
 

 
 

ประกาศ อบต.โสธร 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โสธร จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.โสธร ดังนี้ 

ก. วิสยัทัศน ์ของอบต.โสธร 

    "อบต.โสธรเป็นท้องถิ่นน่าอยู่ คู่เมืองแปดริ้ว" 

ข. พนัธกจิ ของอบต.โสธร 
    1. ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานและเพียงต่อความต้องการ และรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคต 
    2. ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ชุมชน สังคม ให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
    3. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    4. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    5. ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
    6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตัดสินใจวางแผนพัฒนา 
ตรวจสอบ ในการบริหารและการพัฒนา 
ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.โสธรไดก้ าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตรไ์ว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดงันี้ 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
    การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 
    การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
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ง. การวางแผน 
 
    อบต.โสธร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

    อบต.โสธร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 

14 16,123,350.00 18 12,630,000.00 27 15,332,600.00 35 33,766,887.00 25 15,499,550.00 

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
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

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 
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ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
และเทิดทูนพิทักษ์
รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

30 10,528,900.00 31 13,381,380.00 42 14,747,900.00 42 15,157,900.00 43 15,727,900.00 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชย กรรม การ
ท่องเท่ียว และการ
ขนส่ง 

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

การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

27 8,070,000.00 28 8,491,000.00 28 9,421,000.00 28 8,776,000.00 28 9,126,000.00 

รวม 
 

84 39,136,250.00 96 40,026,380.00 113 44,841,500.00 120 62,950,787.00 111 46,013,450.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 
      ผู้บริหารอบต.โสธร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 91 โครงการ งบประมาณ 40,888,240 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 26 24,703,000.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 871,647.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6 1,640,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

30 12,609,793.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 1 5,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 24 1,058,800.00 

รวม 91 40,888,240.00 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โสธร มีดังน้ี 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หนว่ยงานทรีบัผดิชอบ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

1. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ลดอุบัติเหตุทางถนน 19,190.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
ในการเดินทาง 

-ด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุ ช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

2. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ปูองกัน แก้ไขปัญหาการ
ประทุษร้ายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
(ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV) 

366,492.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้สามารถค้นหา
เบาะแสผู้กระท าผิดได้ 

- ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเส่ียงใน
พื้นท่ีต าบลโสธร ม.1 - ม.7 

3. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ฝึกอบรมอปพร. 35,965.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามาเป็น
อาสาสมัครช่วย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐด้าน
การ ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-จัดฝึกอบรมอปพร.อย่างน้อย หมู่บ้านละ 
3 คน -จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือท่ีจ าเป็น 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อปพร. -
สนับสนุนหรือด าเนินการฝึกอบรม
อาสาสมัครหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย 

4. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

450,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อปูองกันบรรเทา
และช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย 

-สนับสนุนหรือด าเนินการช่วยเหลือ ผู้
ประสบสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง,อัคคีภัย, 
วาตภัย ฯลฯ (ส ารองจ่าย) -สนับสนุน
กิจกรรมกาชาดจังหวัดฯ เพื่อช่วยเหลือ ผู้
ประสบสาธารณภัยของเหล่ากาชาดจังหวัด -
จัดกิจกรรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หนว่ยงานทรีบัผดิชอบ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

5. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

รณรงค์สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

- เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนักถึง
คุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ร่วมกันดูแลรักษาเพ่ือลดปัญหา 
มลพิษและภาวะโลกร้อน 

-จัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

รณรงค์การคัดแยกขยะ 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

-ลดปริมาณขยะและลดปัญหา
มลภาวะทางอากาศที่เกิดจาก การ
เผาขยะมูลฝอย 

-จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรม และรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 
และการน าขยะมาใช้ประโยชน์ 

7. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 10,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

-เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น
ราชกุศลในวโรกาสต่าง ๆ -เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน 

- จัดซื้อต้นไม้/ขอรับการสนับสนุน จาก
หน่วยงานอื่นปลูกในพ้ืนที่ เช่น ถนน
สาธารณะ ท่ีท าการ อบต. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

8. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

จัดซื้อถังรองรับขยะ 100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

-เพ่ือให้การทิ้งขยะในพ้ืนที่มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวก
ในการจัดเก็บ 

-จัดซื้อถังขยะหรือถุงส าหรับใส่ขยะ 

9. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

จัดเก็บขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

1,300,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

-เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

-ด าเนินการจัดเก็บขยะจากครัวเรือน และ
สถานประกอบการน าไปก าจัด ณ สถานที่
ก าจัดขยะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หนว่ยงานทรีบัผดิชอบ วัตถ ุ ผลผลติ 
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ประสงค ์

10. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ร.10 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

-เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีเน่ืองในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการ
ส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

