
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่  ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง

 1.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงาน  เคหะ  และชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่าง เพ่ิม ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ถนนในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้าให้ ส่วนโยธา

ให้กับหมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี ความสะดวก ปลอดภัย ท่ีช ารุดเสียหายในพ้ืนท่ี     พอใจของผู้ใช้ แสงสว่างเพ่ิม

 อบต.ศรีมหาโพธิ แก่ประชาชน อบต.ศรีมหาโพธิ     บริการ  

2 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางลัดดาวัลย์ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้าตาม 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

ไปทางบ้านอาจารย์สมบูรณ์ และทรัพย์สินของประชาชน แบบ อบต. ของประชาชน ไป มา ได้รับความ

หมู่ 1 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสัญจร ไป มา ท่ีใช้เส้นทาง ปลอดภัย

3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้าตาม 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

หมู่บ้าน หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ และทรัพย์สินของประชาชน แบบ อบต. ของประชาชน ไป มา ได้รับความ

ท่ีสัญจร ไป มา ท่ีใช้เส้นทาง ปลอดภัย
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้าน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

นายส้มเข้า ถึง IP 7 (แยกบ้าน และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. ของประชาชน ไป มา ได้รับความ

นายชลอ ) ม. 6 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสัญจร ไป มา ท่ีใช้เส้นทาง ปลอดภัย

5 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางมณีรัตน์ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

ถึงหมู่ 4  ต.หนองโพรง และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. ของประชาชน ไป มา ได้รับความ

(หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ เสนอ) ท่ีสัญจร ไป มา ท่ีใช้เส้นทาง ปลอดภัย

6 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายไฮ้  สืบหล า เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. ของประชาชน ไป มา ได้รับความ

ท่ีสัญจร ไป มา ท่ีใช้เส้นทาง ปลอดภัย

7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

หน้าการไฟฟ้าไปหมู่ 7 และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. ของประชาชน ไป มา ได้รับความ

 ต.ศรีมหาโพธิ (หมู่ 9  เสนอ) ท่ีสัญจร ไป มา ท่ีใช้เส้นทาง ปลอดภัย

8 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาง  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 80,000   ความพึงพอใจ ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

ดวงทิพย์  บุญโต และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. ของประชาชน ไป มา ได้รับความ

หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสัญจร ไป มา ท่ีใช้เส้นทาง ปลอดภัย

9 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางแฉล้ม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 60,000   ความพึงพอใจ ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

วงษ์ภูมิ  ไปทางบ้านนางราตรี และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. ของประชาชน ไป มา ได้รับความ

พลหัสดี หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสัญจร ไป มา ท่ีใช้เส้นทาง ปลอดภัย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านนางจ้อย   เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

ไปทางบ้านนางประทวน  และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ ไป มา ได้รับความ

หมู่ 4 ต.สัมพันธ์ ท่ีสัญจร ไป มา เส้นทาง ปลอดภัย

11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากหมู่ 4  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

ไปทางหมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ ไป มา ได้รับความ

(หมู่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ เสนอ) ท่ีสัญจร ไป มา เส้นทาง ปลอดภัย

12 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางนภา เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

ไปทางบ้านนางวรรณา  และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ ไป มา ได้รับความ

หมู่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสัญจร ไป มา เส้นทาง ปลอดภัย

13 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองใหญ่ ถึง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

ทุ่งวะ  หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ ไป มา ได้รับความ

ท่ีสัญจร ไป มา เส้นทาง ปลอดภัย

14 ขยายเขตไฟฟ้าสายโรงพยาบาล เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

ถึง เกาะตูม  หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ ไป มา ได้รับความ

ท่ีสัญจร ไป มา เส้นทาง ปลอดภัย

15 ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายแอ้ม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ ไป มา ได้รับความ

ท่ีสัญจร ไป มา เส้นทาง ปลอดภัย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายสุรชัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

สายเพชร  - จีน  ผ่องตระกูล และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ ไป มา ได้รับความ

หมู่ 2  ต.บางกุ้ง ท่ีสัญจร ไป มา เส้นทาง ปลอดภัย

17 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายวิเศษ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

ม.3  ต.สัมพันธ์ และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ ไป มา ได้รับความ

