
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๓ แผนงาน ด้านการศึกษา

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

1. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพและพัฒนาเด็ก  - เพือ่ส่งเสริมการพัฒนา เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000     60,000       60,000       60,000         เด็กและเยาวชนร้อยละ ๘๐ สร้างความสัมพันธ์ กองการศึกษา
ก่อนวยัเรียน เด็กและเยาวชน ทั้ง   2 แห่ง (งบ อบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการร่วม อันดีระหวา่งศูนยก์ับ อบต.

โครงการ กับผู้ปกครอง ตันหยงลิมอ

๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย การบริหาร  - เพือ่สนับสนุนอาหาร ศุนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 350,000     350,000     651,700     651,700     651,700        เด็กนักเรียนมีคุณภาพ  ท าให้เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวนั) กลางวนัส าหรับศูนย์ บ้านตอหลัง (งบ อบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ชีวติที่ดีขึ้น คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น อบต.

พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลูโบะดีแย ตันหยงลิมอ

3 โครงการกิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  -เพือ่สนับสนุนกิจกรรม  -จดักิจกรรมในศูนยฯ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้กิจกรรมการ กองการศึกษา
การเรียนการสอน ทั้ง 2 แห่ง (งบ อบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการร่วม การเรียนของศูนยฯ์ อบต.
ของศูนยฯ์ โครงการ เป็นที่ยอมรับของ ตันหยงลิมอ

ผู้ปกครอง

4 โครงการกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ  -เพือ่สนับสนุนกิจกรรม  -จดักิจกรรมในศูนยฯ์ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 เด็กและเยาวชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้กิจกรรมการ กองการศึกษา
การเรียนการสอนของศูนยฯ์ ทั้ง 2 แห่ง (งบ อบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการร่วม การเรียนของศูนยฯ์ อบต.
ปรับใช้ในชีวติประจ า โครงการ เป็นที่ยอมรับของ ตันหยงลิมอ

ผู้ปกครอง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การจดัซ้ือจดัหา -เพือ่สนับสนุนกิจกรรม  - ศูนยก์ารเรียนรู้ภายในต าบล150,000     150,000     150,000     150,000     150,000       เด็กและเยาวชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้เด็ก เยาวชน กองการศึกษา
ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์ให้ศูนยก์ารเรียนรู้การเรียนการสอนของศูนย์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ได้รับการส่งเสริม อบต.
ภายในต าบล อบรมจริยธรรม โครงการ การศึกษา ตันหยงลิมอ

6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม  - เพือ่สนับสนุนอาหาร  - นักเรียน 5 โรงเรียน 980,496     980,496     1,500,385  1,500,385  1,500,385     เด็กนักเรียนมีคุณภาพ  ท าให้เด็กนักเรียน กองการศึกษา
ส าหรับนักเรียน 5 โรงเรียนในต าบล เสริม(นม)ส าหรับนักเรียน 1. โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชีวติที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น อบต.

ในต าบล 2. โรงเรียนวดัตันติการาม ตันหยงลิมอ
3. โรงเรียนบ้านไอปาเซ
4. โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
5. โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ

7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม  - เพือ่สนับสนุนอาหารเสริม  - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย1์54,560     154,560     154,560     154,560     154,560        เด็กนักเรียนมีคุณภาพ  ท าให้เด็กนักเรียน กองการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ (นม)ส าหรับศูนยพ์ัฒนา 1. ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชีวติที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น อบต.

เด็กเล็ก บ้านตอหลัง ตันหยงลิมอ
2. ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านลูโบะดีแย
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8 โครงการเยาวชนสัมพันธ์  - เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  - เยาวชนภายในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนร้อยละ ๘๐ ท าให้เกิด
ความสัมพันธแ์ละ

กองการศึกษา
และเยาวชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม สามัคคีระหวา่งชุมชน

ใน
อบต.

