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    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                              ************************************ 
           ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา  ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเปิดเผยการรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่ายและผลการ
ดำเนินงานในรอบปี  ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๓๐(๕)  กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาพท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕ ๖๐  
มาตรา ๒๕๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
แก้ไขเพิ ่มเติมฉบับที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๓๐(๕)  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  จึงขอประกาศผลการ
ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน  ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ดังนี้ 
           วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 

“ศรีมหาโพธิเมืองน่าอยู่  เชิดชูการศึกษา  เกษตรกรรมก้าวหน้า   
          การกีฬาก้าวไกล  ชุมชนห่างไกลยาเสพติด” 

           หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ (Good Governance)  
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ

ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุ ขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติ
ราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที ่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
ต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
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4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึง
ความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมี
โอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สำคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วม
คิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจาก
ส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดย
มีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดย
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิม
ผลิตภาพเพ่ือผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี ่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื ่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่
จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           แนวทางการพัฒนา 
           1.เส้นทางคมนาคมที่มาตรฐาน 
           2.เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป - มา 
           3.ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
           4.หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
           5.ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 
           6.แหล่งน้ำอุปโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนมีน้ำสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้ 
           อุปโภคบริโภค 
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            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชิวิต  สร้างชุมชนเข้มแข็งช่วยเหลือกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  
            และผู้ด้อยโอกาส 
            แนวทางการพัฒนา 
            1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย 
            2.การปฏิบัติงานของ อปพร.ถูกต้องและรวดเร็ว 
            3.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและ 
             ความมั่นคง  ของประชาชน 
            4.ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
             แนวทางการพัฒนา 
             1.ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน 
             2.ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             3.สนับสนุนกิจกรรมทางพิธีการศาสนา 
            4.พัฒนาส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            5.สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
            6.เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
            7.มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตร 
            แนวทางการพัฒนา 
            1.กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
            2.ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร  การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
            ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
            แนวทางการพัฒนา 
            1.รณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
            ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการกีฬา 
            แนวทางการพัฒนา 
            1.สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย  มีสุขภาพแข็งแรง 
            2.เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด 
            3.มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพแข็งแรง 
            ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
            แนวทางการพัฒนา 
            1.มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
            2.ประชาชนมีส่วนรว่มเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 
            3.พัฒนาประสิทธิภาพ  ขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น 
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            เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ศรีมหาโพธิ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   พ.ศ.2564  เมื่อวันที่   ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓มี
ผลบังคับใช้วันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓   โดยจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย  ดังนี้ 
 
หมวดรายจ่าย งบประมาณอนุมัติ 
งบกลาง 16,422,780  บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 5,049,720  บาท 
เงินเดือน(ผ่ายประจำ) 12,968,512  บาท 
ค่าตอบแทน 2,030,000  บาท 
ค่าใช้สอย 9,039,500  บาท 
ค่าวัสดุ 3,443,288 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 450,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ์ 2,407,900  บาท 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 14,369,000  บาท 
เงินอุดหนุน 2,799,000  บาท 

 
           ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ได้ตระหนักถึงการดำเนินการบริหารและปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใสและคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน   ยึดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นความพอเพียง
เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่นที่ต้องเข้าใจปัญหา  เข้าถึงประชาชน  และพัฒนาให้มีความม่ันคง  ยั่งยืน  ก่อเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรม  มาจากความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในการจัดทำเวทีประชาคม  บรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ครอบคลุมทั้ง  7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  เฉพาะปี  พ.ศ.2564  มีจำนวนโครงการและ
งบประมาณ  ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งบประมาณ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 28 8,400,000 
2.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก สตรี 34 4,000,000 
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 18 1,480,000 
4.การพัฒนาด้านการเกษตร 26 2,370,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2 400,000 
6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการกีฬา 1 400,000 
7.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   11 2,740,000 

                
              จึงเห็นได้ว่าเป็นการพัฒนาที่มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกด้าน   ตาม
ความต้องการของประชาชน  ในแต่ละหมู่บ้านจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคมโดยยึดการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล   เน้นความพอเพียง   เหมาะสมตามสภาพท้องถิ่นและพัฒนาให้มีความมั่นคง  ยั่งยืน  ก่อเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด  รายละเอียด  ดังนี้ 
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            สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565(เฉพาะปี 2564) 
 
 
ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการตามงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ในขัอบัญญัติ   ปี2564 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

 
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน  
 
 
 

 
28 

 
8,400,000 

 
12 

 
4,264,300 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สร้าง
ชุมชนเข็มแข็ง 
ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก 