-ด าเนินการจัดพัฒนาภูมิทัศน์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 
รวมท้ังปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับให้
ร่มร่ืนและสวยงาม ณ บริเวณวัดชม
โพธยาราม 

11. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

ฝึกอบรมอาชีพเสริม 30,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมี
แนวทางในการประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย และเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ในครอบครัว 

-จัดฝึกอบรม 2 รุ่นละ จ านวน 30 คน 
และขอสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นเพื่อจัดฝึกอบรมด้าน
อาชีพเสริม 

12. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูนพิทักษ์
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

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

-เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์
และร่วมพิทักษ์รักษา สถาบันส าคัญของ
ชาติ 

-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
งานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาและในวโรกาสต่างๆ - 
ประดับธง ตราสัญลักษณ์บริเวณ
สถานท่ีราชการหรือถนนสายต่างๆ -
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
สถาบันส าคัญของชาติ และการ
เตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

13. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาคม อาเซียน 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก/นักเรียน/เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป ได้เรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น
การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ภาษา
ประเพณีของประเทศในสมาชิกอาเซียน 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เด็ก/ 
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

14. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

กิจกรรมสภาเด็ก และ
เยาวชน 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในพื้นท่ีสร้างจิตส านึก จิตอาสา มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่่ิน 

-เด็ก เยาวชน และประชาชนในพิ้นท่่ี ท า
กิจกรรมร่วมกันในการพัมนาชุมชน
ท้องถ่ินให้เจริญ บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สาธารณะเช่นฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
บ าเพ็ญประโยชน์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง -
จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

15. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการประชุม
ร่วมของ ภาครัฐ 
เอกชนและ 
ประชาชน 

16,625.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถ่ิน และประชุม
ช้ีแจงท า ความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

-จัดประชุมประชาคมโดยมีคณะผู้บริหาร 
สมาชิก และหัวหน้าส่วน เข้าร่วมประชุม กับ
ประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน -จัดประชุมร่วม
ระหว่าง อบต. ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน,ตัวแทนภาคประชาสังคมและ
ประชาชนท่ัวไป อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง -
สนับสนุนกรรมการหมู่บ้านจัดประชุม เพื่อ
จัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

16. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชน ผู้มีจิต
สาธารณะ "จิตอาสา 
ต าบลโสธร" 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ี
เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

-จ้างเหมาจัดท าใบประกาศ หรือโล่ประกาศ
เกียรติคุณเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 
 
 

 

 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

17. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

โครงการพ่อ - แม่
ดีเด่น 

10,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้ท่ีมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต ต้ังมั่นอยู่ในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

 
- จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ พ่อ แม่ 
ดีเด่น ในวันสถาปนาอบต.โสธร 
 
 
 

18. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

8,660,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีฐานะยากจนหรือ
ขาดคนดูแล 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (จ่าย
แบบข้ันบันใด) 
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19. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

2,500,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่มีฐานะยากจน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ หรือ ทุพพลภาพ 

20. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

120,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ท่ีมีฐานะยากจน -เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

21. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
 

ส่งเสริมกิจกรรม
กองทุน 

408,868.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
กองทุนต่างๆ 

- กองทุน สปสช. - กองทุนประกันสังคม 
- กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ - 
กองทุนเงินทดแทน 

22. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
 

สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

35,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และ 
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
พึ่งพาตนเองได้ 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อย 
โอกาส -จัดสวัสดิการ ช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในการยังชีพ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

23. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมศูนย์กีฬา
ต าบลโสธร "แข่งขัน
กีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน" 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนเด็กและเยาวชน 
ประชาชนในพื้นท่ีใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ไม่พึ่งพาสิ่งเสพ
ติด 

-ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและ ใช้ในการ
แข่งขัน 

24. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมวันส าคัญทาง 
พุทธศาสนา 

29,300.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

-เพื่อท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมให้
ประชาชนน าหลักค าสอนทางศาสนามา ใช้
ในการด าเนินชีวิต 

-จัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชาฯลฯ และจัดกิจกรรมท่ี
เกีย่วข้อง เช่น บวชชีพราหมณ์ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

25. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมธรรมะเพื่อ
การด าเนินชีวิต "เข้า
วัดท าบุญปฏิบัติธรรม
วันธรรมสวนะ" 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา รณรงค์ให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปเข้าวัดท าบุญในวันพระ 
ลด ละ เลิกอบายมุข หันมาถือศีลปฏิบัติธรรม และ
น าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

-เชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
ร่วมกิจกรรมท าบุญวันพระฟังธรรมะ เตือน
ตน - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
ฝึกอบรม โดยมีพระสงฆ์เข้ามามสี่วนร่วม 

26. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ 

29,300.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีของไทย 

-จัดกิจกรรมทางศาสนาสรงน้ า พระรดน้ า
ขอพรจากผูสู้งอายุ -จัดกิจกรรมกีฬา
พื้นบ้านและรณรงค์ ส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ ท่ีถูกต้องกับวัฒนธรรมไทย 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

27. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

ส่งเสริมงานประเพณี
ท้องถิ่น 

29,300.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรักษาสืบ
ทอดวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เช่น 
การจัดขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ า 
งานท าบุญขวัญทุ่ง ฯลฯ 

28. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

ส่งเสริมกิจกรรม 
สภาวัฒนธรรม
ต าบลโสธร 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

-เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมในพื้นท่ี 

-ด าเนินการตามภารกิจของ สภา
วัฒนธรรมต าบล -ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดกิจกรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา 
สร้างสรรค์ แลกเปล่ียนสืบทอดและเฝูา
ระวังทางวฒันธรรม 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

29. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการ วัด ประชา 
รัฐ สร้างสุข สร้างสัป
ปายะด้วย วิธี 5ส 

7,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
กิจกรรม 5 ส และเพื่อให้วัด เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้ของคนในชุมชน 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. เด็ก เยาวชน 
และ ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน กลุ่ม
จิตอาสา ใน พื้นท่ีต าบลโสธร ร่วมกันพัฒนา
วัดชมโพธยาราม ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีมาตรฐานตาม แนวทาง 5ส 

30. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ไทย 
ค่านิยม และหน้าท่ี
พลเมืองส าหรับ เด็ก
และเยาวชน 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
เรียนรู้วัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย ค่านิยม 
และหน้าท่ีพลเมือง 

-ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยสื่อการเรียน การ
สอน สื่อประชาสัมพันธ์และ กิจกรรมกลุ่ม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสภาเด็กฯ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

31. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

231,900.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

-เพื่อให้เด็กเล็กในพื้นท่ีได้รับการศึกษาและมี
พัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม -เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าครบ 5 
หมู่ - เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของศพด. 
ต.โสธรเป็นไปตามมาตรฐานท่ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินก าหนด ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา 

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

32. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการอ่าน
หนังสือ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

-จัดซื้อ จัดหา หนังสือพิมพ์วารสารหรือ 
สิ่งพิมพ์อื่นให้กับท่ีอ่านหนังสือประจ า 
หมู่บ้านและสถานท่ีราชการส าหรับ บริการ
ประชาชน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

33. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการปูองกัน และ 
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

90,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

-เพื่อปูองกัน ควบคุมและระงับการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

-จัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นยุง, ทรายอะเบท, วัคซีน 
วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อปูองกันการแพร่ระบาด 
ของโรคไข้เลือดออก 

34. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

โครงการปูองกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

90,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

-เพื่อปูองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

-อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า - จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อปูองกัน และ ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า - จัดเก็บข้อมูลและข้ึนทะเบียน
สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - สนับสนุน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

35. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการปูองกัน 
ควบคุมและระงับ
โรคติดต่ออื่นๆ 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

-เพื่อปูองกัน ควบคุมและระงับการแพร่
ระบาดของโรคติดต่ออื่นๆ 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่ออื่นๆ 

36. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมกิจกรรม
คุ้มครองผู้บริโภค 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

-เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
การปูองกัน อันตรายจากการอุปโภคบริโภค
สินค้าต่างๆ 

-ให้ความรู้แก่ผู้จ าหน่ายสินค้าและ ประชาชน
ท่ัวไป -จัดต้ังศูนย์บริการตรวจหาสารพิษ 
ตกค้างในอาหาร ผักและผลไม้ 

 

 

 

 



- 20 - 
 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

37. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ฝึกอบรมความรู้ เติม
ความรัก มอบความรู้ 
ต่อสู้ยาเสพติด 

40,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

- เพื่อสร้างจิตส านึกให้วัยรุ่นและเยาวชนให้รัก
ครอบครัวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้าง
ความตระหนักให้กลุ่มเปูาหมายรู้จักปูองกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

- เยาวชน นักเรียน วัยรุ่น 

38. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

คลินิกไร้พุง (DPAC) 12,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

- เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านสุขภาพของตนเอง และ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองไปสู่สุขภาพท่ีดีข้ึน 

- ผู้ท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานค่า BMI 
มากกว่า 25 จ านวน 100 คน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

39. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

รณรงค์สง่เสริมการใช้ 
น้ าหมักชีวภาพ 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ในการผลิต และ
วิธีการใช้น้ าหมักชีวภาพ 

- จัดการอบรม การผลิต และใช้น้ าหมักชีวภาพ 

40. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

อบรมและรณรงค์การ 
คัดแยก และบริหาร
จัดการขยะเปียกใน
ชุมชน 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือลดปริมาณขยะ และลดปัญหาขยะเปียก
ในชุมชน 

- จัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม และรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยก ขยะเปียก 
และการน าขยะมาใช้ประโยชน์ 

41. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม การ
ท่องเท่ียว และการ
ขนส่ง 

เกษตรผสมผสานเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวตามแนว
พระราชด าร ิ

5,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

-เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน
ตาม หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

-ให้ความรู้และจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ ความรู้
ด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง, ทฤษฎีใหม่หรือศึกษา
ดูงาน ฯลฯ 
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42. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

70,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็น ประโยชน์ต่อประชาชน 

-จัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง -เผยแพร่ข่าวสาร
ทางหอกระจายข่าว ปูายประกาศประจ า
หมู่บ้าน และเว็บไซต์ อบต. -เผยแพร่
ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน -ติดต้ัง/ซ่อมแซมระบบกระจาย
เสียงไร้สายอัตโนมัติ จ านวน 2 จุด 

43. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

ส่งเสริมการเลือกต้ัง
หรือการออกเสียง
ประชามติตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

450,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้การเลือกต้ังทุกระดับ เป็นไปโดย
บริสุทธิ์ยุติธรรม 

-จัดการเลือกต้ังสมาชิกหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน หรือสนับสนุนการจัดการเลือกต้ัง
อื่น ๆ 

44. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

50,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

-เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นธรรม 

-ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส ารวจ ปรับปรุง
ข้อมูลและจัดท าแผนท่ีภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน (ระยะที่ 2-3) 

45. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ
งานราชการ 

83,500.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 

- จัดจ้างองค์กร หน่วยงาน เพื่อท า การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.ฯ ปี
ละ 1 ครั้ง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

46. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน 

100,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้บุคคลากรท้องถ่ินมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเข้ารับ
การศึกษา อบรม หรือ จัดฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ หรือ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ฯลฯ 

47. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน 

20,400.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานและการบริการของ อบต. 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
และการบริการประชาชน 

48. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และอาคาร
สถานท่ีราชการ 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานและซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารส านักงาน
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 

-ดูแลบ ารุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ หอ
กระจายข่าวอาคาร สถานท่ีราชการให้
สามารถใช้งานได้ 

49. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างาน และการบริการของ อบต. 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
และการบริการประชาชน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

50. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน 

1,500.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานและการบริการของ อบต. 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
และการบริการประชาชน 

51. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน 

35,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ 
สังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

-เพื่อให้บุคคลากรท้องถ่ินมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง เข้ารับการศึกษาอบรม หรือจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 

52. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน 

1,500.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานและการบริการของ อบต. 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
และการบริการประชาชน 

53. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

20,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเน่ือง 

-ดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้
สามารถใช้งานได้ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

54. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน 

40,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

-เพื่อให้บุคคลากรท้องถ่ินมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง เข้ารับการศึกษาอบรมหรือจัดฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

55. 
การพฒันาด้านการ
บริหารกจิการบ้านเมือง
และสังคมท่ีด ี

จัดซื้อครภุัณฑ์ท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน 

43,400.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสขุ 

-เพื่อส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพการ
ท างานและการบริการของ อบต. 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน 

56. 
การพฒันาด้านการ
บริหารกจิการบ้านเมือง
และสังคมท่ีด ี

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

15,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสขุ 

-เพื่อส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพการ
ท างานและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง 

-ดแูลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ ให้
สามารถใช้งานได ้

 



- 26 - 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

57. 

การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ี
ดี 

ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน 

30,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

-เพื่อให้บุคคลากรท้องถ่ินมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างเข้ารับการศึกษาอบรม หรือจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

58. 

การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ี
ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ี
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน และการ
บริการประชาชน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานและการบริการของ อบต. 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
และการบริการประชาชน 

59. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครภุัณฑ์ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

-เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเน่ือง 

-ดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้ 

60. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน และ
บุคลากรทางการศึกษา 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

-เพ่ือให้บุคคลากรท้องถ่ินมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบล ครู พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างเข้ารับการศึกษาอบรม หรือจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

61. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

-เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
และการบริการของ อบต. 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน 

62. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และอาคาร
สถานท่ีราชการ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานและซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ีให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 

-ดูแลบ ารุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์
อาคารสถานท่ีราชการ ให้สามารถใช้งานได้ 

63. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานและการบริการของ อบต. 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
และการบริการประชาชน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
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ประสงค ์

ผลผลติ 

64. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานและการบริการของ อบต. 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน 

65. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างาน และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเน่ือง 

