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เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

              ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.โสธร จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.โสธร ดังน้ี 
ก. วิสัยทัศน ์ของอบต.โสธร 
    "อบต.โสธรเป็นท้องถ่ินน่าอยู่ คู่เมืองแปดริ้ว" 
ข. พันธกิจ ของอบต.โสธร 
    1. ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานและเพียงต่อความต้องการ และรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต 
    2. ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ชุมชน สังคม ให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
    3. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    4. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
    5. ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
    6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสทิธิภาพ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตัดสินใจวางแผนพัฒนา ตรวจสอบ ในการบริหารและการพัฒนา   
ค. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของอบต.โสธรได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
    การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 
    การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

ง. การวางแผน 
    อบต.โสธร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    อบต.โสธร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 14 16,123,350.00 18 12,630,000.00 27 15,332,600.00 31 24,606,687.00 35 32,368,919.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 844,000.00 5 1,484,000.00 6 1,340,000.00 6 1,440,000.00 6 1,840,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6 3,535,000.00 6 3,535,000.00 8 3,965,000.00 7 3,775,000.00 7 3,785,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

31 10,528,900.00 32 13,381,380.00 43 14,747,900.00 43 15,157,900.00 45 15,757,900.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 2 35,000.00 8 505,000.00 2 35,000.00 2 35,000.00 2 35,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 30 9,620,000.00 31 10,041,000.00 31 10,971,000.00 31 10,326,000.00 32 10,676,000.00 

รวม 88 40,686,250.00 100 41,576,380.00 117 46,391,500.00 120 55,340,587.00 127 64,462,819.00 
 



    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.โสธร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 54 โครงการ งบประมาณ 28,976,237 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 17 12,090,384.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 1,001,270.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5 1,950,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 24 13,387,683.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 1 30,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 2 516,900.00 

รวม 54 28,976,237.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โสธร มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง -ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

2. 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ป้องกัน แก้ไขปัญหาการ
ประทุษร้ายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน (ติดต้ัง
กล้องวงจรปิด CCTV) 

219,810.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้สามารถค้นหาเบาะแสผู้กระท าผิดได้ - ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นท่ีต าบลโสธร ม.1 - ม.7 

3. 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ 
อปพร. ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

6,860.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อเพิ่มศักยภาพของ อปพร. ในการปฏิบัติงานด้าน ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-จัดฝึกอบรม อปพร.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร หมู่ท่ี 1 - 7 

4. 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 750,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อป้องกนับรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
-สนับสนุนหรือด าเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง,อัคคีภัย, วาตภัย 
ฯลฯ (ส ารองจ่าย) -สนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัดฯ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย
ของเหล่ากาชาดจังหวัด -จัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4,600.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อสนองนโยบายศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและ
กระทรวงมหาดไทย - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภัยเบื้องต้นให้อบต.โสธร สามารถจัดให้มีบุคคลท่ี
สามารถปฏิบัติหน้าทีช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวนไม่ต่ ากว่า 50 ราย 

6. 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

20,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักถึงคุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติ
และร่วมกันดูแลรักษาเพื่อลดปัญหา มลพิษและภาวะโลกร้อน 

-จัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

7. 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะ 

10,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์ 

-ลดปริมาณขยะและลดปัญหามลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจาก การเผา
ขยะมูลฝอย 

-จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรม และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และการ
น าขยะมาใช้ประโยชน์ 

8. 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

จัดซื้อถังรองรับขยะ 100,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์ 

-เพื่อให้การท้ิงขยะในพื้นท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวก
ในการจัดเก็บ 

-จัดซื้อถังขยะหรือถุงส าหรับใส่ขยะ 

9. 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล 1,600,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์ 

-เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
-ด าเนินการจัดเก็บขยะจากครัวเรือน และสถานประกอบการน าไปก าจัด ณ สถานท่ีก าจัด
ขยะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 



10. 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 
(อถล.) ต าบลโสธร 

220,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสามมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 
ต าบลโสธร - เพื่อช่วยเจ้าหน้าท่ีรัฐด าเนินการบริหารจัดการขยะ และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

- จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) - 
สนับสนุนการด าเนินงานของอาสามัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 

11. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม 30,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการสังคม 
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีแนวทางในการประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย และเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว 

