
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่  4 ยุทธศาสตรด์้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตรด์้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๔.1 แผนงาน การเกษตร  

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

1. โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน  - ประชาชนภายในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000     ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้ประชาชนมี ส านักงานปลัด
ยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการร่วม รายได้ เพิม่ขึ้น และ อบต.

โครงการ พึง่พาตนเองได้ ตันหยงลิมอ

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน  - ประชาชนภายในต าบล 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้ประชาชนมี ส านักงานปลัด
ยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการจดั รายได้ เพิม่ขึ้น และ อบต.

โครงการ พึง่พาตนเองได้ ตันหยงลิมอ

3 ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมและสนับสนุน  - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน  -ด าเนินโครงการตามแนว 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้ประชาชนมี ส านักงานปลัด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    โครงการตามแนว   พระราชด าริ (งบอบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการจดั รายได้ เพิม่ขึ้น และ อบต.

    พระราชด าริ โครงการ พึง่พาตนเองได้ ตันหยงลิมอ

4 โครงการส่งเสริมการเกษตร  - เพือ่ส่งเสริมการเกษตร  - ประชาชน หมู่ที่ 1 - 8 10,000   10,000   20,000   20,000   20,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้ประชาชนมี ส านักงานปลัด
(งบอบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการจดั รายได้ เพิม่ขึ้น และ อบต.

โครงการ พึง่พาตนเองได้ ตันหยงลิมอ

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

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
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โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

20 โครงการขุดสระน้ า เพือ่การเกษตร บ้านลูกเขา - เพือ่ให้ประชาชนมี  เนื้อที่ 4 ไร่ 400,000 สระน้ า เพือ่การเกษตร  - ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 2   บ้านทุ่งขมิ้น น้ า ส าหรับใช้ในการเกษตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด (งบอบต.) บ้านลูกเขา มีน้ าส าหรับใช้ใน อบต.

หมู่ที่ 2   บ้านทุ่งขมิ้น การเกษตร ตันหยงลิมอ

47 โครงการขุดลอก คูระบายน้ า บ้านป่าไผ่  - เพือ่ระบายน้ าท่วมขัง คูกวา้ง 1 เมตร ยาว 160 เมตร 7,200     แก้ปัญหาน้ าท่วมขังดีขึ้น  - ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่   ตามแบบองค์การบริหาร (งบอบต.)  น้ ามีประสิทธภิาพ อบต.

  ส่วนต าบลก าหนด และป้องกันน้ าท่วมขัง ตันหยงลิมอ

85 โครงการขุดสระน้ า เพือ่การเกษตร บ้านกายมูาตี - เพือ่ให้ประชาชนมี  เนื้อที่ 4 ไร่ 400,000 400,000 สระน้ า เพือ่การเกษตร  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ 8   บ้านไอปาเซ น้ า ส าหรับใช้ในการเกษตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด (งบอบต.) (งบอบต.) บ้านกายมูาตี ม.๘ มีน้ าส าหรับใช้ใน อบต.

การเกษตร ตันหยงลิมอ

88 โครงการขุดลอก ปรับปรุง คลอง  - เพือ่ให้ประชาชนมี  เนื้อที่ 4 ไร่ 400,000  สระน้ า เพือ่การเกษตร  - ท าให้ประชาชน กองช่าง
เพือ่การเกษตร บ้านไอปาเซ หมู่ที่ 8 น้ า ส าหรับใช้ในการเกษตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด (งบอบต.) บ้านไอปาเซ หมู่ที่ 8 มีน้ าส าหรับใช้ใน อบต.

  ส่วนต าบลก าหนด ด าเนินการแล้ว การเกษตร ตันหยงลิมอ

91 โครงการขุดลอก คู คลอง สายกูโบร์โต๊ะตูแว  - เพือ่ระบายน้ าท่วมขัง  -กวา้ง   3    เมตร 374,625 แก้ปัญหาน้ าท่วมขังดีขึ้น  - ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
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โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 8 บ้านไอปาเซ   ยาว   1,850     เมตร (งบอบต.)  น้ ามีประสิทธภิาพ อบต.
  ตามแบบองค์การบริหาร และป้องกันน้ าท่วมขัง ตันหยงลิมอ
ส่วนต าบลก าหนด

96 โครงการขุดลอก คู คลอง ระบายน้ าทั้งต าบล  - เพือ่ระบายน้ าท่วมขัง  - ภายในต าบลตันหยงลิมอ 500,000 แก้ปัญหาน้ าท่วมขังดีขึ้น  - ท าให้ระบบระบาย กองช่าง
(งบอบต.)  น้ ามีประสิทธภิาพ อบต.

และป้องกันน้ าท่วมขัง ตันหยงลิมอ