-ดูแลบ ารุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้ 

66. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ สระน้ า หมู่ท่ี 
1 

1,119,300.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า หลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดย 1) น าเศษดินหรือเศษวัสดุ
ท่ีเหลือใช้จาก โครงการก่อสร้างต่างๆ มาถม
พร้อม ปรับเกลี่ย 2) ถมดินลูกรังเสริมให้เต็ม
พื้นท่ี กรณี เศษวัสดุเหลือใช้มีไม่เพียงพอ 3) 
ก่อสร้างรั้วรอบพื้นท่ีสระน้ า 4) จัดซื้อไม้
ดอกไม้/ไม้ประดับปลูก บริเวณริมถนนโสธรวง
แหวน หมู่ท่ี 1 5) จัดสวนสาธารณะ 6) 
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (4.8 ล้าน) 7) 
ก่อสร้างอาคารคสล. 2 ช้ัน (ขนาด8x28 
เมตร) (2.7 ล้าน) 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

67. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ถนนศรี
เจริญ ซอย 5,6 หมู่ท่ี 
6 

67,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหากระแสไฟฟูาตก 
-ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนศรีเจริญ ซอย 
5,6 บริเวณตรงข้ามบ้านนายสุทิน หมู่ท่ี 6 
ระยะทาง 100.00 เมตร 

68. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนนคสล. 
ถนนโสธรพัฒนา ซอย 
1/2 หมู่ท่ี 3 

198,900.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบาย 

- ก่อสร้างถนนคสล. ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1/2 
หมู่ท่ี 3 (ท าต่อ) โดยสร้างผิวจราจรค.ส.ล. กว้าง 
3.00-3.80 เมตร ระยะทางยาว 72.00 เมตร 
หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่ 
น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร สร้างท่อ ระบาย
น้ า (ท่อลอด) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 9.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ี
ก าหนด) 

69. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตประปา 
ถนนโสธรวงแหวน 
ซอย 1/1 (รวมใจ
อุทิศ) หมู่ท่ี 1,4 

400,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค 

-วางท่อขยายเขตประปาบริเวณ ถนนโสธรวง
แหวน ซอย 1/1 (รวมใจอุทิศ) (ถนนดิน) หมู่ท่ี 
1,4 (บ้านคุณมณี) ระยะทาง 540.00 เมตร 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

70. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนแย้มเกษร หมู่ท่ี 7 

1,250,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบาย 

- ปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมผิวจราจรค.ส.ล. รวม 
รางวี กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 135.00 
เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวม กัน
ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร และสร้าง ท่อ
ระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ระยะทางรวมบ่อพักยาว 30.00 เมตร พร้อมบ่อ พัก
ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 2 บ่อ สร้างรางวียาวรวมไม่น้อยกว่า 68.00 
เมตร สร้างก าแพงกันดินยาวรวม 86.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบที่ก าหนด) 

71. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ถนนโสธร
วงแหวน ซอย 6 หมู่ท่ี 
5 

120,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหากระแสไฟฟูาตก 
-ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธร- วงแหวน 
ซอย 6 (บ้านคุณบุญยัง) หมู่ท่ี 5 ระยะทาง 
215.00 เมตร 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

72. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนบุญมนต์ชัย หมู่ท่ี 
1 

3,485,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาถนนช ารุดไม่สะดวกใน
การเดินทางและ ปูองกันน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน 

-ปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมผิวจราจรถนน ค.ส.ล.
รวมรางวี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 325.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 1300 ตาราง
เมตร และสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 2 ฝั่ง ระยะทางรวมบ่อ
พักยาว 650.00 เมตร พร้อมบ่อพักท่อระบาย
น้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลาง0.60 เมตร จ านวน 
60 บ่อ สร้างรางวี 2 ฝั่ง ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
534.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

73. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ต่อเติมอาคารศูนย์ฝึก
อาชีพ และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ท่ีท าการอบต.
โสธร 

422,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้มีอาคาร สถานท่ีเพื่อความ
สะดวกสบายส าหรับประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ และใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
ต่างๆ ฯลฯ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบล โส
ธร หมู่ท่ี 1 โดยสร้างพื้นค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีประมาณ 205.00 ตารางเมตร สร้าง
หลังคาเมทัลชีท พร้อมโครงหลังคาเหล็ก พื้นท่ี
ประมาณ 144.00 ตารางเมตร และ สร้างผนัง
กระจกอลูมิเนียม พื้นท่ีประมาณ 22.50 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ ท่ีก าหนด) 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

74. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติก- คอนกรีต ถนนศรี
เจริญ ซอย 5,6 หมู่ท่ี 
6 

5,030,600.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบาย 

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรี
เจริญ ซอย 5,6 (บริเวณหน้าบริษัท วณิชชัยฯ ถึง
บริเวณสามแยกบ้านนายสุทินฯ) หมู่ท่ี 6 โดย
สร้างผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซ.ม. 
รวมรางวีกวา้ง 6.00 ม. ยาว 518.00 ม. หรือมี
พ.ท.รวมกันไม่น้อยกว่า 3,108.00 ตรม. และ
สร้างท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
ม. 2 ฝั่ง ระยะทางรวมบ่อพักยาว 1,036.00 ม. 
พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 ม. จ านวน 104 บ่อ สร้างรางวี 
2 ฝั่งยาวรวมไม่น้อยกว่า 880.00 ม. 
(รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

75. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ถนนศรี
เจริญ ซอย 4 หมู่ท่ี 6 

66,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหากระแสไฟฟูาตก 
-ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนศรีเจริญ ซอย 4 
(ซอยแยกใหม่) หมู่ท่ี 6 ระยะทาง 94.00 เมตร 

76. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สาธารณะ หมู่ท่ี 1-7 

500,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

- เพื่อแก้ไขปัญหาถนนช ารุดไม่สะดวกใน
การเดินทาง 

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

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 
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77. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ก าจัดวัชพืชริมถนน
สาธารณะ หมู่ท่ี 1-7 

803,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ปูองกันอุบัติเหตุ 

-จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้า/กิ่งไม้หรือ ฉีดยาฆ่า
หญ้าบริเวณริมถนนสาธารณะ ปีละ 3 ครั้ง 

78. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ติดต้ังปูายจราจร 803,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อบอกสัญลักษณ์และเส้นทางไป
สถานท่ีต่าง ๆ ให้กับประชาชน 

-ติดต้ังปูายจราจร บริเวณถนนสาย ต่างๆ หมู่ท่ี 
1-7 

79. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ลอกท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 
1-7 

803,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน -ลอกท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 1-7 

80. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ไฟฟูาสาธารณะถนน 
สายต่าง ๆ หมู่ท่ี 1-7 

803,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

-เพื่อปูองกันอันตรายให้ประชาชนท่ีใช้รถ
ใช้ถนนใน เวลากลางคืน 

- ติดโคมไฟฟูาสาธารณะเพิ่มและ ซ่อมแซมโคมท่ี
ช ารุด หมู่ท่ี 1-7 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

81. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง

ก าจัดวัชพืชแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 

120,000.00 
ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

-จ้างเหมาก าจัดวัชพืชคลองสาธารณะ ต่าง ๆ ใน
พื้นท่ีต าบลโสธร ม.1-7 
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เศรษฐกิจ 1-7 กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

82. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขุดลอกหลอดตาเฉ่ือย 
หมู่ท่ี 5 

935,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร และแก้ไข ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

-ขุดลอกหลอดตาเฉ่ือย หมู่ท่ี 5 สภาพเดิม ปาก
คลองกว้าง 50.00 เมตร ท้องคลองเดิม กว้าง 
3.60 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปาก คลองกว้าง 
2.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ระยะทางยาว รวม 770.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,732.50 
ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

83. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างทดน้ าหลอด
ท่ากก หมู่ท่ี 6 

288,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

-ก่อสร้างทดน้ าหลอดท่ากก หมู่ท่ี 6 โดยสร้างทด
น้ าค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.50 
เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

84. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขุดลอกหลอดตาโต 
หมู่ท่ี 2,3 

935,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร และแก้ไข ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

-ขุดลอกหลอดตาโต หมู่ท่ี 2,3 สภาพเดิมปาก
คลองกว้าง 7.00 เมตร ก้น คลองเดิมกว้าง 
4.80 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากคลองกว้าง 
2.00 เมตร ก้นคลอง กว้าง 1.50 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 700.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,225.00 
ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

85. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขุดลอกหลอดตาเช้ือ 
หมู่ท่ี 3 

935,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร และแก้ไข ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

-ขุดลอกหลอดตาเช้ือ หมู่ท่ี 3 สภาพเดิมปาก
คลองกว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองเดิม กว้าง 
2.80 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากคลองกว้าง 
2.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 316.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 474.00 
ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

86. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขุดลอกหลอดบางกุ้ง 
หมู่ท่ี 1,4,5 

935,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร และแก้ไข ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

-ขุดลอกคลองบางกุ้ง หมู่ท่ี 1,4,5 สภาพเดิมปาก
คลองกว้าง 10.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง 
7.00 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากคลองกว้าง 
3.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,540.00 เมตร 
หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,350.00 
ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

87. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขุดลอกหลอดตาปั้น 
หมู่ท่ี 4 

935,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร และแก้ไข ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

-ขุดลอกหลอดตาปั้น หมู่ท่ี 4 สภาพเดิม ปาก
คลองกว้าง 3.50 เมตร ก้นคลองเดิม กว้าง 
2.00 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปาก คลองกว้าง 2 
เมตร ก้นคลองกว้าง 1 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ระยะทางยาวรวม 470.00 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่ น้อยกว่า 705.00 ลูกบาศก์เมตร 
(รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

88. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขุดลอกหลอดตาแถม 
หมู่ท่ี 1,4 

935,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร และแก้ไข ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

-ขุดลอกหลอดตาแถม หมู่ท่ี 1,4 สภาพเดิม ปาก
คลองกว้าง 4 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง 1.50 
เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากคลอง กว้าง 1 เมตร 
ก้นคลองกว้าง 0.80 เมตร ลึก 1 เมตร 
ระยะทางยาวรวม 225 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 202.50 ลูกบาศก์เมตร 
(รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

89. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขุดลอกหลอดตาใจ 
หมู่ท่ี 4 

935,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร และแก้ไข ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

- ขุดลอกหลอดตาใจ หมู่ท่ี 4 สภาพเดิม ปาก
คลองกว้าง 3.50 เมตร ก้นคลองเดิม กว้าง 
2.00 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปาก คลองกว้าง 
2.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ระยะทางยาว รวม 230.00เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 3,450.00 
ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

90. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขุดลอกหลอดตารูญ 
หมู่ท่ี 4 

935,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร และแก้ไข ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

- ขุดลอกหลอดตารูญ หมู่ท่ี 4 สภาพเดิม ปาก
คลองกว้าง 3.00 เมตร ก้นคลองเดิม กว้าง 
2.50 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปาก คลองกว้าง 
2.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ระยะทางยาว รวม 250.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 187.50 
ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

91. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขุดลอกหลอดตาชุบ 
หมู่ท่ี 4 

935,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร และแก้ไข ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

-ขุดลอกหลอดตาชุบ หมู่ท่ี 4 สภาพเดิม ปาก
คลองกว้าง 3.00 เมตร ก้นคลองเดิม กว้าง 
2.00 เมตร ขุดจากสภาพเดิม ปากคลองกว้าง 
1.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 1 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ระยะทางยาวรวม 90 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 55.80 ลูกบาศก์เมตร 
(รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 
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ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.โสธร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จ านวนเงิน 
30,601,885 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 36 โครงการ จ านวนเงิน 12,422,933 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนี้ผกูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 15 12,940,158.94 10 1,638,258.94 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 384,370.25 1 17,878.25 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2 1,205,280.40 2 1,205,280.40 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

16 9,420,394.50 16 9,420,394.50 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 
    

การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 7 141,121.00 7 141,121.00 

รวม 42 24,091,325.09 36 12,422,933.09 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โสธร ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอ้บญัญตั/ิเทศ

บญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

1. 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการปูองกัน แก้ไข
ปัญหาการประทุษร้าย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน (ติดต้ังกล้อง
วงจรปิด CCTV) 

366,492.00 366,492.00 0.00 0.00 

2. 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ส ารองจ่าย 450,000.00 17,878.25 17,878.25 432,121.75 

3. 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000.00 75,388.40 75,388.40 24,611.60 

4. 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

1,300,000.00 1,129,892.00 1,129,892.00 170,108.00 

5. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

50,500.00 4,300.00 4,300.00 46,200.00 
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  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามขอ้บญัญตั/ิ

เทศบญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

6. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมการประชุม
ร่วมของภาครัฐ 
เอกชนและ
ประชาชน 

16,625.00 3,082.50 3,082.50 13,542.50 

7. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พ่อแม่ดีเด่น 

10,000.00 1,760.00 1,760.00 8,240.00 

8. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 8,660,000.00 6,487,500.00 6,487,500.00 2,172,500.00 

9. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,500,000.00 2,044,800.00 2,044,800.00 455,200.00 

10. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เบ้ียยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

120,000.00 50,000.00 50,000.00 70,000.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอ้บญัญตั/ิ

เทศบญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

11. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

408,868.00 408,868.00 408,868.00 0.00 

12. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

29,300.00 2,514.00 2,514.00 26,786.00 

13. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000.00 1,200.00 1,200.00 28,800.00 

14. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

29,300.00 2,514.00 2,514.00 26,786.00 

15. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

29,300.00 2,514.00 2,514.00 26,786.00 

16. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000.00 1,200.00 1,200.00 28,800.00 

17. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

231,900.00 207,930.00 207,930.00 23,970.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอ้บญัญตั/ิเทศ

บญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

18. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

90,000.00 88,140.00 88,140.00 1,860.00 

19. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

90,000.00 88,140.00 88,140.00 1,860.00 

20. 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000.00 25,932.00 25,932.00 4,068.00 

21. 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000.00 3,120.00 3,120.00 66,880.00 

22. 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

83,500.00 29,800.00 29,800.00 53,700.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอ้บญัญตั/ิเทศ

บญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

23. 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

100,000.00 27,721.00 27,721.00 72,279.00 

24. 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อย
กว่า 60x150x75 
เซนติเมตร 