โครงการ เขตต าบล ตันหยงลิมอ

9 โครงการปลูกหญ้าเทียมบริเวณเคร่ืองเล่น  - เพือ่ปลูกหญ้าเทียมบริเวณ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000          เด็กนักเรียนมีคุณภาพ ท าให้ถูกสุขลักษณะและ กองการศึกษา
สนาม ณ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง เคร่ืองเล่นสนาม บ้านตอหลัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชีวติที่ดีขึ้น ปลอดภัยต่อสุขภาพเด็ก อบต.

ตันหยงลิมอ

10 โครงการหนูน้อยเรียนรู้ก้าวสู่โลกกวา้ง  - เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  เด็กนักเรียนมีคุณภาพ สร้างความสัมพันธอ์ันดี กองการศึกษา
และเยาวชน ทั้ง   2 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชีวติที่ดีขึ้น ระหวา่งศูนยก์ับผู้ อบต.

ปกครอง ตันหยงลิมอ

11 โครงการนิทานสานรัก  -เพือ่งส่งเสริมพัฒนาการ เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  เด็กนักเรียนมีคุณภาพ สร้างความสัมพันธอ์ันดี กองการศึกษา
เด็กด้วยนิทาน ทั้ง   2 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชีวติที่ดีขึ้น ระหวา่งศูนยก์ับผู้ อบต.

ปกครอง ตันหยงลิมอ
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12 โครงการห้องเรียนพ่อแม่  - จดัอบรมให้ความรู้ใน เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและพ่อแม่ร้อยละ ๘๐ สร้างความสัมพันธอ์ันดี กองการศึกษา

การส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง   2 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ระหวา่งศูนยก์ับผู้ อบต.
gด็กให้กับ โครงการ ปกครอง ตันหยงลิมอ
พ่อ - แม่ และผู้ปกครอง

13 โครงการเด็กปฐมวยัใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น  - เชิญปราชญ์ชาวบ้าน เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและพ่อแม่ร้อยละ ๘๐ สร้างความสัมพันธอ์ันดี กองการศึกษา
ในชุมชน ทั้ง   2 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ระหวา่งศูนยก์ับผู้ อบต.
มาให้ความรู้กับเด็กใน โครงการ ปกครอง ตันหยงลิมอ
เร่ืองต่างๆ

14 โครงการผู้ปกครองร่วมใจน าเด็กปฐมวยั  - ให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและพ่อแม่ร้อยละ ๘๐ สร้างความสัมพันธอ์ันดี กองการศึกษา
สู่อาเซียน อาเซ่ียน ทั้ง   2 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ระหวา่งศูนยก์ับผู้ อบต.

โครงการ ปกครอง ตันหยงลิมอ

15 โครงการอร่อยของลูกน้อยคือรอยยิม้  - การแข่งขันการท าอาหาร เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและพ่อแม่ร้อยละ ๘๐ สร้างความสัมพันธอ์ันดี กองการศึกษา
ของพ่อแม่ ส าหรับเด็กปฐมวยั ทั้ง   2 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ระหวา่งศูนยก์ับผู้ อบต.

โครงการ ปกครอง ตันหยงลิมอ
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๓ แผนงาน ด้านการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี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
งบประมาณและทีผ่่านมา

16 โครงการท าความดีน้อมเกล้าถวายในหลวง   - จดัอบรมให้ความรู้หลัก เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 เด็กและพ่อแม่ร้อยละ ๘๐ สร้างความสัมพันธอ์ันดี กองการศึกษา
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง   2 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ระหวา่งศูนยก์ับผู้ อบต.

โครงการ ปกครอง ตันหยงลิมอ

17 ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมและสนับสนุนการ  - ส่งเสริมการแข่งขัน  -จดัการแข่งขันกีฬาและ 100,000     100,000     20,000       20,000       20,000         เด็กและเยาวชนร้อยละ ๘๐  -ท าให้ประชาชนได้รับการกองการศึกษา
การแข่งขันกีฬา    กีฬาและนันทนาการ   นันทนาการต่างๆ (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการร่วม   พัฒนาด้านร่างกาย อบต.

