่ 6
 - ขยายเขต สายก้าปง - คอกไก่  หมู่ที่ 7
ยาว 300 เมตร
 - ขยายเขต สายโต๊ะอีหม่าม  หมู่ที่ 7
ยาว 250 เมตร
 - ขยายเขต สายดาแลมูติง (บาโงสแรกะ) หมู่ที่ 7
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1. ยุทธศาสตร ์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
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                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยาว 200 เมตร
 - ขยายเขต สายหน้ามัสยดิดาแลมูติง หมู่ที่ 7
ยาว 250 เมตร
 - ซอยยะโกะ ดาแลมูติง/ซอยก้าปง หมู่ที่ 7
 - บ้านน็อคดาวน์ / บ้านลาลู หมู่ที่ 8
 - บ้านทุ่งนา/ไอปาเซ/กายมุาตี หมู่ที่ 8

100 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าทั้งต้าบล  - เพือ่ให้มีแสงสวา่ง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 1,000,000 1,000,000    1,000,000 1,000,000 ####### ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  - ท้าให้ถนนในเขต กองช่าง
ในเวลากลางคืน ในเขตพืน้ที่ อบต. (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ทั่งต้าบล อบต.มีแสงสวา่ง อบต.

และมีความปลอดภัยตันหยงลิมอ
ในยามค้่าคืน

101 โครงการติดต้ังไฟโซลาเซลล์  - เพือ่ให้มีแสงสวา่ง  - ติดต้ังไฟโซลาเซลล์ 1,000,000 1,000,000    1,000,000 1,000,000 ####### ประชาชนมีความปลอดภัย  - ท้าให้ถนนในเขต กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร ์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
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                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

 - สายทุ่งเกร็ง - ตอหลัง ในเวลากลางคืน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ในการเดินทางเวลากลางคืนอบต.มีแสงสวา่ง อบต.
 - สายป่าพี เพิม่ขึ้น และมีความปลอดภัยตันหยงลิมอ
 - สายป่าสยา ในยามค้่าคืน
หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งเกร็ง
 - สายหัวสะพานตันหยงมัส - ฮูลูปาเระ
หมู่ที่ ๗ บ้านตันหยงลิมอ

โครงการที่ท้าแล้ว
1 โครงการปรับปรุงถนน โดยการเสริมผิวพารา เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกวา้ง  3.5  เมตร 445,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท้าให้การคมนา กองช่าง

แอลฟัสติกคอนกรีต สายสะบือรัง มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  290  เมตร (งบอบต.) ยาว  290  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 1 บ้านตะโล๊ะ ไปมาของประชาชน   หนา 0.04 เมตร จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกวา้ง  4  เมตร 968,000    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้าให้การคมนา กองช่าง
สายเจะ๊โซ๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งขมิ้น มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  175  เมตร (งบอบต.) ยาว  175  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.

ไปมาของประชาชน   หนา 0.14 เมตร จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด

3 โครงการปรับปรุงถนนง โดยการเสริมผิวพารา เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกวา้ง  4  เมตร 934,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท้าให้การคมนา กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร ์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แอลฟัสติกคอนกรีต สายทุ่งเกร็ง - ป่าพี มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  555  เมตร (งบอบต.) ยาว  555  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเกร็ง ไปมาของประชาชน   หนา 0.04 เมตร จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด

4 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก เพือ่ให้มีถนนที่ได้  - ถนนกวา้ง  4  เมตร  2,458,000 ถนนหินคลุก ท้าให้การคมนา กองช่าง
สายบ้านช้าง - ทุ่งออก  มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  2,200   เมตร (งบอบต.)   ยาว  2,200   เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเกร็ง ไปมาของประชาชน ปริมาตรหินคลุก 1,419 ลบ.ม จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด

