
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสรมิสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่  4 ยุทธศาสตรด์้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตรด์้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.2 แผนงาน สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

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

1 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า  - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน  - กลุ่มอาชีพเกษตรกร 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน   ส านักงานปลัด
มีการพัฒนาผลิตผลทาง ภายในต าบล (งบอบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม    ได้รับการพัฒนา อบต.
การเกษตร ส่งเสริมการ โครงการ ตันหยงลิมอ
ลงทุนภายในท้องถิ่น

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนร้านพึง่ตนเอง  - เพือ่ส่งเสริมการตลาด  - ส่งเสริมและสนับสนุน 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้มีตลาด มีการค้า ส านักงานปลัด
 การค้าการลงทุนภายใน ร้านพึง่ตนเองภายในต าบล (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการร่วม การลงทุน ภายในต าบล อบต.
ท้องถิ่น โครงการ ตันหยงลิมอ

3 โครงการส่งเสริมการแปรรูปยางพารา  - เพือ่ส่งเสริมการตลาด  - ส่งเสริมและสนับสนุน 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้มีตลาด มีการค้า ส านักงานปลัด
หมู่ที่ 3 บ้านตอหลัง  การค้าการลงทุนภายใน ร้านพึง่ตนเองภายในต าบล (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการร่วม การลงทุน ภายในต าบล อบต.
จดัท าแผนชุมชน ท้องถิ่น   จดัเวทีประชาคมหมู่บ้าน โครงการ   ร่วมเพิม่ขึ้น ตันหยงลิมอ

5 โครงการก่อสร้างโรงท าขนมขนาดเล็ก  - เพือ่ส่งเสริมกลุ่มสตรี  -กวา้ง  5  เมตร 300,000 300,000     ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้กลุ่มสตรีมีรายได้ ส านักงานปลัด
พร้อมอุปกรณ์ท าขนม หมู่ที่ 6  บ้านลูโบ๊ะดีแยให้มีสถานที่ท าขนมของ   ยาว  5  เมตร (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการจดั เพิม่ขึ้น อบต.

กลุ่ม   ตามแบบองค์การบริหาร โครงการ ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

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

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   - เพือ่ส่งเสริมกลุ่มสตรี  -กวา้ง ๖  เมตร 864,000 864,000 864,000     ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้กลุ่มสตรีมีรายได้ ส านักงานปลัด
 กลุ่มแม่บ้านกายมูาตี  หมู่ที่ ๘  ให้มีสถานที่ท าขนมของ   ยาว   ๔   เมตร (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) มีความพอใจในการจดั เพิม่ขึ้น อบต.

กลุ่ม   ตามแบบองค์การบริหาร โครงการ ตันหยงลิมอ
  ส่วนต าบลก าหนด

7 โครงการก่อสร้างโรงเรือนท าขนม  - เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน - ศาลากวา้ง   3  เมตร 300,000 300,000 อพปร.มีศักยภาพในการ  -ท าให้กลุ่มสตรีมีรายได้ ส านักงานปลัด
ของกลุ่มสตรี บ้านกาปงบารู รายอบราดู ให้กลุ่มสตรีมีอาชีพและ   ยาว  5  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติหน้าที่เพิม่ขึ้น   เพิม่ขึ้น และมีทักษะ อบต.
หมู่ที่ ๖ บ้านลูโบ๊ะดีแย มีรายได้เพิม่ขึ้น   ตามแบบองค์การบริหาร   ความรู้ในการประกอบ ตันหยงลิมอ

  ส่วนต าบลก าหนด  อาชีพ


