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ค าน า 
 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิ ธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  

 
 ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564 – เดือนกันยายน พ.ศ.2565)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
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ส่วนท่ี 1  บทน า 
********************* 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน 
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1.1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธรหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  1.2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  1.3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโส
ธรผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลโสธร 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า
ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ
ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็
จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาส
ก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ 
งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โสธร  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้อง
นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  2.1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  2.4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  2.5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลโสธรหรือสังคมส่วนรวมมาก
ที่สุด 
  2.6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
   3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ดังนี้ 
  3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลัก
อะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความ
ชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์
อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร 
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เก้าเอ็นพียูเก้า 
  3.2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลโสธร ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  ( Interview) และแบบ
สังเกตการณ ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโส
ธรรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุง
แก้ ไขแล้ว  จึ งน า เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ ในการปฏิบัติ งานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร มาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ และ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็นพียูเก้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดใน
การทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) ซึ่ง
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มี
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร 
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  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

********************* 
 

 
 
 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  จังหวัดฉะเชิงเทรา แผนยุทธศาสตร์อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และแผนพัฒนาหมู่บ้านต าบลโสธร 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.โสธร ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้           
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

     ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 

      ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
และคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลโสธรเป็นต าบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธศาสนา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของ
รัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 

                         "อบต.โสธร เป็นท้องถิ่นน่าอยู่  คู่เมืองแปดริ้ว" 

 

  วิสัยทัศน์(Vision) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30(5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โสธร จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5  
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.โสธร ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ค าชี้แจง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร   
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น √  

1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  

4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนา 

√  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล √  

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน √  

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT )  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา  
    ท้องถิ่น 

√  

10.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ      
      ของท้องถิ่น 

√  

11.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
       จังหวัด 

√  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน √  

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น √  

17.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

 
 
 

การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
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การวางแผน 
    อบต.โสธร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
    อบต.โสธร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

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 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

5 844,000.00 5 1,484,000.00 6 1,340,000.00 6 1,440,000.00 6 1,840,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

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 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศกึษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
และเทิดทนูพทิักษ์รักษา
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 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม 
การท่องเที่ยว และการ
ขนส่ง 

2 35,000.00 8 505,000.00 2 35,000.00 2 35,000.00 2 35,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมอืงและสังคม
ที่ด ี

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 
 

    การจัดท างบประมาณ 
     ผู้บริหาร อบต.โสธร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 43 โครงการ งบประมาณ 
22,520,819 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 8 7,231,247.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 933,617.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3 250,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

24 13,949,375.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง - - 

การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี 3 156,580.00 

รวม 43 22,520,819.00 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ อบต.โสธร มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการ
เดินทาง 

-ด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ 
ช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

2. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาการ
ประทุษร้ายต่อชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน (ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV) 

479,282.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้สามารถค้นหา
เบาะแสผู้กระท าผดิได ้

- ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบริเวณจุดเสี่ยง
ในพื้นที่ต าบลโสธร 
ม.1 - ม.7 

3. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ อป
พร. ด้านป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

21,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ 
อปพร. ในการปฏิบัติงาน
ด้าน ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

-จัดฝึกอบรม อป
พร.ในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร หมู่ที่ 1 
- 7 

4. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

313,335.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อป้องกันบรรเทาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย 

-สนับสนุนหรือ
ด าเนินการ
ช่วยเหลือ ผู้ประสบ
สาธารณภัย เช่น 
ภัยแล้ง,อัคคีภัย, 
วาตภัย ฯลฯ 
(ส ารองจ่าย) -
สนับสนุนกิจกรรม
กาชาดจังหวัดฯ 
เพื่อช่วยเหลือ ผู้
ประสบสาธารณภัย
ของเหล่ากาชาด
จังหวัด -จัด
กิจกรรมป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

5. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ/ทบทวน 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร 

100,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อสนองนโยบายศูนย์
อ านวยการใหญ่จติอาสา
พระราชทานและ
กระทรวงมหาดไทย - 
เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
และความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภยั
เบื้องต้นให้อบต.โสธร 
สามารถจัดให้มีบคุคลที่
สามารถปฏิบัตหิน้าที

- จัดอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ จ านวนไม่
ต่ ากว่า 50 ราย 
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ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