ท่ีสัญจร ไป มา เส้นทาง ปลอดภัย

18 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายวรา  ศรีนาค เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนท่ีสัญจร ส่วนโยธา

หมู่ 4 ต.สัมพันธ์ และทรัพย์สินของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ ไป มา ได้รับความ

ท่ีสัญจร ไป มา เส้นทาง ปลอดภัย

19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

 เกรดเรียบให้กับหมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี  ในการคมนาคมได้อย่าง ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกปลอดภัยในการ

อบต.ศรีมหาโพธิ สะดวก รวดเร็ว  เส้นทาง คมนาคม

20 โครงการเสริมขยาย/ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน เสริมลูกรังตามแนวถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ลูกรัง ในเขตพ้ืนท่ี ในการคมนาคมได้อย่าง และคันก้ันน้ าในพ้ืนท่ี พอใจของผู้ใช้ สะดวกปลอดภัยในการ

อบต.ศรีมหาโพธิ สะดวก รวดเร็ว อบต.ศรีมหาโพธิ เส้นทาง คมนาคม

21 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณทางเข้า เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

เกาะยายตา  หมู่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ สัญจรไป มา  ของประชาชน ตามแบบ อบต.  พอใจของผู้ใช้ สะดวกปลอดภัยในการ

    เส้นทาง คมนาคม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนางประนอม เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

บุตรคล้อ ไปทาง คลองระบายน้ า สัญจรไป มา  ของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกปลอดภัยในการ

หมู่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ  เส้นทาง คมนาคม

23 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณ เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

 คลองลอย  สัญจรไป มา  ของประชาชน ตามแบบ อบต.  พอใจของผู้ใช้ สะดวกปลอดภัยในการ

หมู่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ   เส้นทาง คมนาคม

24 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายศราวุฒิ ไปทางบ้านนายสายยัง ของประชาชน ตามแบบ อบต.  พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 โอภาโส  หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ  เส้นทาง

25 ก่อสร้างถนนลูกรังจากแยกป่าสัก เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

 ถึง IP 7  หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ ของประชาชน ตามแบบ อบต.  พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

  เส้นทาง

26 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนางสวง  เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นิติ  หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ ของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

  เส้นทาง

27 ก่อสร้างถนนลูกรังจากสวนนายอู๋  เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ชมดี ไปทางบ้านนายพัฒน์  วงศ์ภูมิ  สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ ประชาชน เส้นทาง

32

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นลงคลอง เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

สาธารณะหนองกระจับพร้อมวาง สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่อระบายน้ า หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ ประชาชน เส้นทาง

29 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หนองหอย ไปทางคลองตะคร้อ สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หวาน  หมู่ 10  ต.ศรีมหาโพธิ ประชาชน เส้นทาง

30 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

อบต.กิตติ สุดเทียน  ไปทางบ้าน สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หนองไทร หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ ประชาชน เส้นทาง

31 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายสนธยา  กล่ินจ้ิงหรีด สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ ประชาชน เส้นทาง

32 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นางกนกวรรณ  ไปทางบ้าน สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

น.ส.วรารักษ์  หมู่ 12ต.ศรีมหาโพธิ ประชาชน เส้นทาง

33 ก่อสร้างถนนลูกรังจากคลองตาชม เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ถึงบ้านหนองสองห้อง  หมู่ 12 สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ต.ศรีมหาโพธิ ประชาชน เส้นทาง

33

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 ก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนลาดยาง เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทางบ้านนายจ้อย(ทางเข้า สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ดอนหาดหิน)หมู่ 2 ต.บางกุ้ง ประชาชน เส้นทาง

35 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายชัย  เจนจิตร์  หมู่ 3 ต.บางกุ้ง สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ประชาชน เส้นทาง

36 เสริม/ขยาย  ถนนบริเวณบ้าน เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นางปราณี  หมู่ 2 ต.สัมพันธ์ สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ประชาชน เส้นทาง

37 เสริม/ขยาย  ถนนจากสะพาน เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

อินทนิน  ไปทางบ้านนางจ าเรียง สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

จันดา  หมู่ 2 ต.สัมพันธ์ ประชาชน เส้นทาง

38 เสริม/ขยาย ถนน จากบ้านนาง เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

