
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อยา่งทั่วถึง   

1. ยทุธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของ ปี 2561ปี 2562ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างคูดาดคอนกรีต เพื่อการ เพื่อระบายน้้าทว่มขัง  - คูดาดคอนกรีต 1,018,000  ระบายน้้า กองช่าง
ระบายน้้า บา้นทุ่งขมิ้น   ขนาดปากกว้าง 3 เมตร  ทว่มขังได้ อบต.
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งขมื้น  ทอ้งคูดาด กว้าง 1.09 เมตร ตันหยงลิมอ

 ลึก 1.30 เมตร 
 ยาวต่อ 560 เมตร
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อกอ่สร้างถนนใหไ้ด้  - ถนนกว้าง  3 เมตร 179,000     ท้าใหก้ารคมนา กองช่าง
สายซุ้ยอทุสิ ช่วงที่ 2 มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  85  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งเกร็ง ไปมาของประชาชน   หนา 0.15 เมตร ตันหยงลิมอ

 พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 255 ตร.ม.
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564

โดย องค์การบริหารสว่นต าบลตันหยงลมิอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อยา่งทั่วถึง   

1. ยทุธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของ ปี 2561ปี 2562ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564

โดย องค์การบริหารสว่นต าบลตันหยงลมิอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 

3 โครงการกอ่สร้างทอ่โุมงค์ ขนาด 2 เพื่อระบายน้้าทว่มขัง  - ทอ่อโุมงค์ ขนาด 2 543,200     ระบายน้้า กองช่าง
ถนนสายลาลู - โต๊ะปาเซ   (2.40*2.10*7.00 ม.) ทว่มขังได้ อบต.
หมู่ที่ 8 บา้นไอปาเซ   ยาว 7 เมตร ตันหยงลิมอ

  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด

4 โครงการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อกอ่สร้างถนนใหไ้ด้  - ถนนกว้าง  2.30  เมตร 417,800     ท้าใหก้ารคมนา กองช่าง
โดยการปทูบั สายซุ้ยอทุศิ (ช่วงปากทาง) มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  18  เมตร หนา 0.10 ม. สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งเกร็ง ไปมาของประชาชน   ปริมาตรลูกรังรวม 2,770.00 ลบ.ม. ตันหยงลิมอ

  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 41.40 ตร.ม.
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อยา่งทั่วถึง   

1. ยทุธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของ ปี 2561ปี 2562ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564

โดย องค์การบริหารสว่นต าบลตันหยงลมิอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 

5 โครงการบกุเบกิถนนพร้อมลงหนิคลุก เพื่อกอ่สร้างถนนใหไ้ด้  - บกุเบกิถนนกว้าง  4  เมตร 1,049,000  ท้าใหก้ารคมนา กองช่าง
สายนายน้า มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  800  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 5 บา้นปา่ไผ่ ไปมาของประชาชน   ปริมาตรลูกรังรวม 1,224 ลบ.ม. ตันหยงลิมอ

  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,200 ตร.ม.
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด

6 โครงการปรับปรุงและบกุเบกิถนน เพื่อกอ่สร้างถนนใหไ้ด้  - บกุเบกิถนนกว้าง  5  เมตร 1,823,000  ท้าใหก้ารคมนา กองช่าง
พร้อมลงหนิคลุก สายอสุมาน ช่วงที่2(ต่อเติม) มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  1,720  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 6 บา้นลูโบะ๊ดีแย ไปมาของประชาชน   ปริมาตรลูกรังรวม 1,995.20 ลบ.ม. ตันหยงลิมอ

  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 8,600 ตร.ม.
  ปริมาตรหนิคลุก 860 ลบ.ม.
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อยา่งทั่วถึง   

1. ยทุธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของ ปี 2561ปี 2562ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564

โดย องค์การบริหารสว่นต าบลตันหยงลมิอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 

7 โครงการบกุเบกิถนนพร้อมลงหนิคลุก เพื่อกอ่สร้างถนนใหไ้ด้  - ถนนกว้าง 5  เมตร 490,000     ท้าใหก้ารคมนา กองช่าง
สายสุชาติ มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  300  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 5 บา้นปา่ไผ่ ไปมาของประชาชน   ปริมาตรลูกรังรวม 420.00 ลบ.ม. ตันหยงลิมอ