6. 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

- เพื่อให้ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงคณุค่าของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ร่วมกันดูแลรักษาเพื่อลด
ปัญหา มลพิษและภาวะ
โลกร้อน 

-จัดกิจกรรมรณรงค์
การสร้างจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

7. 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการรณรงค์การ
คัดแยกขยะ 

10,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

-ลดปรมิาณขยะและลด
ปัญหามลภาวะทาง
อากาศที่เกิดจาก การเผา
ขยะมูลฝอย 

-จัดกิจกรรม/จดั
ฝึกอบรม และ
รณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้ในการคดั
แยกขยะ และการ
น าขยะมาใช้
ประโยชน ์

8. 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ต าบลโสธร 

220,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ต าบลโสธร - เพื่อช่วย
เจ้าหน้าท่ีรัฐด าเนินการ
บริหารจดัการขยะ และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

- จัดอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) - 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 

9. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริม 

30,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และมีแนวทางใน
การประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย และเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว 

-จัดฝึกอบรม 2 รุ่น
ละ จ านวน 30 คน 
และขอสนับสนุน
งบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืนเพื่อ
จัดฝึกอบรมด้าน
อาชีพเสริม 

10. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

50,500.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ สถาบัน
พระมหากษตัริย์และร่วม
พิทักษ์รักษา สถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

-ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม งานเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและใน
วโรกาสต่างๆ - 
ประดับธง ตรา
สัญลักษณ์บริเวณ
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สถานท่ีราชการ
หรือถนนสายต่างๆ 
-ส่งเสรมิสนับสนุน
กิจกรรมที่เกีย่วกับ
สถาบันส าคญัของ
ชาติ และการ
เตรียมการรับเสด็จ
พระบรมวงศานุวงศ ์

11. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการกิจกรรม
สภาเด็ก และ
เยาวชน "อาสาท าดี
สู่ชุมชน" 

3,400.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่สร้างจิตส านึก จติ
อาสา มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิน่ 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่่ี 
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ในการพฒันาชุมชน
ท้องถิ่นให้เจริญ 
บ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสาธารณะเช่น
ฝึกอบรมศึกษาดู
งาน บ าเพ็ญ
ประโยชน์อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง -จัด
ประชุมสภาเด็ก
และเยาวชน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

12. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริมการ
ประชุมร่วมของ 
ภาครัฐ เอกชนและ 
ประชาชน 

16,625.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาท้องถิ่น และ
ประชุมชี้แจงท า ความ
เข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติ
และจิตส านึกท่ีดีงามใน
การอยู่ ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

-จัดประชุม
ประชาคมโดยมี
คณะผู้บริหาร 
สมาชิก และ
หัวหน้าส่วน เข้า
ร่วมประชุม กับ
ประชาคมในแตล่ะ
หมู่บ้าน -จัดประชุม
ร่วมระหว่าง อบต. 
ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน,ตัวแทน
ภาคประชาสังคม
และประชาชน
ทั่วไป อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

13. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชน ผู้มีจติ
สาธารณะ "จิตอาสา 
ต าบลโสธร" 

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วม ในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

-จ้างเหมาจัดท าใบ
ประกาศ หรือโล่
ประกาศเกยีรตคิุณ
เชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติ
สาธารณะ 
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ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

14. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการพ่อ - แม่
ดีเด่น 

12,500.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

- เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่พ่อ แม่ ผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ ตั้งมั่นอยู่
ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

- จัดพิธีมอบใบ
ประกาศเกยีรตคิุณ
แก่ พ่อ แม่ ดีเด่น 
ในวันสถาปนาอบต.
โสธร 

15. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

10,120,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

-เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ี
ฐานะยากจนหรือขาดคน
ดูแล 

-เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ (จ่าย
แบบข้ันบันใด) 

16. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

3,000,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

-เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทีม่ี
ฐานะยากจน 

-เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ หรือ ทุพพล
ภาพ 

17. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

120,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

-เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ที่มีฐานะยากจน 

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์

18. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน

โครงการส่งเสริม
ศูนย์กีฬาต าบลโสธร 
"แข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน" 