จ าเรียง  จันดา  ไปทางบ้าน สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

กุดตาเสก (หมู่ 2 สัมพันธ์ เสนอ) ประชาชน เส้นทาง

39 เสริม/ขยาย ถนนลูกรังสาย เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

คลองโพธ์ิ ถึง  ประตูน้ าคลองทอง สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 3  ต.สัมพันธ์ ประชาชน เส้นทาง

34

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 เสริมลูกรังไหล่ทางจากบ้านนาง เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ประเสริฐ  ไปทาง บ้านนายส าเนา   สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 3 ต.สัมพันธ์ ประชาชน เส้นทาง

41 ก่อสร้างถนนลูกรังเช่ือมจากหมู่ 4 เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ถึง หมู่ 3  ต.สัมพันธ์ สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

(หมู่ 4 ต.สัมพันธ์ เสนอ) ประชาชน เส้นทาง

42 เสริมถนนลูกรังจากบ้านนางเสริม เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ถึงบ้านนายจวน  เกตุมี สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ม.4 ต.สัมพันธ์ ประชาชน เส้นทาง

43 ก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบคลอง เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 3 - หมู่ 4  ต.สัมพันธ์ สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

(หมู่ 3 และ หมู่ 4 สัมพันธ์ เสนอ) ประชาชน เส้นทาง

44 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลอง เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

จากบ้านนางเพียรจันดา ไปทางบ้าน สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ผญ.พิสิทธ์ิ (หมู่ 4 สัมพันธ์ เสนอ) ประชาชน เส้นทาง

45 ก่อสร้างถนนลูกรังจากสะพานบ้าน เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

กุดตาเสกถึงบ้านนางสมศรี  สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 6 ต.สัมพันธ์ ประชาชน เส้นทาง

35

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 ก่อสร้างถนนลูกรังสายไผ่ขวาง เพ่ือเพ่ิมเส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ถึงวังขร  หมู่ 6 ต.สัมพันธ์ สัญจร ไป-มา ของ ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ประชาชน เส้นทาง

47 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านป้าแมว เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 6 ต.สัมพันธ์ ของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

  เส้นทาง

48 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังบ้าน เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายสมจิตร ของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 6 ต.สัมพันธ์  เส้นทาง

49 ก่อสร้างถนนลูกรังจากคลองกุดน้อย  เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทางเขตติดต่อประจันตคาม ของประชาชน ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 หมู่ 6 ต.สัมพันธ์  เส้นทาง

50 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายสนธยา   ถึงบ้านนางสมจิตร  ของประชาชน ตามแบบ  อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 7 ต.สัมพันธ์  เส้นทาง

51 ซ่อมแซมถนนลาดยางในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ซ่อมแซมถนนลาดยาง 300,000    300,000    300,000   300,000    300,000   ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

อบต.ศรีมหาโพธิ  ท่ีช ารุด เพ่ือการสัญจร ไป-มา ท่ีช ารุดในเขตพ้ืนท่ี พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก อบต.ศรีมหาโพธิ เส้นทาง

36

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 ก่อสร้างถนนลาดยางจากปากทาง เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

เข้าหาดทรายทอง ถึง ถนน คสล. เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 1 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

53 ก่อสร้างถนน ลาดยาง.ทางเข้า เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ดอนหาดหิน  หมู่ 5 ต.บางกุ้ง เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

54 ก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณทางลง เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 500,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

สะพานอินทนิลไปทางหมู่ 2 เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบอบต.ศรีมหาโพธิ พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ต.สัมพันธ์ (หมู่ 7 ต.สัมพันธ์ เสนอ) ท่ีสะดวก เส้นทาง

55 ซ่อมแซมถนน คสล.ในเขตพ้ืนท่ี  เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ซ่อมแซมถนน คสล. 300,000    300,000    300,000   300,000    300,000   ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

อบต.ศรีมหาโพธิ  ท่ีช ารุด เพ่ือการสัญจร ไป-มา ท่ีช ารุดในเขตพ้ืนท่ี พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก อบต.ศรีมหาโพธิ เส้นทาง

