
 

ประกาศ อบต. โสธร 
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) 
******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมท้งัประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ินให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผู้ ู บริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบต.โสธร จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้ประชาชน
ไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการอบต.โสธร ดงัน้ี  

ก. วสัิยทัศน์ ของอบต.โสธร    

ข. พนัธกิจ ของอบต.โสธร      

ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของอบต.โสธรไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

    การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
    การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

    การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
    การพฒันาดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 
    การพฒันาดา้นการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี 

ง. การวางแผน 

    อบต.โสธร ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนใน
พ้ืนท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  

    อบต.โสธร ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565  

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

การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 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 

การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 844,000.00 5 1,484,000.00 6 1,340,000.00 6 1,440,000.00 6 1,840,000.00 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 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 

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์
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 

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

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

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



    จ. การจดัท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารอบต.โสธร ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน 20 โครงการ งบประมาณ 762,725 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ - - 

การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 41,000.00 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 3 250,000.00 

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 13 261,725.00 

การพฒันาดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง - - 

การพฒันาดา้นการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี 2 210,000.00 

รวม 20 762,725.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.โสธร มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการลดอบุติัเหตุทาง
ถนน 

20,000.00 ส านกังานปลดั อบต. -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง  -ด าเนินการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์ 

2.  
การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ศกัยภาพ อปพร. ดา้นป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

21,000.00 ส านกังานปลดั อบต. 
-เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของ อปพร. ในการปฏิบติังานดา้น ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั  

-จดัฝึกอบรม อปพร.ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโสธร หมู่ท่ี 1 - 7 

3.  
การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

โครงการรณรงคส์ร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 
- เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนกัถึงคุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติ
และร่วมกนัดูแลรักษาเพ่ือลดปัญหา มลพิษและภาวะโลกร้อน  

-จดักิจกรรมรณรงคก์ารสร้างจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

4.  
การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

โครงการรณรงคก์ารคดัแยก
ขยะ 

10,000.00 กองสาธารณสุขฯ 
-ลดปริมาณขยะและลดปัญหามลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจาก การเผาขยะ
มูลฝอย  

-จดักิจกรรม/จดัฝึกอบรม และรณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ในการคดัแยกขยะ และการ
น าขยะมาใชป้ระโยชน์  

5.  
การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

โครงการพฒันาศกัยภาพ
อาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก 
(อถล.) ต าบลโสธร 

220,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

- เพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพอาสามมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก (อถล.) 
ต าบลโสธร - เพ่ือช่วยเจา้หนา้ท่ีรัฐด าเนินการบริหารจดัการขยะ และ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม  

- จดัอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก (อถล.) - 
สนบัสนุนการด าเนินงานของอาสามคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก (อถล.) 

6.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
สถาบนัส าคญัของชาติ 

50,500.00 ส านกังานปลดั อบต. 
-เพ่ือให้ประชาชนไดแ้สดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อ สถาบนั
พระมหากษตัริยแ์ละร่วมพิทกัษรั์กษา สถาบนัส าคญัของชาติ  

-ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและในวโรกาสต่างๆ - ประดบัธง ตราสญัลกัษณ์บริเวณสถานท่ีราชการหรือ
ถนนสายต่างๆ -ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัส าคญัของชาติ และการ
เตรียมการรับเสดจ็พระบรมวงศานุวงศ์ 

7.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริมการประชุม
ร่วมของ ภาครัฐ เอกชนและ 
ประชาชน 

16,625.00 ส านกังานปลดั อบต. 

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั เพ่ือเป็นขอ้มูลในการพฒันาทอ้งถ่ิน และประชุมช้ีแจงท า 
ความเขา้ใจ เพ่ือสร้างทศันคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู ่ร่วมกนัอยา่ง
สมานฉันท์  

-จดัประชุมประชาคมโดยมีคณะผูบ้ริหาร สมาชิก และหวัหนา้ส่วน เขา้ร่วมประชุม กบั
ประชาคมในแต่ละหมู่บา้น -จดัประชุมร่วมระหว่าง อบต. ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บา้น,ตวัแทนภาคประชาสงัคมและประชาชนทัว่ไป อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  



8.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการพ่อ - แม่ดีเด่น 12,500.00 กองสวสัดิการสงัคม 
- เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่พอ่ แม่ ผูท่ี้มีความซ่ือสตัย ์สุจริต ตั้งมัน่อยูใ่น
หลกัคุณธรรม จริยธรรม  

- จดัพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ พ่อ แม่ ดีเด่น ในวนัสถาปนาอบต.โสธร 

9.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริมศูนยกี์ฬา
ต าบลโสธร "แข่งขนักีฬาเดก็ 
เยาวชน และประชาชน" 

30,000.00 
กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

-เพ่ือส่งเสริมให้ผูน้ าชุมชนเดก็และเยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ีใชเ้วลาว่าง
ให้เป็น ประโยชน์ดว้ยการเล่นกีฬา ไม่พ่ึงพาส่ิงเสพติด  

-ด าเนินการจดัการแข่งขนักีฬาและจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและ ใชใ้นการแข่งขนั 

10.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการกิจกรรมวนัส าคญั
ทาง พุทธศาสนา 

19,100.00 
กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

-เพ่ือท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมให้ประชาชนน าหลกัค าสอนทาง
ศาสนามา ใชใ้นการด าเนินชีวิต  

-จดักิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนั
เขา้พรรษา วนัอาสาฬหบูชาฯลฯ และจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บวชชีพราหมณ์  

11.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต ์

20,000.00 
กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรักษาวฒันธรรม ประเพณีของไทย  
-จดักิจกรรมทางศาสนาสรงน ้า พระรดน ้าขอพรจากผูสู้งอาย ุ-จดักิจกรรมกีฬาพ้ืนบา้นและ
รณรงค ์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต ์ท่ีถูกตอ้งกบัวฒันธรรมไทย 