30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสรมิให้ผู้น าชุมชน
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ีใช้เวลา
ว่างให้เป็น ประโยชน์ด้วย
การเล่นกีฬา ไม่พึ่งพาสิ่ง
เสพติด 

-ด าเนินการจดัการ
แข่งขันกีฬาและ
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ในการฝึกซ้อมและ 
ใช้ในการแข่งขัน 
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ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

19. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญทาง พุทธ
ศาสนา 

19,100.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อท านุบ ารุงศาสนา
และส่งเสรมิให้ประชาชน
น าหลักค าสอนทาง
ศาสนามา ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

-จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา วันวิ
สาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วัน
อาสาฬหบูชาฯลฯ 
และจัดกจิกรรมที่
เกี่ยวข้อง เช่น บวช
ชีพราหมณ ์

20. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต ์

20,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
ร่วมรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีของไทย 

-จัดกิจกรรมทาง
ศาสนาสรงน้ า พระ
รดน้ าขอพรจาก
ผู้สูงอายุ -จัด
กิจกรรมกีฬา
พื้นบ้านและรณรงค์ 
ส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ ที่ถูกต้อง
กับวัฒนธรรมไทย 

21. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

6,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
ร่วมรักษาสืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรมหรือ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 
เช่น การจัดขบวน
แห่หลวงพ่อโสธร
ทางน้ า งานท าบุญ
ขวัญทุ่ง ฯลฯ 

22. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการ วัด ประชา 
รัฐ สร้างสุข สร้างสัป
ปายะด้วย วิธี 5ส 

7,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลาง
ในการเผยแพร่กิจกรรม 
5 ส และเพื่อให้วัด เป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
ของคนในชุมชน 

- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. เด็ก 
เยาวชน และ 
ประชาชน องค์กร
ภาครัฐ เอกชน 
กลุ่มจิตอาสา ใน 
พื้นที่ต าบลโสธร 
ร่วมกันพัฒนาวัด
ชมโพธยาราม ให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มี
มาตรฐานตาม 
แนวทาง 5ส 
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23. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

239,250.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็กเล็กในพ้ืนท่ี
ได้รับการศึกษาและมี
พัฒนาการตามวัยอย่าง
เหมาะสม -เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยไดร้ับประทาน
อาหารที่มีคณุค่าครบ 5 
หมู่ - เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนของศพด. 
ต.โสธรเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ กรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น
ก าหนด ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย การ
บริหารสถานศึกษา 

-จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ
เสรมิ สรา้ง
พัฒนาการเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน ปีละ 
30 คน ใน ศพด. 
จ านวน 1 แห่ง 

24. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมคุม้ครอง
ผู้บริโภค 

10,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

-เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัยของประชาชนใน
การป้องกัน อันตรายจาก
การอุปโภคบริโภคสินคา้
ต่างๆ 

-ให้ความรู้แก่ผู้
จ าหน่ายสินค้าและ 
ประชาชนท่ัวไป -
จัดตั้งศูนย์บริการ
ตรวจหาสารพิษ 
ตกค้างในอาหาร 
ผักและผลไม ้

25. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการฝึกอบรม
ความรู้ เตมิความรัก 
มอบความรู้ ต่อสู้ยา
เสพติด 

40,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

- เพื่อสร้างจิตส านึกให้
วัยรุ่นและเยาวชนให้รัก
ครอบครัวไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด สร้าง
ความตระหนักให้
กลุ่มเป้าหมายรู้จัก
ป้องกันตนเองให้ห่างไกล
จากยาเสพติด 

- เยาวชน นักเรียน 
วัยรุ่น 

26. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการใช้ น้ า
หมักชีวภาพ 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

- เพื่อให้ประชาชน มี
ความรู้ในการผลติ และ
วิธีการใช้น้ าหมักชีวภาพ 

- จัดการอบรม การ
ผลิต และใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ 

27. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

โครงการอบรมและ
รณรงค์การ คัดแยก 
และบรหิารจดัการ
ขยะเปียกในชุมชน 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

- เพื่อลดปริมาณขยะ 
และลดปัญหาขยะเปียก
ในชุมชน 

- จัดกิจกรรม จดั
ฝึกอบรม และ
รณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ให้
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ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ความรู้ในการคดั
แยก ขยะเปียก 
และการน าขยะมา
ใช้ประโยชน ์

28. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

การควบคุมโรคขาด
สาร ไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

140,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

-เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัยของประชาชนใน
การป้องกัน การขาดสาร
ไอโอดีน 

-ให้ความรู้แก่
ประชาชนเรื่องการ
บริโภค เกลือ
ไอโอดีน หมู่ที่ 1 - 
7 

29. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

-เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัยของประชาชนใน
การป้องกันและควบคมุ
โรคหนอนพยาธ ิ

-ให้ความรู้แก่
ประชาชน และ
แจกจ่ายยา รักษา
หนอนพยาธิ หมู่ท่ี 
1 - 7 

30. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์
อัครราชกุมาร ี

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

-เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

- ตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นแก่
ประชาชน หมู่ที่ 1 
- 7 

31. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริมการ
ประชุมร่วมของ
ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน (ประชุม
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน) 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
-สนับสนุนกรรมการ
หมู่บ้านจัดประชุม 

จัดประชุม
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 
7 ต าบลโสธร 

32. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 

30,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อใหส้ังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา และสร้าง

จ านวนทั้งสิ้น 70 
คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาฯ 



- 22 - 
 

ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

และบุคคลใน
ครอบครัว 

เครือข่าย เฝ้าระวังปัญหา
ในพื้นที่ 

หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้น าชุมชน 
ผู้น ากลุม่ต่างๆ 
อาสาสมัครและ
กลุ่มสตรีในพื้นที่
ต าบลโสธร 

33. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

โครงการเสรมิสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมาย
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านกฎหมาย และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- จัดฝึกอบรมหรือ
เผยแพรค่วามรู้ให้
ประชาชนด้าน
กฎหมายการ
ปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหา- กษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
และตามหลักธรร
มาภิบาล 

34. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

128,500.00 ส านัก/กองคลัง 
-เพื่อให้การจัดเก็บรายได้
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ธรรม 

-ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ ส ารวจ 
ปรับปรุงข้อมูลและ
จัดท าแผนที่ภาษี 
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน (ระยะที่ 
2-3) 

35. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น (คุณธรรม
และจริยธรรมของ
บุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลโส
ธร) 

18,080.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับคณะ
ผู้บริหารและพนักงาน
ของอบต.โสธร ได้น าหลัก
คุณธรรมจริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การท างานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล - เพื่อให้
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
เกิดการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกัน มีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน 

-ด าเนินการอบรม
ให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร 

36. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนโสธรพัฒนา 
ซอย 5 หมู่ที่ 3,4 

3,098,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

-เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนโสธรพัฒนา 
ซอย 5 หมู่ที่ 3,4 
โดยรื้อผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์
เดิมพร้อมสรา้ง
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ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว
รวม 732.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี
รวมกันไม่น้อยกว่า 
3,660 ตาราง
เมตร (รายละเอียด
ตามแบบท่ีก าหนด 

37. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนโสธร
พัฒนา ซอย 7 หมู่ที่ 
4 

55,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
กระแสไฟฟ้าตก 

-ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนโส
ธรพัฒนา ซอย 7 
(บริเวณบ้านนาย
สุวรรณ) หมู่ที่ 4 
ระยะทางประมาณ 
100.00 เมตร 

38. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงถนนโสธร
วงแหวน ซอย 7 หมู่
ที่ 5 

747,500.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

-เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนโสธร
วงแหวน ซอย 7 
หมู่ที่ 5 โดยรื้อผิว
จราจรลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
เดิม พร้อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 2.50 
-4.00 เมตร 
ระยะทางยาวรวม 
295.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 
1,064.50 ตาราง
เมตร (รายละเอียด
ตามแบบท่ีก าหนด) 

39. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนโสธร
วงแหวน ซอย 7 หมู
ที่ 5 

56,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

-เพื่อป้องกันอันตรายให้
ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน
ในเวลากลางคืน 

-ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนโส
ธรวงแหวน ซอย 7 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 
5 ระยะทางยาว 
105.00 เมตร 

40. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง
ถนนศรีเจรญิ ซอย 
2 (ต่อจากเดมิ) หมู่
ที่ 1 