    ต่างๆ ภายในต าบล   ภายในต าบล โครงการ   อารมณ์และจติใจ ตันหยงลิมอ

18 โครงการมอบวสัดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่  - เพือ่มอบวสัดุ  -จดัหาวสัดุ อุปกรณ์กีฬา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000        เด็กนักเรียนมีคุณภาพ  -เยาวชน ประชาชน มี กองการศึกษา
เยาวชนในต าบล    อุปกรณ์กีฬาให้แก่   ให้แก่ เยาวชน ประชาชน (งบอบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชีวติที่ดีขึ้น   อุปกรณ์กีฬา ในการ อบต.

    เยาวชน ประชาชน   ภายในต าบลหมู่ที่ 1-8   ออกก าลังกาย และ ตันหยงลิมอ
ท าให้มีสุขภาพแข็งแรง

19 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ
เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

200,000     200,000     20,000       20,000       20,000         เด็กและพ่อแม่ร้อยละ ๘๐ ทุกคนได้ตระหนักถึง กองการศึกษา
ประชาชนในต าบลได้แสดง ในต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

มีความพอใจในการร่วม ความส าคัญของเด็ก
และ

อบต.
ความสามารถตามความ โครงการ เยาวชน ตันหยงลิมอ
ถนัดและร่วมกิจกรรมต่างๆ 



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๓ แผนงาน ด้านการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี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
งบประมาณและทีผ่่านมา

20 โครงการกีฬา อบต.เสริมสร้าง เพือ่ส่งเสริมให้ เด็ก  เด็ก เยาวชน และประชาชน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000       เด็ก เยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
สมานฉันท์ เยาวชนและประชาชนได้ ภายในต าบล (งบอบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ ๘๐ มีความพอใจใน ประชาชนมีสุขภาพ อบต.

ได้ออกก าลังและมีสุขภาพ การร่วมโครงการ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตันหยงลิมอ
แข็งแรงและสร้างความรัก และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน สามัคคีในชุมชน

21 ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาหรือ เพือ่ส่งเสริมให้ เด็ก  เด็ก เยาวชน และประชาชน 1,500,000  1,500,000  1,500,000  สนามหน้ามัสยดิตันหยงลิมอ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
ลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน เยาวชนและประชาชนได้ ภายในต าบล (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.)  หมู่ที่ 7 ประชาชนมีสุขภาพ อบต.
 - สนามหน้ามัสยดิตันหยงลิมอ หมู่ที่ 7 ได้ออกก าลังและมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตันหยงลิมอ

แข็งแรงและสร้างความรัก และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน สามัคคีในชุมชน

22 โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาอเนกประสงค์ เพือ่ส่งเสริมให้ เด็ก  เด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000       ลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.๖ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
ซอยศูนยเ์ด็กเล็กฯ หมูที่ ๖ บ้านลูโบ๊ะดีแย เยาวชนและประชาชนได้ ภายในต าบล (งบอบต.) ประชาชนมีสุขภาพ อบต.

ได้ออกก าลังและมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตันหยงลิมอ
แข็งแรงและสร้างความรัก และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน สามัคคีในชุมชน



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๓ แผนงาน ด้านการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี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
งบประมาณและทีผ่่านมา

23 โครงการก่อสร้าง ลานกีฬา (สนามตะกร้อ) เพือ่ส่งเสริมให้ เด็ก  เด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000     500,000     500,000     500,000     ลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.2 เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
 - บ้านทุ่งขมิ้น เยาวชนและประชาชนได้ ภายในต าบล (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ประชาชนมีสุขภาพ อบต.
 - บ้านบาโงบือราแง หน้าตาดีกา ได้ออกก าลังและมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตันหยงลิมอ

แข็งแรงและสร้างความรัก และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน สามัคคีในชุมชน

24 โครงการก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย เพือ่ส่งเสริมให้ เด็ก  เด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000       สถานที่ออกก าลังกาย ม.๕ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับผู้สูงอายุ เยาวชนและประชาชนได้ ภายในต าบล (งบอบต.) ประชาชนมีสุขภาพ อบต.
หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่ ได้ออกก าลังและมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตันหยงลิมอ

แข็งแรงและสร้างความรัก และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน สามัคคีในชุมชน

25 โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาอเนกปรระสงค์ เพือ่ส่งเสริมให้ เด็ก  เด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000     ลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.๔ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งเกร็ง เยาวชนและประชาชนได้ ภายในต าบล (งบอบต.) ประชาชนมีสุขภาพ อบต.