56 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ครูสมบูรณ์ ถึงคสล.เดิม  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ  อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม  

หมู่ 1 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก      เส้นทาง  

57 ก่อสร้างถนน  คสล.บริเวณคลอง เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ยายแก่  หมู่ 1 ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ  อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

37

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

58 ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายบรรหาญ ถึงบ้าน อ.สมบูรณ์  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม  

หมู่ 1 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง  

59 ก่อสร้างถนน คสล.ริมเข่ือน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 1 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

60 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

บุญเฮ็ง(ซอย 3) เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 หมู่ 2 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

61 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านลุงหยัด  เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทาง  บ้านนางเตือนใจ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ  อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

62 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายชาญ ปักษี  หมู่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

63 ก่อสร้าง คสล.สายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 200,000 200,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นางประเสริฐ พ่ึงมา  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

38

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

64 ก่อสร้าง คสล.บริเวณคลองลอย เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

65 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงน้ าแข็ง เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

66 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายพิเชษฐ์   เสนาบัว ไปทาง เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

นิคม 304  หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

67 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายมงคล ไปทางบ้านนายแดง  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

68 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านทุ่งวะ เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

69 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหอพักโชติกา เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

39

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

70 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางวันดี เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

71 ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ 6 ไปทาง  เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 12  ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

(หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ เสนอ) ท่ีสะดวก เส้นทาง

72 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ซอยบ้านหนองใหญ่  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

73 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเลียบ เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

คลองโสม  ไปทางทดหลวง  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

74 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิม เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทางบริษัทนิชชิน  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

75 ขยายถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขยายถนน  คสล. 400,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

จากหมู่ 6 ไป หมู่ 7 (ผ่าน บ.เท็มมะ) เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ม. 6 ต.ศรีมหาโพธิเสนอ ท่ีสะดวก เส้นทาง

40

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

76 ก่อสร้างถนน คสล.สายส านักสงฆ์ เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

77 ขยายถนน คสล. ทางไป บ.เท็มมะ เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

78 เสริมไหล่ทาง  ถนน คสล.จากวัด เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

มะขามทอง  ไปทางหมู่ 5 เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

79 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายเป๊ียก  สืบราษฎร์ ไปทาง เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

วัดมะขามทอง  หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

80 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัด เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

มะขามทอง (จากบ้านนายจอม ถึง เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

บ้านนางแหว๋ว) ม.7 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

81 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000  ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นิมิตร(จากบ้านนายขาว ถึง  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

บ้านนายเล็ก)หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

41

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

82 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชุบ เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000  ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

มะกอกเดิม   หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

83 ขยายถนน คสล.จากถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทางบ้าน  นายละมูล  บุญมา เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

84 ก่อสร้างถนน คสล.จากแยก  เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ถึงบ้านนางด า  หมู่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

85 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นางสมสุข  สุทัศน์ ไปทางบ้าน เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

นายจันทร์ พักคุย หมู่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

86 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ประสงค์  ไปทางบ้านนายสังข์  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

วงษ์เพ็ชร  หมู่ 8  ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

87 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางนกแก้ว เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

จิตบุญช่ืน  ไปทางบ้านนายภานุพงศ์   เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

จิตบุญช่ืน  หมู่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

42

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

88 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ศาลาประชาคม เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

89 ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นางอารมณ์ไปทางถนนทางเข้า เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่บ้านหว้าเอน หมู่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

90 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

อ านาจ  หนองกุล ไปทางบ้านผู้ช่วย เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

อารมณ์ หมู่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

91 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายบัญญัติ นาคา  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

92 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงงาน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ผลิตน้ า  หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

93 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงงาน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

กะปิ  หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

43

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

94 ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงพยาบาล  ถึงเพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

สุดเขตเทศบาล เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

95 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ศรีมหาโพธิ  หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

96 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสง่า เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

97 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายสุริยนต์  ถึงบ้านนายบุญส่ง เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ไผ่แดง  หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

98 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

สุรศักด์ิ  ไปทางบ้านนายประสิทธ์ิ  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม  

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง  

99 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทวี เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทางบ้านนายสงคราม เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