2,213,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

-เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกสบาย 

- ปรับปรุงถนนศรี
เจริญ ซอย 2 (ต่อ
จากเดิม) หมู่ท่ี 1 
โดยรื้อผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
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เดิมพร้อมสรา้งท่อ
ระบายน้ าขนาด 
0.60 เมตร และ
สร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กรวมรางวี 
กว้าง 4.00 - 
5.30 เมตร 
ระยะทางยาวรวม 
282.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมกัน
ไม0่.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีรวมกันไม่
น้อยกว่า 
1,355.50 ตาราง
เมตร (รายละเอียด
ตามแบบท่ีก าหนด) 

41. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนโสธร
วงแหวน ซอย 2 หมู่
ที่ 4 

130,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

-เพื่อป้องกันอันตรายให้
ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน
ในเวลากลางคืน 

-ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนโส
ธรวงแหวน ซอย 2 
หมู่ที่ 4 ระยะทาง
ยาว 146.00 
เมตร 

42. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตประปา 
ถนนโสธรวงแหวน 
ซอย 2 หมู่ที่ 4 

109,147.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปา 
ถนนโสธรวงแหวน 
ซอย 2 หมู่ที่ 4 
ระยะทางยาว 
146.00 เมตร 

43. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง
ถนนศรีเจรญิ ซอย 
5,6 หมู่ที่ 6 

822,600.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนศรี
เจริญ ซอย 5,6 
(บริเวณหลังโรงชุบ) 
หมู่ที ่6 โดยรื้่อผิว
จราจรลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
เดิม พร้อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
345.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 
1,380.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียด
ตามแบบท่ีก าหนด) 

 



- 25 - 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.โสธร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 26 
โครงการ จ านวนเงิน 16,791,919 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 23 โครงการ จ านวนเงิน 10,596,058 ล้านบาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 6 1,861,145.00 4 341,145.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3 718,240.00 2 240,240.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

2 229,660.00 2 229,660.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

14 9,772,166.00 14 9,772,166.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และ
การขนส่ง 

    

การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี 1 12,847.00 1 12,847.00 

รวม 26 12,594,058.00 23 10,596,058.00 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โสธร ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน 

20,000.00 19,990.00 19,990.00 10.00 

2. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาการ
ประทุษร้ายต่อชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน (ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV) 

479,282.00 478,000.00 0.00 1,282.00 

3. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

เงินส ารองจ่าย 313,335.00 220,250.00 220,250.00 93,085.00 

4. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

20,000.00 19,600.00 19,600.00 400.00 

5. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร

220,000.00 210,060.00 210,060.00 9,940.00 
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ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ต าบลโสธร 

6. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริม 

30,000.00 25,070.00 25,070.00 4,930.00 

7. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

50,500.00 17,500.00 17,500.00 33,000.00 

8. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริม
การประชุมร่วมของ 
ภาครัฐ เอกชนและ 
ประชาชน 

16,625.00 2,350.00 2,350.00 14,275.00 

9. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการพ่อ - แม่
ดีเด่น 

12,500.00 3,155.00 3,155.00 9,345.00 

10. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,120,000.00 7,249,300.00 7,249,300.00 2,870,700.00 

11. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

3,000,000.00 2,073,200.00 2,073,200.00 926,800.00 
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12. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

120,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

13. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญทาง พุทธ
ศาสนา 

19,100.00 7,350.00 7,350.00 11,750.00 

14. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริม
งานประเพณีท้องถิ่น 

6,000.00 5,744.00 5,744.00 256.00 

15. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการ วัด ประชา 
รัฐ สร้างสุข 
สร้างสัปปายะด้วย 
วิธี 5ส 

7,000.00 432.00 432.00 6,568.00 

16. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

239,250.00 151,165.00 151,165.00 88,085.00 

17. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการใช้ น้ า
หมักชีวภาพ 

20,000.00 19,900.00 19,900.00 100.00 

18. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

โครงการอบรมและ
รณรงค์การ คัดแยก 

20,000.00 17,000.00 17,000.00 3,000.00 
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ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

และบรหิารจดัการ
ขยะเปียกในชุมชน 

19. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 

20. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ด ี

โครงการส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น (คุณธรรม
และจริยธรรมของ
บุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลโส
ธร) 

18,080.00 12,847.00 12,847.00 5,233.00 

21. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนโสธรพัฒนา 
ซอย 7 หมู่ที่ 4 