1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน  
2.แผนงานเคหะและ
ชุมชน  
3.แผนงานสาธารณสุข  
4.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  
5.แผนงานรักษาความ
สงบภายใน  
6.แผนงานงบกลาง  

34 4,000,000 5 698,379.30 

๓.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

1.แผนงานการศึกษา  
2.แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
  

18 1,480,000 4 92,200 

๔.การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

1.แผนงานการเกษตร  
 

26 2,370,000 - 0 

๕.การพัฒนาด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 

1.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  
2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  
3.แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

2 400,000 - 0 

๖.การพัฒนาด้าน
การกีฬา 

2.แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

1 400,000 1 396,000 
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๗.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

1.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  
2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  
 

11 2,740,000 3 305,050 

 
 
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  พ.ศ.2564 มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา หน่วยงาน เบิกจ่าย ผลการ

ดำเนินงาน 
  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

1.โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้านหนอง
โขน หมู่ 10 ต.ศรีมหา
โพธิ 

กองช่าง 488,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

2.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้าน
หนองกระเบา  หมู่ 6 
ต.สัมพันธ์ 

กองช่าง 405,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

3.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสายบ้านนางลัด
ดาวัลย์ ไปทางบ้าน
อาจารย์สมบูรณ์ หมู่ 1 
ต.ศรีมหาโพธิ 

กองช่าง 168,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

4.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ 11 ต.ศรี
มหาโพธิ 

กองช่าง 50,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

5.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายคลอง
โพธิ์ ไปคลองทอง หมู่ 
3 ต.สัมพันธ์ 

กองช่าง 459,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

6.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านหนอง
โขน หมู่ 10 ต.ศรีมหา
โพธิ 

กองช่าง 488,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

7.โครงการขยายถนน 
คสล.ทางไปบริษัทเท็ม
มะ หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ 

กองช่าง 299,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

8.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านนาย
สมใจ  สระวิเศษหมู่ 
11 ต.ศรีมหาโพธิ 

กองช่าง 458,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

9.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 12 ตำบลศรี
มหาโพธิ 
 

กองช่าง 459,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

10.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 7 ตำบล
สัมพันธ์ จากบ้านนาย
สนธยาไปบ้านนาย
สำเร็จ(ต่อจากของเดิม 

กองช่าง 458,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

11.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 ตำบลศรี
มหาโพธิซอยโรงน้ำแข็ง
(ต่อจากของเดิม) 

กองช่าง 492,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

12.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 5 ต.
สัมพันธ์ จากหมู่ที่ 5 ไป
ทางหมู่ท่ี 4 

กองช่าง 154,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

13.โครงการก่อสร้าง
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

กองช่าง 618,100 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

14.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยโรง
น้ำแข็ง  หมู่ 6 ต.ศรี
มหาโพธิ 

กองช่าง 492,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

15.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยหลัง
บ้านนายสมจิตร ม.6 ต.
สัมพันธ์ 

กองช่าง 312,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

16.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทางเข้า
ประปา  หมู่ 7 ต.
สัมพันธ์ 
 

กองช่าง 230,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

17.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 10 ต.
ศรีมหาโพธิ สายบ้าน
นายสุรศักดิ์ไปทางบ้าน
นายประสิทธิ์ 

กองช่าง 425,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

18.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านนาง
บุญธรรม ม.6 ต.
สัมพันธ์ 
 

กองช่าง 186,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

19.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านนาย
มงคล  ไปบ้านนายแดง
หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ 

กองช่าง 206,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

20.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านนาย
สมใจ  สระวิเศษ  หมู่ 
11 ต.ศรีมหาโพธิ 

กองช่าง 459,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

21.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านมาบ
ป่าตอง หมู่ 12 ต.ศรี
มหาโพธิ 

กองช่าง 234,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

22.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายหลัง
โรงงานแลคตาซอย 
หมู่12 ต.ศรีมหาโพธิ 

กองช่าง 90,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

23.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายคลอง

กองช่าง 459,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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 โพธิ์ ไปคลองทอง หมู่ 
3 ต.สัมพันธ์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

24.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยบ้าน
หนองใหญ่ หมู่ 6 ต.ศรี
มหาโพธิ 

กองช่าง 229,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

25.โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.สายบ้าน
หนองกระเบา หมู่ 6 ต.
สัมพันธ์ 

กองช่าง 275,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

26.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านอิน
ทนิน หมู่ 7 ต.สัมพันธ์ 

กองช่าง 420,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

27.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านนาย
อำนาจ  หนองกุลไป
ทางบ้านผู้ช่วยอารมณ์ 
หมู่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ 

กองช่าง 428,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

28.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านนาย
ประสงค์  ไปบ้านนาย
สังข์ ม.8 ต.ศรีมหาโพธิ 