44

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

100 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแอ้ม เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 200,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

101 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายมี  เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

เจริญผล  ไปทางบ้านนางปฐมพร เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ใจช้ืน  หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

102 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านป้านงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

103 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุดมทรัพย์ เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

104 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเฮียง  เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 200,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทาง  บ้านนายมณู  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

105 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 500,000 500,000  ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

สมควร ไปทาง  บ้านนายภิรมย์ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

45

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

106 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมดแดง เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

107 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หนองหญ้าปล้อง  หมู่ 10 เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

108 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นกระบก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

109 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางปุ้ม  เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทาง  บ้านนางตุ่ม เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

110 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางกัลยา เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

พรมเพ็รช  ไปทางบ้านนายเด่ียว  อุเทน เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

111 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายสุภา ไปทางบ้านนายเอนก เพ่ือการสัญจร ไป มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

46

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

112 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโขน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล.   300,000 300,000  ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

113 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางแดง เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทางซอยภาขวัญ  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

114 ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทางบ้านนายด ารง เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

115 ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

3021  ไปทางบ้านนายประจวบ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

รุ่งช่ืน  หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

116 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นางล าเพยไปทางบ้านนางหอมหวน เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

117 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายกิติโรจน์   โครพเพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

47

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

118 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางส าเริง เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทาง  บ้านนายฉะอ้อน เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

119 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายไพบูลย์ ช านิ  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

120 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายสมใจ  สละวิเศษ  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

121 ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นมะกอก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทางบ้านหนองไทร  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

122 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองมดแดง เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทางบ้านผู้ช่วยสมใจ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

123 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ช่วย เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

สมาน หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

48

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

124 ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองตาชม เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 12 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

125 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

มาบป่าตอง เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 12 ต.ศรีมหาโพธิ ท่ีสะดวก เส้นทาง

126 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงงาน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

แลคตาซอย  หมู่ 12 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

127 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยไผ่งาม เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 150,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่ 12 ต.ศรีมหาโพธิ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

128 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

อาจารย์จ ารูญ  ลิขิต  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 1 ต.บางกุ้ง ท่ีสะดวก เส้นทาง

129 ก่อสร้างถนน คสล. จากวัดปากกะพอก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ถึงบ้านนางไฉไล  หมู่ 1 ต.บางกุ้ง เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

49

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

130 ก่อสร้างถนน คสล.จากประปา เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทางบ้านนายสมาน  จรรยา  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 1 ต.บางกุ้ง ท่ีสะดวก เส้นทาง

131 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายประสงค์  เจริญดี  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 1 ต.บางกุ้ง ท่ีสะดวก เส้นทาง

132 ปรับปรุงถนนสายบ้านนางสาล่ี เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ปรับปรุงทางตามแบบ 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

กุลธรรม  ไปทางบ้านนางจ าเนียร  เพ่ือการสัญจร ไป-มา อบต.ศรีมหาโพธิ พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 1 ต.บางกุ้ง ท่ีสะดวก เส้นทาง

133 ก่อสร้างถนน คสล.จากโรงสูบน้ า  เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทางบ้านนายอุทัย ศิริปักมานนท์ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 2 ต.บางกุ้ง ท่ีสะดวก เส้นทาง

134 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ผญ.มนตรี  ผ่องตระกูล  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 2 ต.บางกุ้ง ท่ีสะดวก เส้นทาง

135 ซ่อมแซมถนน คสล.จากปากทางเข้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ซ่อมแซมถนน  คสล. 200,000 200,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

บางกุ้ง  ไปทางบ้านผู้ใหญ่พุทธชาด เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 3 ต.บางกุ้ง ท่ีสะดวก เส้นทาง

50

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

136 ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกมุมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ถึงบ้านนางล ายอง เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 4 ต.บางกุ้ง ท่ีสะดวก เส้นทาง

137 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายชัยณรงค์  อินทร์แก้ว ไปทาง บ้าน เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

นางเสริม อินทร์แก้ว  หมู่ 4 ต.บางกุ้ง ท่ีสะดวก เส้นทาง

138 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นางอุบล ถึงสะพานข้ามแม่น้ า เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 1 ต.สัมพันธ์ ท่ีสะดวก เส้นทาง