ได้ออกก าลังและมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตันหยงลิมอ
แข็งแรงและสร้างความรัก และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน สามัคคีในชุมชน



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๓ แผนงาน ด้านการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี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
งบประมาณและทีผ่่านมา

26 โครงการติดต้ังอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพือ่ส่งเสริมให้ เด็ก  เด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000       สนามเด็กเล่น ม.๗ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
หมู่ที่ ๗ บ้านตันหยงลิมอ เยาวชนและประชาชนได้ ภายในต าบล (งบอบต.) ประชาชนมีสุขภาพ อบต.

ได้ออกก าลังและมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตันหยงลิมอ
แข็งแรงและสร้างความรัก และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน สามัคคีในชุมชน

27 โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาอเนกปรระสงค์ เพือ่ส่งเสริมให้ เด็ก  เด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000     ลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.๘ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
บ้านกายมุาตี หมู่ที่ 8 บ้านไอปาเซ เยาวชนและประชาชนได้ ภายในต าบล (งบอบต.) ประชาชนมีสุขภาพ อบต.

ได้ออกก าลังและมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตันหยงลิมอ
แข็งแรงและสร้างความรัก และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน สามัคคีในชุมชน

28 สนับสนุนเคร่ืองเสียงบ้านลาลู เพือ่ส่งเสริมให้ เด็ก  เด็ก เยาวชน และประชาชน 50,000       เคร่ืองเสียง จ านวน ๑ ชุด เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
เยาวชนและประชาชนได้ ภายในต าบล (งบอบต.) ประชาชนมีสุขภาพ อบต.
ได้ออกก าลังและมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตันหยงลิมอ
แข็งแรงและสร้างความรัก และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน สามัคคีในชุมชน



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๓ แผนงาน ด้านการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี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
งบประมาณและทีผ่่านมา

29 โครงการถมดิน เพือ่สร้างสนามฟุตบอล เพือ่ส่งเสริมให้ เด็ก  เด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000     500,000     500,000     500,000     สนามฟุตบอล ม.๘ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
หมู่ที่ 8 บ้านไอปาเซ เยาวชนและประชาชนได้ ภายในต าบล (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ประชาชนมีสุขภาพ อบต.

ได้ออกก าลังและมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตันหยงลิมอ
แข็งแรงและสร้างความรัก และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน สามัคคีในชุมชน

30 โครงการติดต้ังอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพือ่ส่งเสริมให้ เด็ก  เด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000     500,000       สนามเด็กเล่น ม.๘ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
หมู่ที่ 8 บ้านไอปาเซ เยาวชนและประชาชนได้ ภายในต าบล (งบอบต.) (งบอบต.) ประชาชนมีสุขภาพ อบต.

ได้ออกก าลังและมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตันหยงลิมอ
แข็งแรงและสร้างความรัก และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน สามัคคีในชุมชน

31 โครงการอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวนั  - เพือ่สนับสนุนอาหารกลาง  - นักเรียน 5 โรงเรียน 2,524,000  2,524,000  2,600,000  2,600,000  2,600,000    นักเรียนร้อยละ ๘๐  ท าให้เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา
ส าหรับนักเรียนในต าบล 1. โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น อบต.