55,000.00 54,344.14 54,344.14 655.86 

22. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง
ถนนโสธรวงแหวน 
ซอย 7 หมู่ที่ 5 

747,500.00 740,000.00 0.00 7,500.00 

23. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนโสธรวงแหวน 
ซอย 7 หมู่ที่ 5 

56,000.00 48,027.84 48,027.84 7,972.16 

24. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนโสธรวงแหวน 
ซอย 2 หมู่ที่ 4 

130,000.00 129,626.02 129,626.02 373.98 

25. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

โครงการขยายเขต
ประปา ถนนโสธรวง
แหวน ซอย 2 หมู่ที่ 
4 

109,147.00 109,147.00 109,147.00 0.00 

26. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง
ถนนศรีเจรญิ ซอย 
56 หมู่ที่ 6 

822,600.00 780,000.00 0.00 42,600.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.โสธร เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

35 32,368,919.00 8 7,231,247.00 6 1,861,145.00 4 341,145.00 

2.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

6 1,840,000.00 5 933,617.00 3 718,240.00 2 240,240.00 

3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

7 3,785,000.00 3 250,000.00 2 229,660.00 2 229,660.00 

4.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศกึษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
และเทิดทนูพทิักษ์รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

45 15,757,900.00 24 13,949,375.00 14 9,772,166.00 14 9,772,166.00 

5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การทอ่งเที่ยว 
และการขนส่ง 

2 35,000.00 - -     

6.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงและสังคมทีด่ ี

32 10,676,000.00 3 156,580.00 1 12,847.00 1 12,847.00 

รวม 127 64,462,819.00 43 22,520,819.00 26 12,594,058.00 23 10,596,058.00 
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คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายนพดล เต่ารั้ง นายก อบต.โสธร/ประธานกรรมการ 038517079 - - 

นายยศนันท์ ถาวรสวัสดิ ์ รองนายก อบต.โสธร/กรรมการ 038517079 - - 

นางปัญญาพร เรืองไทย รองนายก อบต.โสธร/กรรมการ 038517079 - - 

นายประชุม มณีชน สมาชิกสภา อบต.โสธร หมู่ที ่1/กรรมการ 038517079 - - 

นางสรินทร ฉายอรุณ สมาชิกสภา อบต.โสธร หมู่ที ่5/กรรมการ 038517079 - - 

นายมานัส รุ่งฟ้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7/กรรมการ 038517079 - - 

นายชาญณรงค์ กมลศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิชาการ)/กรรมการ 038517079 - - 

นางสมลักษณ์ พึ่งพิบูลย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการสาธารณสุข)/กรรมการ 038517079 - - 

นายถวัลย์ พลาชีวะ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเกษตร)/กรรมการ 038517079 - - 

นายพรเทพ อาจบัณฑิตกุล ผู้แทนภาคราชการ ปลัดอ าเภอ ฯ/กรรมการ 038517079 - - 

นายพัฒนจกัร์ เทพทา ผู้แทนภาคราชการ นักวิชาการพัฒนาชมุชน/กรรมการ 038517079 - - 

นางสาวกัญญาภัค เพ็ญภาค ผู้แทนภาคราชการ ครู กศน./กรรมการ 038517079 - - 

นายกัมพล แจ่มแจ้ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที ่1/กรรมการ 038517079 - - 

นายรักสพล น้อยสวุรรณ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที ่3/กรรมการ 038517079 - - 

นางแสงจันทร์ ชุ่มจิตร์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที ่4/กรรมการ 038517079 - - 

พันจ่าเอก องอาจ สง่าผาสุข ปลัด อบต.โสธร/กรรมการและเลขานกุาร 038517079 - - 

นางบุศรา ญาณวโร หัวหน้าส านักปลัด/ผู้ชว่ยเลขานกุาร 038517079 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสุทธพิร ทองนุ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2/กรรมการ 038517079 - - 

ร้อยตรี มานะ บันเทิงจิตร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3/กรรมการ 038517079 - - 

นายวิรัตน์ เนตรโรจน ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6/กรรมการ 038517079 - - 

นางไฉน แย้มอ าพัน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที ่4 /กรรมการ 038517079 - - 