139 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

หมู่บ้าน  หมู่ 2 ต.สัมพันธ์ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

(ต่อจากของเดิม) ท่ีสะดวก เส้นทาง

140 ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองโพธ์ิ เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปคลองทอง เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 3 ต.สัมพันธ์ ท่ีสะดวก เส้นทาง

141 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากหมู่ 4 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปหมู่ 5  ต.สัมพันธ์ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

51

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

142 ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ 5  เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไปทางหมู่ 4 ต.สัมพันธ์  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

(หมู่ 5 ต.สัมพันธ์ เสนอ) ท่ีสะดวก เส้นทาง

143 ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ซ่อมแซมถนน  คสล. 200,000 200,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นางดาวเรือง  ไปทางบ้านนาย เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ละเอียด  ใหมทอง ม.5 ต.สัมพันธ์ ท่ีสะดวก เส้นทาง

144 ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลอง เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ไผ่ขวาง หมู่ 6  ต.สัมพันธ์ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

145 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล.   300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายสมจิตร  หมู่ 6 ต.สัมพันธ์ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

ท่ีสะดวก เส้นทาง

146 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

อินทนิน  หมู่ 7 ต.สัมพันธ์ เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

 ท่ีสะดวก เส้นทาง

147 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายส าเร็จ  ประจักษ์เอ่ียม เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 7 ต.สัมพันธ์ ท่ีสะดวก เส้นทาง

52

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

148 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน  คสล. 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

นายสนธยา ไปทางบ้านนายส าเร็จ  เพ่ือการสัญจร ไป-มา ตามแบบ อบต.    พอใจของผู้ใช้ สะดวกในการคมนาคม

หมู่ 7 ต.สัมพันธ์ ท่ีสะดวก เส้นทาง

149 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ปรับปรุง/ซ่อมแซม   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

หมู่บ้าน  ในเขตพ้ืนท่ี  การอุปโภค  บริโภค ระบบประปาหมู่บ้าน     พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

อบต.ศรีมหาโพธิ และการเกษตร ตามแบบ อบต. และการเกษตร

150 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ปรับปรุงประปา 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

หมู่ 1 ต.ศรีมหาโพธิ การอุปโภค  บริโภค ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

และการเกษตร  และการเกษตร

151 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน จัดซ้ือท่ีดิน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

หมู่บ้าน  หมู่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ การอุปโภค  บริโภค จ านวน 2  ไร่     พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

และการเกษตร      และการเกษตร

152 ขยายเขตประปาภูมิภาค  จากบ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน อุดหนุนงบประมาณ 200,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

ผญ.แจ๊ว  ไปทางบ้านนางประนอม การอุปโภค  บริโภค ให้ประปาส่วนภูมิภาค พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

หมู่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ และการเกษตร ด าเนินการ และการเกษตร

153 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ 6    เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขยายเขตประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

ต.ศรีมหาโพธิ การอุปโภค  บริโภค ตามแบบ อบต.     พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

 และการเกษตร      และการเกษตร

53

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

154 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขยายเขตประปา   300,000   ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

บ้านผู้ช่วยมาลี การอุปโภค  บริโภค ตามแบบ ประปาภูมิภาค     พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ และการเกษตร      และการเกษตร

155 ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณประปา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าเพ่ือ ขุดเจาะบ่อบาดาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าอุปโภค ส่วนโยธา

หมู่บ้าน  หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ อุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ ตามแบบ  อบต.     พอใจของผู้ใช้น้ า และใช้ในการเกษตร

        

156 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือขุดสระขยายประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน จัดซ้ือท่ีดิน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

หมู่บ้าน  หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ การอุปโภค  บริโภค จ านวน 2  ไร่     พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

และการเกษตร     และการเกษตร

157 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ก่อสร้างระบบประปา 500,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

(บ้านหนองมดแดง) การอุปโภค  บริโภค หมู่บ้านตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ และการเกษตร และการเกษตร

158 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ปรับปรุงประปา 200,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

บ้านโปร่งแรด  การอุปโภค  บริโภค ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ และการเกษตร  และการเกษตร

159 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ปรับปรุงประปา 200,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