กองช่าง 69,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

29.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายคลอง
โพธิ์ ไปคลองทอง หมู่ 
3 ต.สัมพันธ์ 
 
 

กองช่าง 459,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

30.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านนาย
สมใจ  สระวิเศษหมู่ 
11 ต.ศรีมหาโพธิ 

กองช่าง 446,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

31.โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง  หมู่ 6 ต.
สัมพันธ์ 

กองช่าง 23,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

32.โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายคลอง
ลอย  หมู่ 7 ต.ศรีมหา
โพธิ 

กองช่าง 146,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

33.โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาใต้ดิน  
บ้านหนองหอยหมู่  10 
ต.ศรีมหาโพธิ 
 

กองช่าง 493,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

34.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ทางไป
บริษัทเท็มมะ หมู่ 7 ต.
ศรีมหาโพธิ 

กองช่าง 330,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

35.โครงการเสริมดิน
ลูกรัง  หมู่ 9 ต.ศรีมหา
โพธิ 

กองช่าง 10,500 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

36.โครงการเสริมดิน
ลูกรังสายบ้านหนอง
ใหญ่ หมู่ 6 ต.ศรีมหา
โพธิ 

กองช่าง 14,500 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

37.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากบ้านนาง
แดงไปทางซอยภาขวัญ
ม.10 ต.ศรีมหาโพธิ 

กองช่าง 263,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

38.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยปู่หนอง
ไทร ม.10 ต.ศรีมหา
โพธิ 

กองช่าง 204,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

39.โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.สายบ้าน
นางกัลยา  พรมเพชรไป
บ้านนายเดี่ยว  อุเทน 
ม.10 ต.ศรีมหาโพธิ 

กองช่าง 29700 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

40.โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.จากบ้าน
นายสนธยา ไปบ้านนาย
สำเร็จหมู่ 7 ต.สัมพันธ์ 

กองช่าง 459,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

41.โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้ารายทางแบบโคม
เดี่ยว หมู่ที่ 9 ต.ศรีมหา
โพธิ 

กองช่าง 396,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

42.โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ 5 ตำบล
ศรีมหาโพธิ สายบ้าน
นางประนอม 

กองช่าง 147,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

43.ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ 7 
ต.สัมพันธ์ 

กองช่าง 2,990,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

2.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1.ป้องกันและลดอุบัติ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

สำนักปลัด 27,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 
 
 
 
 

2.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2.พัฒนาบุคลากรและ
สมาชิกสภาฯในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

3.แผนงาน
สาธารณสุข 

3.คัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทางตามหลัก 3 
Rs 

กอง
สาธารณสุข 

25,280 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 
 

3.แผนงาน
สาธารณสุข 

4.อบรมการปฏิบัติงาน
สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำงาน 

กอง
สาธารณสุข 

0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

3.แผนงาน
สาธารณสุข 

5.รณรงค์คัดแยกขยะ
ในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

3.แผนงาน
สาธารณสุข 

6.รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

กอง
สาธารณสุข 

0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

3.แผนงาน
สาธารณสุข 

7.สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

168,290 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

3.แผนงาน
สาธารณสุข 

8.อบรมให้ความรู้เรื่อง
การใช้ยาในผู้สูงอายุ 

กอง
สาธารณสุข 

0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 
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๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 
 
 
 

2.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

9.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติด 
 
 

กอง
สาธารณสุข 

0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

3.แผนงาน
สาธารณสุข 

10.รณรงค์และแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

100,809.30 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 
 
 
 

3.แผนงาน
สาธารณสุข 

11.ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ อุปโภค บริโภค 

กอง
สาธารณสุข 

0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

2.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

12.รณรงค์สวมหมวก
นิรภัย 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  

2.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

13.ฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนหลักสูตร
จัดตั้ง 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
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ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

2.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

14.ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

2.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

15.ศึกษาดูงานและ
ฝึกอบรม 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

2.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

16.สนับสนุนและ
พัฒนาสตรี 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

2.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

17.สายใยรักครอบครัว
อบอุ่น 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

๒.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  
ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

2.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

18.ติดตั้งกล้องวงจรปิด     
หมู่ 4  ต.ศรีมหาโพธิ 

สำนักปลัด 377,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

4.แผนงาน
การศึกษา 

1.กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

กอง
การศึกษา 

0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 
 
 
 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

4.แผนงาน
การศึกษา 

2.ทัศนศึกษา กอง
การศึกษา 

0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

4.แผนงาน
การศึกษา 

3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็ก  

กอง
การศึกษา 

29,600 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

4.แผนงาน
การศึกษา 

4.ปลูกจิตสำนึก
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

4.แผนงาน
การศึกษา 

5.เยี่ยมบ้านนักเรียน กอง
การศึกษา 

0 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

4.แผนงาน
การศึกษา 

6.ส่งเสริมการจัดทำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
การศึกษา 

0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

4.แผนงาน
การศึกษา 

7.ส่งเสริมวัฒนธรรมรัก
การอ่าน(ท้องถิ่นรักการ
อ่าน) 