นายกิตติ ป้อมประสิทธิ ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที ่3/กรรมการ 038517079 - - 

นางปราณี ฟักทองพันธ ์ ผอ.รพ.สต.โสธร/กรรมการ 038517079 - - 

นางสาวปิยธิดา แร่ทอง ผู้แทนหน่วยงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ/กรรมการ 038517079 - - 

นางสุพิษณ์ ยังให้ผล รองปลัด อบต.โสธร/กรรมการ 038517079 - - 

นายบุญช ูนาคช่างทอง ผู้อ านวยการกองช่าง /กรรมการ 038517079 - - 

นายบุญส่ง สิงห์สมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิชาการ) หมู่ที่ 1/กรรมการ 038517079 - - 

นายส าเริง พลาชวีะ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเกษตร) หมู่ที่ 5 038517079 - - 
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   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

พันจ่าเอก องอาจ สง่าผาสุข ปลัด อบต.โสธร/ประธานกรรมการ 038517079 - - 

นางสุพิษณ์ ยังให้ผล รองปลัด อบต.โสธร/กรรมการ 038517079 - - 

นายบุญช ูนาคช่างทอง ผู้อ านวยการกองช่าง/กรรมการ 038517079 - - 

นางสาวอรอุมา วงค์ค าเขียว ผู้อ านวยการกองคลัง/กรรมการ 038517079 - - 

นายทิติพงษ์ ปานหงษา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กรรมการ 038517079 - - 

ว่าที่ร้อยตร ีจุตติ คนธรัตน์กุล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม/กรรมการ 038517079 - - 

นายสุชิน เดชพิทักษ ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที ่4 /กรรมการ 038517079 - - 

นายนฤนาท ชูจิตร ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที ่5 /กรรมการ 038517079 - - 

นายอ านวย สาคร ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที ่7 /กรรมการ 038517079 - - 

นางบุศรา ญาณวโร หัวหน้าส านักปลัด/กรรมการ/เลขานุการ 038517079 - - 

นางสาววราภรณ์ ยงถาวร เจ้าพนักงานธุรการ ฯ/ผู้ชว่ยเลขานกุาร 038517079 - - 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
     อบต.โสธร ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 

        - โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวน 127 โครงการ 
          และน ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน 43 โครงการ 22,520,819.00 บาท 

                คิดเป็นร้อยละ    43 x 100    =   33.85  ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาฯ 
                                        127 
        - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
          มีจ านวน 26 โครงการ งบประมาณจ านวน  12,594,058.00 บาท 
                คิดเป็นร้อยละ    26 x 100    =   60.46  ของโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณฯ 

                               43  

        - โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวน 23 โครงการ  
          งบประมาณ จ านวน 10,596,058.00 บาท 
                คิดเป็นร้อยละ    23 x 100    =   53.48  ของโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณฯ                               
          43 
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  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา จากการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแยกปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดังนี้  
  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  จึงไม่สามารถด าเนินการ
ตามโครงการต่างๆได้ 
      2. ปัญหาการในการหาวิศวกรในการรับรองแบบ โครงการต่างๆ 
      3. มีการออกกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ท าให้มีความยุ่งยาก เพ่ิมเติมขั้นตอนในการปฏิบัติ 
 
 
 
  จากการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการให้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ดังนี้  
 1.  โครงการที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นๆ ควรเป็นโครงการที่ส าคัญ และ
จ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
 2. ควรมีการส ารวจโครงการที่จะด าเนินการและตั้งงบประมาณให้มีความสมบูรณ์  ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือ
สะดวกต่อการบริหารจัดการในการด าเนินการต่อไป 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลควรประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
ลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล และท าให้ปัญหา
และความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
  4. ให้หน่วยงานด าเนินการโครงการ ให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้  
 5. โครงการที่หน่วยงานยกเลิก ติดปัญหาและอุปสรรค ควรตรวจสอบความชัดเจนของโครงการก่อนบรรจุ
ตามหลักเกณฑ์ในแผนพัฒนา โดยจะต้องมีความพร้อมที่จะด าเนินการ และเตรียมการล่วงหน้าก่อน โดยศึกษาข้อระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 6. รับโอน (ย้าย) บรรจุ แต่งตั้งวิศวกร เพื่อรับรองแบบ 
 

 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 