20,400.00 20,400.00 20,400.00 0.00 

25. 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

เก้าอี้ส านักงาน 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 

26. 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบ 
Inverter) ขนาด 24000 
บีทียู 

43,400.00 42,000.00 42,000.00 1,400.00 

27. 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

50,000.00 16,580.00 16,580.00 33,420.00 

28. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
สระน้ า หมู่ท่ี 1 

1,119,300.00 1,119,300.00 0.00 0.00 

29. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟูฟูาสาธารณะ 
ถนนศรีเจริญ ซอย 56 
หมู่ท่ี 6 

67,000.00 27,426.44 27,426.44 39,573.56 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอ้บญัญตั/ิเทศ

บญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

30. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนโสธรพัฒนา ซอย 
1/2 หมู่ท่ี 3 

198,900.00 174,000.00 174,000.00 24,900.00 

31. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

ขยายเขตประปา ถนนโส
ธรวงแหวน ซอย 1/1 
(รวมใจอุทิศ) หมู่ท่ี 14 

400,000.00 355,574.00 355,574.00 44,426.00 

32. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

ปรับปรุงผิวจราจร ถนน
แย้มเกษร หมู่ท่ี 7 

1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 

33. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ถนนโสธรวงแหวน ซอย 
6 หมู่ท่ี 5 

120,000.00 63,752.46 63,752.46 56,247.54 

34. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

ปรับปรุงผิวจราจร ถนน
บุญมนต์ชัย หมู่ท่ี 1 

3,485,000.00 3,480,000.00 0.00 5,000.00 

35. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

ต่อเติมอาคารศูนย์ฝึก
อาชีพ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ท่ีท าการอบต.โสธร 

422,000.00 422,000.00 0.00 0.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอ้บญัญตั/ิเทศ

บญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

36. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนศรีเจริญ 
ซอย 56 หมู่ท่ี 6 

5,030,600.00 5,030,600.00 0.00 0.00 

37. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ถนนศรีเจริญ ซอย 4 หมู่
ท่ี 6 

66,000.00 22,506.04 22,506.04 43,493.96 

38. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

803,500.00 189,500.00 189,500.00 614,000.00 

39. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

803,500.00 189,500.00 189,500.00 614,000.00 

40. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

803,500.00 189,500.00 189,500.00 614,000.00 

41. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

803,500.00 189,500.00 189,500.00 614,000.00 

42. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

ก่อสร้างทดน้ าหลอดท่า
กก หมู่ท่ี 6 

288,000.00 237,000.00 237,000.00 51,000.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน ป ี2563 
อบต.โสธร เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทัง้หมด 

อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

     งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

27 15,332,600.00 26 24,703,000.00 15 12,940,158.94 10 1,638,258.94 

2.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6 1,340,000.00 4 871,647.00 2 384,370.25 1 17,878.25 

3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

8 3,965,000.00 6 1,640,000.00 2 1,205,280.40 2 1,205,280.40 

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

42 14,747,900.00 30 12,609,793.00 16 9,420,394.50 16 9,420,394.50 

5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 

2 35,000.00 1 5,000.00 
    

6.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมท่ีดี 

28 9,421,000.00 24 1,058,800.00 7 141,121.00 7 141,121.00 

รวม 113 44,841,500.00 91 40,888,240.00 42 24,091,325.09 36 12,422,933.09 
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ช. ผลการด าเนนิงาน 
       อบต.โสธร ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
 
ผลสมัฤทธิต์ามเปาูหมาย 
     โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 91 โครงการ 
     ด าเนินการแล้วเสร็จ                 จ านวน 36 โครงการ  คิดเป็น ร้อยละ 39.56 
     อยู่ระหว่างด าเนินการ               จ านวน 42 โครงการ 
     ไม่ได้ด าเนินการ                      จ านวน 49 โครงการ  
 
ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  
     ได้รับอนุมัติงบประมาณ            จ านวน  40,888,240.00  บาท 
     ลงนามผูกพัน                        จ านวน  24,091,325.09  บาท 
     เบิกจ่ายงบประมาณ                จ านวน   12,422,933.09  บาท 
 
ขอ้เสนอแนะ 
      ขอให้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในท่ีดินก่อนท่ีจะด าเนินการน าเข้าข้อบัญญัติ 
      การจัดท าแผนไม่ควรมีการโอนงบประมาณบ่อย หรือมีการตั้งรายจ่ายรายการใหม่ ควรก าหนดให้รอบคอบก่อนเสนอแผน 
 
ปญัหาและอปุสรรค 
     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อ COVID – 19 ท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ล่าช้า หรือ กระท าไม่ได้ เนื่องจากมีข้อห้ามหลายประการ 
 
 
 
                                                                                                                     (นายดุษฎี  เพ็ชรพันธ์) 
                                                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
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