รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1,3
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางกายภาพ
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑ ปรับปรุงซ่อมแซมเชิงตะกอนเผาศพ หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนมี

เป้าหมาย
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รับผิดชอบ
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แห่ง

กองช่าง

ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

2 ก่อสร้างกาแพง รั้ว ป่าช้า หมู่ที่ 6

เพื่อป้องกันความปลอดภัย ก่อสร้างกาแพง รั้ว ป่าช้าหมู่บ้าน หมู่ 6
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๖ ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงซุ้มประตู จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อ ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บา้ นและตาบล หมู่ 1-11
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เพื่อความสวยงาม

ทางเข้าหมู่บา้ น
7 โครงการซ่อมแซมโบราณสถาน
เจดีย์พญาหน่อกวิน้
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แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1,3
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางกายภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
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โครงการ
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