2. โรงเรียนวดัตันติการาม โครงการ ตันหยงลิมอ
3. โรงเรียนบ้านไอปาเซ
4. โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
5. โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๓ แผนงาน ด้านการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี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
งบประมาณและทีผ่่านมา

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร  - เพือ่ส่งเสริมการพัฒนา ศพด.ลูโบ๊ะดีแย 250,000     226,100     226,100     226,100        เด็กนักเรียนมีคุณภาพ  ท าให้เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา
สถานศึกษา ศพด.ลูโบ๊ะดีแยและศพด.บ้าน เด็กปฐมวยัของศพด. ศพด.บ้านตอหลัง (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ชีวติที่ดีขึ้น คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น อบต.
ตอหลัง ตันหยงลิมอ
(ค่าจดัการเรียนการสอน)

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร  - เพือ่ส่งเสริมการพัฒนา ศพด.ลูโบ๊ะดีแย 100,000     127,690     127,690     127,690        เด็กนักเรียนมีคุณภาพ  ท าให้เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา
สถานศึกษา ศพด.ลูโบ๊ะดีแยและศพด.บ้าน เด็กปฐมวยัของศพด. ศพด.บ้านตอหลัง (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ชีวติที่ดีขึ้น คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น อบต.
ตอหลัง ตันหยงลิมอ
(ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศพด.)

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร  - เพือ่ให้เด็กเรียนรู้ ศพด.ลูโบ๊ะดีแย 20,000       20,000       20,000       20,000          เด็กนักเรียนรักสถาบันชาติ เด็กรู้จกัสัญลักษณ์ของ กองการศึกษา
สถานศึกษา ศพด.ลูโบ๊ะดีแยและศพด.บ้าน เชิงสัญลักษณ์ขอชาติ ศพด.บ้านตอหลัง (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ความเป็นชาติ อบต.
ตอหลัง ตันหยงลิมอ
(จดัหาส่ือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ)

35 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพครูผู้ดูแลเด็ก  -เพือ่ส่งเสริมการพัฒนา ครูศพด.ทั้ง 2 แห่ง 50,000 50,000 50,000 ครูศพด.มีทักษะเพิม่ขึ้น ครูศพด.มีศักยภาพ กองการศึกษา
ของศพด. ครูศพด. บุคลากรทางการศึกษา (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ความสามารถที่เพิม่ขึ้น อบต.

และจนท.ที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับ ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.๓ แผนงาน ด้านการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี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
งบประมาณและทีผ่่านมา

36 โครงการกีฬาพัฒนาหนูน้อย  - เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 20,000 25,000 25,000  เด็กนักเรียนมีคุณภาพ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา
และเยาวชน ทั้ง   2 แห่ง (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ชีวติที่ดีขึ้น ที่เพิม่ขึ้น อบต.

ตันหยงลิมอ

37 โครงการปรับปรุงต่อเติมที่แปรงฟันและ เพือ่ปรับปรุงต่อเติมที่แปรงฟัน  ศพด. 200,000     300,000     ศพด.ลูโบ๊ะดีแย ที่สภาพดี เด็กศพด.มีอาคารที่ กองการศึกษา
ห้องน้ าห้องส้วม ศพด.ลูโบ๊ะดีแย และห้องน้ าห้องส้วม ลูโบ๊ะดีแย (งบอบต.) (งบอบต.) ที่ปลอดภัย อบต.

ตันหยงลิมอ

38 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม เพือ่ปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารเรียน ศพด. 100,000     100,000     100,000     อาคารเรียน ศพด.บ้านตอหลังเด็กศพด.มีอาคารที่ กองการศึกษา
ศพด.บ้านตอหลัง ศพด.ให้เหมาะสมกับการ บ้านตอหลัง (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ที่สภาพดี ที่ปลอดภัย อบต.

เรียนการสอน ตันหยงลิมอ

39 โครงการกีฬาเด็กสร้างเสริมสุขภาพ
 - เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

เด็ก เยาวชน อาย ุ15
 ปี

60,000 60,000 60,000

 เด็ก เยาวชน มีสุขภาพดี  เด็ก เยาวชน มีสุขภาพดีกองการศึกษา
และเยาวชน ขึ้นไป (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) อบต.

ตันหยงลิมอ