5 โครงการปรับปรุงถนน โดยการเสริมผิวพารา เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกวา้ง  4  เมตร 916,000    ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท้าให้การคมนา กองช่าง
แอลฟัสติกคอนกรีต พร้อมท้าคูระบายน้้า มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  410  เมตร (งบอบต.)   ยาว  410  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
สายหน้าโรงเรียนตันหยงลิมอ ไปมาของประชาชน   หนา 0.04 เมตร จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ
หมู่ที่ 7 บ้านตันหยงลิมอ   ตามแบบองค์การบริหาร

  ส่วนต้าบลก้าหนด

6 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก เพือ่ให้มีถนนที่ได้  - ถนนกวา้ง  3  เมตร  250,000    ถนนหินคลุก ท้าให้การคมนา กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร ์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

สายโคกป่าพริก  มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  215   เมตร (งบอบต.)   ยาว  215   เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเกร็ง ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต้าบลก้าหนด

7 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกวา้ง  4  เมตร 1,791,000 ถนนหินคลุก ท้าให้การคมนาคม กองช่าง
สายตอหลัง - บ่อดิน (ลูกเขา) หมู่ที่3 บ้านตอหลัง มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,200  เมตร (งบอบต.) ยาว  1,200  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
 - หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งขมิ้น ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต้าบลก้าหนด

8 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกวา้ง  4  เมตร 1,866,000    ถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท้าให้การคมนา กองช่าง
สายหัวนอน มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,450  เมตร (งบอบต.) ยาว  1,450  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จา่ยขาด จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต้าบลก้าหนด เงินสะสม
ประจ้าปี 2562

9 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกวา้ง  4  เมตร 830,000       ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท้าให้การคมนา กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร ์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

สายตะโละ-บูโล๊ะกาเด็ง มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  525  เมตร (งบอบต.)   ยาว  525  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 1 บ้านตะโละ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จา่ยขาด จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต้าบลก้าหนด เงินสะสม
ประจ้าปี 2562

10 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกวา้ง  4  เมตร 845,000       ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท้าให้การคมนา กองช่าง
สายโคกขนุน มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  535  เมตร (งบอบต.)   ยาว  535  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเกร็ง ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จา่ยขาด จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต้าบลก้าหนด เงินสะสม
ประจ้าปี 2562

11 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกวา้ง  4  เมตร 624,000       ถนนพาราแอลฟัสท์ติกคอนกรีต  ท้าให้การคมนา กองช่าง
สายกายมูาตี - ตันหยงมัส มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  368  เมตร (งบอบต.)   ยาว  368  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 8 บ้านไอปาเซ ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จา่ยขาด จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต้าบลก้าหนด เงินสะสม
ประจ้าปี 2562

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกวา้ง  4  เมตร 236,000       ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้าให้การคมนา กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร ์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

สายลาลู - ประปา มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  100  เมตร (งบอบต.)   ยาว  100  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 8 บ้านไอปาเซ ไปมาของประชาชน   หนา 0.15  เมตร จา่ยขาด จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร เงินสะสม
  ส่วนต้าบลก้าหนด ประจ้าปี 2562

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้  - ถนนกวา้ง  5  เมตร 260,000       ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้าให้การคมนา กองช่าง
สายไอปาเซร์ - กูโบร์ มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  84  เมตร (งบอบต.)   ยาว  84  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 8 บ้านไอปาเซ ไปมาของประชาชน   หนา 0.15  เมตร จา่ยขาด จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร เงินสะสม
  ส่วนต้าบลก้าหนด ประจ้าปี 2562

14 โครงการก่อสร้างท่ออุโมง เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้  - ท่ออุโมง ขนาด 1 287,400        - ท่ออุโมง ขนาด 1 ท้าให้การคมนา กองช่าง
ถนนสายทุ่งขมิ้น - ซอยศาลาทุ่งนา มาตรฐานใช้สัญจร (2.10*1.80*8.00) (งบอบต.) (2.10*1.80*8.00) สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งขมิ้น ไปมาของประชาชน   ตามแบบองค์การบริหาร จา่ยขาด จ้านวน 1 สาย ตันหยงลิมอ

  ส่วนต้าบลก้าหนด เงินสะสม
ประจ้าปี 2562