-จัดฝึกอบรม 2 รุ่นละ จ านวน 30 คน และขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อ
จัดฝึกอบรมด้านอาชีพเสริม 

12. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
สถาบันส าคัญของชาติ 

50,500.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน
พระมหากษัตริย์และร่วมพิทักษ์รักษา สถาบันส าคัญของชาติ 

-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และในวโรกาสต่างๆ - ประดับธง ตราสัญลักษณ์บริเวณสถานท่ีราชการหรือถนนสายต่างๆ -
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันส าคัญของชาติ และการเตรียมการรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

13. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการกิจกรรมสภาเด็ก และ
เยาวชน "อาสาท าดีสู่ชุมชน" 

15,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีสร้างจิตส านึก จิต
อาสา มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถู่ิน 

-เด็ก เยาวชน และประชาชนในพิ้นทู่ี ท ากิจกรรมร่วมกันในการพัมนาชุมชนท้องถ่ินให้เจริญ 
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะเช่นฝึกอบรมศึกษาดูงาน บ าเพ็ญประโยชน์อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง -จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

14. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการส่งเสริมการประชุม
ร่วมของ ภาครัฐ เอกชนและ 
ประชาชน 

16,625.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถ่ิน และประชุมช้ีแจง
ท า ความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ 
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

-จัดประชุมประชาคมโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก และหัวหน้าส่วน เข้าร่วมประชุม กับ
ประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน -จัดประชุมร่วมระหว่าง อบต. ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน
,ตัวแทนภาคประชาสังคมและประชาชนท่ัวไป อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

15. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน 
ผู้มีจิตสาธารณะ "จิตอาสา 
ต าบลโสธร" 

5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

-จ้างเหมาจัดท าใบประกาศ หรือโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 

16. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการพ่อ - แม่ดีเด่น 10,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการสังคม 
- เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต ต้ังมั่น
อยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 

- จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ พ่อ แม่ ดีเด่น ในวันสถาปนาอบต.โสธร 

17. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,200,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการสังคม -เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ฐานะยากจนหรือขาดคนดูแล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (จ่าย
แบบข้ันบันใด) 

18. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,600,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการสังคม -เพื่อช่วยเหลือผู้พิการท่ีมีฐานะยากจน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ 

19. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการสังคม -เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีฐานะยากจน -เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 

20. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ส่งเสริมกิจกรรมกองทุน 797,558.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

-เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนต่างๆ 
- กองทุน สปสช. - กองทุนประกันสังคม - กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ - กองทุนเงิน
ทดแทน 



ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ปลัด อบต. 

21. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

0.00 ส านัก/กองสวัสดิการสังคม 
-เพื่อสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และ ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งพาตนเองได้ 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อย โอกาส -จัด
สวัสดิการ ช่วยเหลือ สงเคราะห์ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในการยังชีพ 

22. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการส่งเสริมศูนย์กีฬา
ต าบลโสธร "แข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน" 

30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนเด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีใช้เวลา
ว่างให้เป็น ประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด 

-ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและ ใช้ในการแข่งขัน 

23. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการกิจกรรมวันส าคัญทาง 
พุทธศาสนา 

19,100.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักค าสอนทาง
ศาสนามา ใช้ในการด าเนินชีวิต 

-จัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชาฯลฯ และจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บวชชีพราหมณ์ 

24. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรักษาวัฒนธรรม ประเพณีของไทย 
-จัดกิจกรรมทางศาสนาสรงน้ า พระรดน้ าขอพรจากผูสู้งอายุ -จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านและ
รณรงค์ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ท่ีถูกต้องกับวัฒนธรรมไทย 

25. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการส่งเสริมงานประเพณี
ท้องถ่ิน 

5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรักษาสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถ่ิน 

- จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน เช่น การจัดขบวนแห่
หลวงพ่อโสธรทางน้ า งานท าบุญขวัญทุ่ง ฯลฯ 

26. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้าง
สุข สร้างสัปปายะด้วย วิธี 5ส 

7,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กิจกรรม 5 ส และเพื่อให้วัด 
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของคนในชุมชน 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. เด็ก เยาวชน และ ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน กลุ่มจิต
อาสา ใน พื้นท่ีต าบลโสธร ร่วมกันพัฒนาวัดชมโพธยาราม ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีมาตรฐานตาม แนวทาง 5ส 

27. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

231,900.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็กเล็กในพื้นท่ีได้รับการศึกษาและมีพัฒนาการตามวัยอย่าง
เหมาะสม -เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าครบ 5 
หมู่ - เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของศพด. ต.โสธรเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเสริม สร้างพัฒนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีละ 30 คน 
ใน ศพด. จ านวน 1 แห่ง 

28. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
คุ้มครองผู้บริโภค 

10,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์ 

-เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในการป้องกัน อันตราย
จากการอุปโภคบริโภคสินค้าต่างๆ 

-ให้ความรู้แก่ผู้จ าหน่ายสินค้าและ ประชาชนท่ัวไป -จัดต้ังศูนย์บริการตรวจหาสารพิษ 
ตกค้างในอาหาร ผักและผลไม้ 

29. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการฝึกอบรมความรู้ เติม
ความรัก มอบความรู้ ต่อสู้ยา
เสพติด 

40,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อสร้างจิตส านึกให้วัยรุ่นและเยาวชนให้รักครอบครัวไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด สร้างความตระหนักให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

- เยาวชน นักเรียน วัยรุ่น 

30. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ 
น้ าหมักชีวภาพ 

20,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง

- เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ในการผลิต และวิธีการใช้น้ าหมักชีวภาพ - จัดการอบรม การผลิต และใช้น้ าหมักชีวภาพ 



ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

การแพทย์ 

31. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการอบรมและรณรงค์การ 
คัดแยก และบริหารจัดการขยะ
เปียกในชุมชน 

20,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อลดปริมาณขยะ และลดปัญหาขยะเปียกในชุมชน 
- จัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยก ขยะเปียก 
และการน าขยะมาใช้ประโยชน์ 

32. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

การควบคุมโรคขาดสาร 
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

49,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์ 

-เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในการป้องกัน การขาดสาร
ไอโอดีน 

-ให้ความรู้แก่ประชาชนเร่ืองการบริโภค เกลือไอโอดีน หมู่ท่ี 1 - 7 

33. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

การควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

49,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์ 

-เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 

-ให้ความรู้แก่ประชาชน และแจกจ่ายยา รักษาหนอนพยาธิ หมู่ท่ี 1 - 7 

34. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

42,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย์ 

-เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน - ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นแก่ประชาชน หมู่ท่ี 1 - 7 

35. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 

เกษตรผสมผสานเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวตามแนวพระราชด าริ 

30,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสานตาม หลักเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 

-ให้ความรู้และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง, ทฤษฎีใหม่หรือ
ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

36. 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมท่ีดี 

ส่งเสริมการเลือกต้ังหรือการ
ออกเสียงประชามติตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

500,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้การเลือกต้ังทุกระดับ เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม -จัดการเลือกต้ังสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสนับสนุนการจัดการเลือกต้ังอื่น ๆ 

37. 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมท่ีดี 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

16,900.00 ส านัก/กองคลัง -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม 
-ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส ารวจ ปรับปรุงข้อมูลและจัดท าแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 
(ระยะที่ 2-3) 

38. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สระน้ า 
หมู่ท่ี 1 

1,500,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย 1) น าเศษดินหรือเศษวัสดุท่ี
เหลือใช้จาก โครงการก่อสร้างต่างๆ มาถมพร้อม ปรับเกลี่ย 2) ถมดินลูกรังเสริมให้เต็มพื้นท่ี 
กรณี เศษวัสดุเหลือใช้มีไม่เพียงพอ 3) ก่อสร้างรั้วรอบพื้นท่ีสระน้ า 4) จัดซื้อไม้ดอกไม้/ไม้
ประดับปลูก บริเวณริมถนนโสธรวงแหวน หมู่ท่ี 1 5) จัดสวนสาธารณะ 6) ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (4.8 ล้าน) 7) ก่อสร้างอาคารคสล. 2 ช้ัน (ขนาด8x28 เมตร) (2.7 ล้าน) 

39. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนโสธรวงแหวน ซอย 
4 หมู่ท่ี 4 

235,300.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบาย 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสธรวงแหวน ซอย 4 หมู่ท่ี 4 โดยสร้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

40. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนศรีเจริญ ซอย 5 
,6 หมู่ท่ี 6 

3,090,400.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

- เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบาย 

- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ท่ี 6 โดยปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 770.00 เมตร หนาโดย
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 3,642.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบท่ีก าหนด) 

41. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนโสธรวงแหวน ซอย 1/1 
หมู่ท่ี 4 

502,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อป้องกันอันตรายให้ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน 
-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโสธรวงแหวน ซอย 1/1(รวมใจอุทิศ) (ถนนดิน) หมู่ท่ี 4 
ระยะทางประมาณ 531.00 เมตร 

42. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนโสธรพัฒนา ซอย 9 หมู่ท่ี 
4 

102,100.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าตก 
-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโสธรพัฒนา ซอย 9 หมู่ท่ี 4 ระยะทางประมาณ 144.00 
เมตร 



43. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตประปา ถนนโสธร
พัฒนา ซอย 1 หมู่ท่ี 3 

400,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
-วางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนน โสธรพัฒนา ซอย 1 (ก านันอุดม) หมู่ท่ี 3 ระยะทาง
ประมาณ 520.00 เมตร 

44. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ า ถนนศรีเจริญ ซอย 4 
หมู่ท่ี 6 

759,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

- เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบาย 
- ก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ถนนศรีเจริญ ซอย 4 (ซอยบ้านนางสุพิษณ์ฯ ) หมู่
ท่ี 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ระยะทางยาว 95.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ี
ก าหนด) 

45. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สาธารณะ หมู่ท่ี 1-7 

500,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

- เพื่อแก้ไขปัญหาถนนช ารุดไม่สะดวกในการเดินทาง 
-ซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลติกฯ โดยใช้ ยางพาราเป็นส่วนผสมฯ, - ซ่อมแซมถนน คสล. 
และลงหินคลุกถนน สาธารณะสายต่าง ๆ หมู่ท่ี 1-7 - ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 

46. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ก าจัดวัชพืชแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 1-7 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร -จ้างเหมาก าจัดวัชพืชคลองสาธารณะ ต่าง ๆ ในพื้นท่ีต าบลโสธร ม.1-7 

47. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างทดน้ าหลอดตาเฉ่ือย 
หมู่ท่ี 5 

158,100.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
-ก่อสร้างทดน้ าหลอดตาเฉ่ือย หมู่ท่ี 5 กว้าง 1.35 - 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมบาน
ประตูเหล็ก (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

48. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ทางเข้าวัดชมโพธยา
ราม หมู่ท่ี 1 

1,400,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบาย 

- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตทางเข้าวัดชมโพธยาราม หมู่ท่ี 1 โดยปรับปรุง
ถนนลาด ยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.50 - 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 355.00 เมตร 
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 1,580.50 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

49. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนโสธร
วงแหวน ซอย 1/1 หมู่ท่ี 1 
(เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4) 

257,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบาย 
- ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนโสธรวงแหวน ซอย 1/1 หมู่ท่ี 1 (เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4) โดยก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 80.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

50. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อม 
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนศรีเจริญ ซอย 2 หมู่
ท่ี 1 

1,176,784.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

- ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีเจริญ ซอย 2 หมู่ท่ี 1 
โดยก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาด 0.60 เมตร ระยะทางรวมบ่อพักท่อระบายน้ า 171.00 เมตร 
พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 171.00 เมตร หนา
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 535.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบท่ีก าหนด) 

51. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนโสธรพัฒนา ซอย 9 
หมู่ท่ี 4 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบาย 
- ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนโสธรพัฒนา ซอย 9 (ต่อจากเดิม) หมู่ท่ี 4 ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 104.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ มีพื้นท่ีรวมกันท้ังหมดไม่น้อย
กว่า 312.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

52. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรวง
แหวน ซอย 9 หมู่ท่ี 5 

1,350,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบาย 
- ปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรวงแหวน ซอย 9 หมู่ท่ี 5 โดยรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมสร้าง ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 349.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 2,094.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

53. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

- เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการพิจารณารายละเอียดประเภทงาน
ก่อสร้างและวิธีการค านวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียง
กัน ตามกฎหมายท่ีก าหนด 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบหรือรับรองแบบแปลนค่าควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

54. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทพคุณากร ซอย 9 (สุดซอย) 
หมู่ท่ี 7 

59,700.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

-เพื่อป้องกันอันตรายให้ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทพคุณากร ซอย9 (สุดซอย) หมู่ท่ี 7 ระยะทางยาว 70 เมตร 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.โสธร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 18 โครงการ จ านวนเงิน 18,670,758 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 18 โครงการ จ านวนเงิน 14,948,380 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 7 2,637,730.40 7 2,637,730.40 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 588,412.40 2 588,412.40 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2 1,672,010.00 2 1,672,010.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 6 10,034,727.00 6 10,034,727.00 



การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 1 15,500.00 1 15,500.00 

การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
    

รวม 18 14,948,379.80 18 14,948,379.80 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โสธร ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000.00 6,680.00 6,680.00 13,320.00 

2. 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

เงินส ารองจ่าย 750,000.00 581,732.40 581,732.40 168,267.60 

3. 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000.00 73,190.00 73,190.00 26,810.00 

4. 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,600,000.00 1,598,820.00 1,598,820.00 1,180.00 

5. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

50,500.00 9,580.00 9,580.00 40,920.00 

6. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,200,000.00 6,895,900.00 6,895,900.00 2,304,100.00 

7. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เบ้ียยังชีพความพิการ 2,600,000.00 2,128,200.00 2,128,200.00 471,800.00 

8. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000.00 52,500.00 52,500.00 67,500.00 

9. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

797,558.00 797,558.00 797,558.00 0.00 

10. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

231,900.00 150,989.00 150,989.00 80,911.00 

11. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว 
และการขนส่ง 

โครงการเกษตรผสมผสาน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ตามแนวพระราชด าริ 

30,000.00 15,500.00 15,500.00 14,500.00 

12. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโสธรวงแหวน 
ซอย 1/1 หมู่ท่ี 4 

502,000.00 501,962.01 501,962.01 37.99 

13. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโสธรพัฒนา 
ซอย 9 หมู่ท่ี 4 

102,100.00 102,085.30 102,085.30 14.70 

14. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ขยายเขตประปา ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1 
หมู่ท่ี 3 

400,000.00 367,000.00 367,000.00 33,000.00 

15. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 500,000.00 190,000.00 190,000.00 310,000.00 

16. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนโสธรวงแหวน ซอย 
1/1 หมู่ท่ี 1 (เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4) 

257,000.00 257,000.00 257,000.00 0.00 



17. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรวงแหวน ซอย 9 
หมู่ท่ี 5 

1,350,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 190,000.00 

18. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทพคุณากร 
ซอย 9 (สุดซอย) หมู่ท่ี 7 

59,700.00 59,683.09 59,683.09 16.91 
 

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.โสธร เมืองฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 31 24,606,687.00 17 12,090,384.00 7 2,637,730.40 7 2,637,730.40 

2.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 6 1,440,000.00 5 1,001,270.00 2 588,412.40 2 588,412.40 

3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7 3,775,000.00 5 1,950,000.00 2 1,672,010.00 2 1,672,010.00 

4.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

43 15,157,900.00 24 13,387,683.00 6 10,034,727.00 6 10,034,727.00 

5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 2 35,000.00 1 30,000.00 1 15,500.00 1 15,500.00 

6.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 31 10,326,000.00 2 516,900.00 
    

รวม 120 55,340,587.00 54 28,976,237.00 18 14,948,379.80 18 14,948,379.80 
 

ช. ผลการด าเนนิงาน 
     อบต.โสธร ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญดังน้ี 
 

ซ. ปัญหา อุปสรรค 
    1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงไม่สามารถด าเนินการตามโครงการต่างๆได้ 
    2. ปัญหาการในการหาวิศวกรในการรับรองแบบ โครงการต่างๆ 
    3. มีการออกกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ท าให้มีความยุ่งยาก เพิ่มเติมข้ันตอนในการปฏิบัติ 
 

ฌ. ข้อเสนอแนะ 
    1. รับโอน (ย้าย) บรรจุ แต่งต้ัง วิศวกร เพื่อรับรองแบบ 
    2. ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
    ท้ังน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.โสธรทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี   24  ธันวาคม  2564 
 
 
                                                                                                                          

 

 

 

(นายนพดล  เต่ารั้ง) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโสธร 

 

 