หน้าบ้านก านัน  การอุปโภค  บริโภค ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ และการเกษตร  และการเกษตร
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

160 ก่อสร้างประปาบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ก่อสร้างประปา 500,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

(บ้านมาบป่าตอง) การอุปโภค  บริโภค ตามแบบ อบต. พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

หมู่ 12 ต.ศรีมหาโพธิ และการเกษตร และการเกษตร

161 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ปรับปรุงระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

(ประปาหมู่ 1 2 3 บางกุ้ง) การอุปโภค  บริโภค ตามแบบ อบต.     พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

 และการเกษตร      และการเกษตร

162 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ปรับปรุงระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

หมู่ 1 ต.สัมพันธ์ การอุปโภค  บริโภค ตามแบบ อบต.     พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค  

และการเกษตร      และการเกษตร

163 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ปรับปรุงระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

หมู่ 2 ต.สัมพันธ์ การอุปโภค  บริโภค ตามแบบ อบต.     พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

และการเกษตร      และการเกษตร

164 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ก่อสร้างประปาตามแบบ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา

หมู่ 7 ต.สัมพันธ์ การอุปโภค  บริโภค กรมโยธาธิการและผังเมือง     พอใจของผู้ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

และการเกษตร     และการเกษตร

165 วางท่อส่งน้ าจากแม่น้ าปราจีนบุรี เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าเพ่ือ วางท่อส่งน้ าตามแบบ อบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าอุปโภค ส่วนโยธา

เข้าสู่หมู่บ้าน อุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ      พอใจของผู้ใช้น้ า และใช้ในการเกษตร

หมู่ 7  ต.ศรีมหาโพธิ
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

166 วางท่อระบายน้ าบริเวณ เพ่ือเพ่ิม/ขยายช่องทาง ก่อสร้างท่อเหล่ียม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประสิทธิภาพในการ ส่วนโยธา

คลองหนองลาด ในการระบายน้ า ระบายน้ าตามแบบ อบต.     พอใจของ ระบายน้ าเพ่ิมข้ึน

หมู่ 5 ต.บางกุ้ง ประชาชน  

167 ซ่อมแซมตล่ิงเส้นหาดทรายทอง เพ่ือป้องกันอุทกภัยน้ าท่วม ซ่อมแซมตล่ิงตามแบบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง บ้านเรือนและทรัพย์สิน ส่วนโยธา

หมู่ 1 ต.ศรีมหาโพธิ อบต.     พอใจของ ปลอดภัยจากน้ าท่วม

ประชาชน

168 วางท่อระบายน้ าบริเวณคลองโสม เพ่ือเพ่ิม/ขยายช่องทาง วางท่อระบายน้ า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประสิทธิภาพในการ ส่วนโยธา

หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ ในการระบายน้ า ตามแบบ อบต.  พอใจของ ระบายน้ าเพ่ิมข้ึน

ประชาชน

169 วางท่อระบายน้ าจากถนนลาดยาง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง ประสิทธิภาพในการ ส่วนโยธา

ไปทาง บ.เท็มมะ ม. 6 ต.ศรีมหาโพธิ น้ าท่วม ตามแบบ อบต. พอใจของ ระบายน้ าเพ่ิมข้ึน

(หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ เสนอ) ประชาชน

170 วางท่อระบายน้ าซอยบ้านนางสวง  นิติ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้ า 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประสิทธิภาพในการ ส่วนโยธา

หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ น้ าท่วม ตามแบบ อบต. พอใจของ ระบายน้ าเพ่ิมข้ึน

ประชาชน

171 วางท่อระบายน้ าจากถนนลาดยาง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้ า 100,000 ร้อยละความพึง ประสิทธิภาพในการ ส่วนโยธา

ไปทางบ้านนางละม่อม น้ าท่วม ตามแบบ อบต. พอใจของ ระบายน้ าเพ่ิมข้ึน

หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ ประชาชน
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

172 วางท่อระบายน้ าหน้าบ้านนายพิสุทธ์ิ เพ่ือเพ่ิม/ขยายช่องทาง วางท่อระบายน้ า 100,000 ร้อยละความพึง ประสิทธิภาพในการ ส่วนโยธา