กอง
การศึกษา 

50,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

5.แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

8.เสริมสร้างคุณธรรม
นำสังคมไทยเข้มแข็งพา
ลูกจูงหลานเข้าวัด 
 

กอง
การศึกษา 

0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

5.แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

9.อนุรักษ์ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

5.แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

10.จัดงานต่างๆที่เป็น
วันสำคัญของทาง
ราชการ 

กอง
การศึกษา 

12,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4.การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

6.แผนงาน
การเกษตร 

1.กำจัดผักตบชวา สำนักปลัด 0 ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
โครงการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ 

4.การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

6.แผนงาน
การเกษตร 

2.จิตอาสาสร้างป่ารักษ์
น้ำ 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

4.การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

6.แผนงาน
การเกษตร 

3.ปลูกหญ้าแฝก สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

4.การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

6.แผนงาน
การเกษตร 

4.รณรงค์ใช้น้ำหมัก
ชีวภาพ 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
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สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 
 
 

5.การพัฒนาด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติด 

2.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1.แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

6.การพัฒนาด้าน
การกีฬา 

3.แผนงานศาสนา
วัตนธรรมและ
นันทนาการ 

1.จัดซื้อเครืองออก
กำลังกายกลางแจ้ง หมู่ 
1,8 ต.ศรีมหาโพธิ  หมู่ 
2 ต.สัมพันธ์ หมู่ 5 ต.
บางกุ้ง 

สำนักปลัด 396,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

7.การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 

7.แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

1.โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สำนักปลัด 15,050 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

7.การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 

7.แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

2.อบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

7.การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 

7.แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

3.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 

7.การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 

7.แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

4.อบรมด้านระเบียบ
กฎหมายให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.
พนักงานและประชาชน 

สำนักปลัด 0 ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ        
(โควิด19) 
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7.การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 

7.แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

5.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ที่ทำการ อบต. 

สำนักปลัด 280,000 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

7.การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 

7.แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

6.อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สำนักปลัด 10,000 ปรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
          ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
             ๑.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานทำให้โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มากเท่าที่ควร 
             ๒.ความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิมีจำกัด ทำให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่ทั่วถึง อบต.จึงต้องคัดเลือกแต่โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และบาง
โครงการมีความต่อเนื่องจากปีที่แล้ว 
             ๓.ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ทำให้ทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 
             ๔.จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2๐1๙ (COVID-19) จึงจำเป็นต้องงด
การจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการแพร่
ระบาดของของโรคดังกล่าวจึงส่งผลให้มีโครงการที่ยกเลิกเป็นจำนวนมาก 
               
          ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
      
     ๑. ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
           จากการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการขยายตัวของชุมชน การเพ่ิมข้ึนของสิ่งปลูกสร้าง การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน 
และหมู่บ้านจัดสรรต่าง  ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ินฐาน 
การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการกำจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบตามมาในอนาคต 
     ๒. ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
           ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิควรมีการกำหนดฝังเมืองรวมของชุมชน หรือกำหนดโซนพื้นที่สำหรับ
ทำการเกษตร หรือพื้นที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่สำหรับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ 
ในชุมชนให้ชัดเจน รวมทั้งการวางระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งระบบการระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ และมีระบบการบริหารการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นต้น 
          ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ประชาชนและ
ส่วนราชการในพื้นที่ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ร่วมกัน 
           ๓) หัวหน้าสำนัก/กอง ควรให้ความสำคัญกับการวางแผนให้มากขึ้น และดำเนินโครงการ/กิจกรรมรวมทั้ง
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที ่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานเพื ่อให้ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด 
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           ๔) ทุกสำนัก/กอง ควรถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีมหาโพธิ 
              องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขตพื้นที่โดยได้รับ
ความร่วมมือ ส่งเสริม  สนับสนุน จากภาครัฐ  เอกชน    และประชาชนในพื้นท่ี  จนโครงการต่าง ๆประสบผลสำเร็จด้วยดี  
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีมหาโพธิสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที ่ เว ็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 
www.srimahapot.go.th  หรือสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  เบอร์โทรศัพท์ 037279529ต่อ101 หรือ
แจ้งผ่านผู้บริหารเพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการ  ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  ต่อไป  
           
             จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘    เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                                                                                            

                                                                              ( นายมาโนช   พูลเฉลมิ ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 
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