12.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

6,000.00 
กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรักษาสืบทอดวฒันธรรมและประเพณี
ทอ้งถ่ิน  

- จดักิจกรรมหรือสนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน เช่น การจดัขบวนแห่
หลวงพอ่โสธรทางน ้า งานท าบุญขวญัทุ่ง ฯลฯ 

13.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการ วดั ประชา รัฐ สร้าง
สุข สร้างสปัปายะดว้ย วิธี 5
ส 

7,000.00 
กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพ่ือให้วดัเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่กิจกรรม 5 ส และเพ่ือให้วดั เป็น
ศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ของคนในชุมชน  

- คณะผูบ้ริหาร สมาชิกอบต. เดก็ เยาวชน และ ประชาชน องคก์รภาครัฐ เอกชน กลุ่มจิต
อาสา ใน พ้ืนท่ีต าบลโสธร ร่วมกนัพฒันาวดัชมโพธยาราม ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีมาตรฐานตาม แนวทาง 5ส 

14.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

10,000.00 กองสาธารณสุขฯ 
-เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชนในการป้องกนั อนัตรายจาก
การอุปโภคบริโภคสินคา้ต่างๆ  

-ให้ความรู้แก่ผูจ้  าหน่ายสินคา้และ ประชาชนทัว่ไป -จดัตั้งศูนยบ์ริการตรวจหาสารพิษ 
ตกคา้งในอาหาร ผกัและผลไม ้

15.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการฝึกอบรมความรู้ เติม
ความรัก มอบความรู้ ต่อสู้ยา
เสพติด 

40,000.00 กองสาธารณสุขฯ 
- เพ่ือสร้างจิตส านึกให้วยัรุ่นและเยาวชนให้รักครอบครัวไม่ไปยุง่
เก่ียวกบัยาเสพติด สร้างความตระหนกัให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัป้องกนั
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  

- เยาวชน นกัเรียน วยัรุ่น 

16.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการรณรงคส่์งเสริมการ
ใช ้น ้ าหมกัชีวภาพ 

20,000.00 กองสาธารณสุขฯ - เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ในการผลิต และวิธีการใชน้ ้าหมกัชีวภาพ  - จดัการอบรม การผลิต และใชน้ ้าหมกัชีวภาพ 

17.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

โครงการอบรมและรณรงค์
การ คดัแยก และบริหาร
จดัการขยะเปียกในชุมชน 

20,000.00 กองสาธารณสุขฯ - เพ่ือลดปริมาณขยะ และลดปัญหาขยะเปียกในชุมชน  
- จดักิจกรรม จดัฝึกอบรม และรณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ในการคดัแยก ขยะเปียก 
และการน าขยะมาใชป้ระโยชน์ 

18.  
การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริมการประชุม 
(ประชุมประชาคมระดบั
หมู่บา้น) 

10,000.00 กองสวสัดิการสงัคม 

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินและ
กระบวนการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น -สนบัสนุนกรรมการหมู่บา้นจดั
ประชุม 

จดัประชุมประชาคมระดบัหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 - 7 ต าบลโสธร 



19.  
การพฒันาดา้นการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ี
ดี 

โครงการเสริมสร้างความรู้
ดา้นกฏหมายและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

10,000.00 ส านกังานปลดั อบต. 
-เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ดา้นกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

- จดัฝึกอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนดา้นกฏหมายการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหา- กษตัริยท์รงเป็นประมุข และตามหลกัธรรมาภิบาล 

20.  
การพฒันาดา้นการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ี
ดี 

โครงการส่งเสริมและพฒันา
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได ้

200,000.00 ส านกั/กองคลงั -เพ่ือให้การจดัเกบ็รายไดถู้กตอ้ง ครบถว้นและเป็นธรรม  
-ประชาสมัพนัธ์ รณรงค ์ส ารวจ ปรับปรุงขอ้มูลและจดัท าแผนท่ีภาษี และทะเบียน
ทรัพยสิ์น (ระยะท่ี 2-3) 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.โสธร มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 2 โครงการ จ านวนเงิน 70,500 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 11,290 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
    

การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 9,140.00 1 9,140.00 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
    

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 1 2,150.00 1 2,150.00 

การพฒันาดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 
    

การพฒันาดา้นการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี 
    

รวม 2 11,290.00 2 11,290.00 

   

  รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต.โสธร ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการลดอบุติัเหตุทางถนน 20,000.00 9,140.00 9,140.00 10,860.00 

2.  

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทิดทูนพิทกัษรั์กษา
สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนสถาบนัส าคญั
ของชาติ 

50,500.00 2,150.00 2,150.00 48,350.00 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) 
อบต. โสธร เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 35 32,368,919.00 - - 
    

2.การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 6 1,840,000.00 2 41,000.00 1 9,140.00 1 9,140.00 

3.การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 7 3,785,000.00 3 250,000.00 
    

4.การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทิดทูนพิทกัษรั์กษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 45 15,757,900.00 13 261,725.00 1 2,150.00 1 2,150.00 

5.การพฒันาดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 2 35,000.00 - - 
    

6.การพฒันาดา้นการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี 32 10,676,000.00 2 210,000.00 
    

รวม 127 64,462,819.00 20 762,725.00 2 11,290.00 2 11,290.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.โสธร ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  

 
    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขออบต.โสธรทราบ เพ่ือจะไดพิ้จารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 

 

 

                                                                                                       (นายนพดล  เต่าร้ัง) 
                                                                     นายก อบต.โสธร  
 

ขอ้มูล ณ 30/03/2565 

 