  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,500.00 ตร.ม.
  ปริมาตรหนิคลุกรวม 238.50 ลบ.ม.
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด

8 โครงการบกุเบกิถนน พร้อมลงหนิคลุก เพื่อกอ่สร้างถนนใหไ้ด้  - ถนนกว้าง  4  เมตร 427,000     ท้าใหก้ารคมนา กองช่าง
สายลูโบะ๊ดาลี ช่วง 2 มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  350  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 7 บา้นตันหยงลิมอ ไปมาของประชาชน   ปริมาตรลูกรังรวม 402.50 ลบ.ม. ตันหยงลิมอ

  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,400 ตร.ม.
  ปริมาตรหนิคลุกรวม 225.75 ลบ.ม.
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อยา่งทั่วถึง   

1. ยทุธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของ ปี 2561ปี 2562ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564

โดย องค์การบริหารสว่นต าบลตันหยงลมิอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 

9 โครงการบกุเบกิถนน พร้อมลงหนิคลุก เพื่อกอ่สร้างถนนใหไ้ด้  - ถนนกว้าง  5  เมตร 264,000     ท้าใหก้ารคมนา กองช่าง
สายแบเฮงพฒันา มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  185  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 7 บา้นตันหยงลิมอ ไปมาของประชาชน   ปริมาตรลูกรังรวม 207.20 ลบ.ม. ตันหยงลิมอ

  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 925 ตร.ม.
  ปริมาตรหนิคลุกรวม 147.08 ลบ.ม.
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด

10 โครงการบกุเบกิถนน พร้อมลงหนิคลุก เพื่อกอ่สร้างถนนใหไ้ด้  - ถนนกว้าง  3 และ 5  เมตร 1,544,000  ท้าใหก้ารคมนา กองช่าง
สายอสุมาน มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  2,835  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 6 บา้นลูโบะ๊ดีแย ไปมาของประชาชน   ปริมาตรลูกรังรวม 1,069.80 ลบ.ม. ตันหยงลิมอ

  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 13,995 ตร.ม.
  ปริมาตรหนิคลุกรวม 694.13 ลบ.ม.
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อยา่งทั่วถึง   

1. ยทุธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของ ปี 2561ปี 2562ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564

โดย องค์การบริหารสว่นต าบลตันหยงลมิอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 

11 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อกอ่สร้างถนนใหไ้ด้  - ถนนกว้าง  5  เมตร 945,000     ท้าใหก้ารคมนา กองช่าง
สายไอปาเซร์ - ทุ่งนา ช่วง 2 มาตรฐานใช้สัญจร   ยาว  205  เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 8 บา้นไอปาเซร์ ไปมาของประชาชน   หนา 0.15 เมตร ตันหยงลิมอ

  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,025 ตร.ม.
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด

12 โครงการเสริมผิว แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อกอ่สร้างถนนใหไ้ด้  - ถนนกว้าง  6  เมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง 1,709,000  ท้าใหก้ารคมนา กองช่าง
สายบา้นกายูมาตี - วิทยาลัยเกษตรกรรม มาตรฐานใช้สัญจร   ข้างละ 1 เมตร ยาว 550 เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
หมู่ที่ 8 บา้นไอปาเซ ไปมาของประชาชน   หนา 0.15 เมตร ตันหยงลิมอ

  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,400 ตร.ม.
  ตามแบบองค์การบริหาร
  ส่วนต้าบลก้าหนด



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อยา่งทั่วถึง   

1. ยทุธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของ ปี 2561ปี 2562ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                        รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                     แบบ ผ . 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564

โดย องค์การบริหารสว่นต าบลตันหยงลมิอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพ้ืนฐาน 

13 โครงการกอ่สร้างคูดาดคอนกรีต เพื่อกอ่สร้างถนนใหไ้ด้  - ผิวถนนกว้าง  3  เมตร ยาว 200 เมตร 516,000     ท้าใหก้ารคมนา กองช่าง
พร้อมถนนลงหนิคลุก มาตรฐานใช้สัญจร  - คูดาดคอนกรีต ปากกว้าง 2.56 เมตร สะดวกรวดเร็ว อบต.
สายทุ่งขมิ้น - คลองไอแดง ไปมาของประชาชน    ทอ้งคูดาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.20 เมตร ตันหยงลิมอ
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งขมิ้น    ยาว 200 เมตร

  ตามแบบองค์การบริหาร
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