แปลนวงษ์ ในการระบายน้ า ตามแบบ อบต.  พอใจของ ระบายน้ าเพ่ิมข้ึน

หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ ประชาชน

173 วางท่อระบายน้ าบริเวณบ้าน เพ่ือเพ่ิม/ขยายช่องทาง วางท่อระบายน้ า 100,000 100,000 ร้อยละความพึง สามารถระบายน้ าได้ทัน ส่วนโยธา

ผู้ช่วยสมาน ในการระบายน้ า ตามแบบ อบต.  พอใจของ ในช่วงฤดูฝน  

หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ ประชาชน

174 วางท่อระบายน้ าคลองตาชม เพ่ือเพ่ิม/ขยายช่องทาง วางท่อระบายน้ า 100,000 100,000 ร้อยละความพึง สามารถระบายน้ าได้ทัน ส่วนโยธา

พร้อมเท คสล.ป้องกันถนนทรุด ในการระบายน้ า ตามแบบ อบต.  พอใจของ ในช่วงฤดูฝน  

หมู่ 12 ต.ศรีมหาโพธิ ประชาชน

175 วางท่อระบายน้ าบริเวณซอย เพ่ือเพ่ิม/ขยายช่องทาง วางท่อระบายน้ า 100,000 ร้อยละความพึง สามารถระบายน้ าได้ทัน ส่วนโยธา

สายเพชร  หมู่ 2 ต.บางกุ้ง ในการระบายน้ า ตามแบบ อบต.  พอใจของ ในช่วงฤดูฝน  

ประชาชน

176 วางท่อระบายน้ าจากบ้าน เพ่ือเพ่ิม/ขยายช่องทาง วางท่อระบายน้ า  100,000 ร้อยละความพึง สามารถระบายน้ าได้ทัน ส่วนโยธา

จ.ส.อ.สมบูรณ์  ไปถึงเส้นทางเข้า ในการระบายน้ า ตามแบบ อบต.   พอใจของ ในช่วงฤดูฝน  

บ้านดอนหาดหิน  (ม.2 ต.บางกุ้ง เสนอ)    ประชาชน

177 วางท่อระบายน้ าซอยบ้านนายพจน์ เพ่ือเพ่ิม/ขยายช่องทาง วางท่อระบายน้ า 100,000  ร้อยละความพึง สามารถระบายน้ าได้ทัน ส่วนโยธา

หมู่ 3 ต.บางกุ้ง ในการระบายน้ า ตามแบบ อบต.   พอใจของ ในช่วงฤดูฝน  

ประชาชน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

178 วางท่อระบายน้ าบริเวณหน้าศาลา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้ า 300,000    ร้อยละความพึง สามารถระบายน้ าได้ทัน ส่วนโยธา

ประชาคม ถึง สวนนายปราโมทย์ น้ าท่วมขังบ้านเรือน ตามแบบ อบต.     พอใจของ ในช่วงฤดูฝน

หมู่ 1 ต.ศรีมหาโพธิ ประชาชน ประชาชน

179 วางท่อระบายน้ าซอย อบต.หลังเก่า เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้ า 300,000 300,000   ร้อยละความพึง สามารถระบายน้ าได้ทัน ส่วนโยธา

หมู่ 2 ต.ศรีมหาโพธิ น้ าท่วมขังบ้านเรือน ตามแบบ อบต.     พอใจของ ในช่วงฤดูฝน

ประชาชน ประชาชน

180 วางท่อระบายน้ าในซอย  ในเขต เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้ า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง สามารถระบายน้ าได้ทัน ส่วนโยธา

พ้ืนท่ี  หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ น้ าท่วมขังบ้านเรือน ตามแบบ อบต. พอใจของ ในช่วงฤดูฝน

ประชาชน ประชาชน

181 วางท่อระบายน้ าบริเวณไผ่ขวาง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้ า 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง สามารถระบายน้ าได้ทัน ส่วนโยธา

 หมู่ 6 ต.สัมพันธ์ น้ าท่วมขังบ้านเรือน ตามแบบ อบต.     พอใจของ ในช่วงฤดูฝน

ประชาชน     ประชาชน
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

        

      

   

        

      

  

           

     

   

           

     

  

           

     

  

           

     

  

           

     

 


