
2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนน คสล.  -เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง  -ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า้  638,900     - จา้นวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
พร้อมทอ่ระบายน้้า ได้สะดวกสบาย ถนนศรีเจริญ ซอย 1 หมูท่ี ่1  ช่วงที ่1 (งบ อบต.) เพิ่มขึ้น สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว (ต.7)

58.00 เมตร ช่วงที ่2 ผิวจราจร กว้าง 

3.00 เมตร ระยะทางยาว 40.00  เมตร

2 ปรับปรุงผิวจราจร ถนน  - เพื่อแกไ้ขปัญหาถนนชา้รุด  -ปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพฒันา ซอย 1 2,100,000     -จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
โสธรพฒันา ซอย 1 ไมส่ะดวกในการเดินทาง หมูท่ี ่3 (ซอยก้านันอุดม)   โดยการปู (งบ อบต.) ที่ปรับปรุง สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 3 (asphaltic concrete) ช่วงที ่1  ผิวจราจร เพิ่มขึ้น

กว้าง 5.00-10.00  เมตร ยาว 8.70  เมตร 

ช่วงที ่2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ

ทางยาว 716.30 เมตร

3 ปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธร  - เพื่อแกไ้ขปัญหาถนนชา้รุด  -ปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรวงแหวน 5,427,000     -จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
วงแหวน  หมู่ที่ 1,5 ไมส่ะดวกในการเดินทาง หมู่ที่ 1, 5  โดยการลาดยาง (asphaltic   (งบ อบต.) ที่ปรับปรุง สบายในการเดินทาง ช่าง

concrete)  ผิวจราจรกวา้ง 6.20  เมตร เพิ่มขึ้น
ระยะทางยาว  2,464.00  เมตร  หนา

โดยเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่รวมกนั

ไมน่้อยกวา่ 15,276.80 ตารางเมตร  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับ AEC และตลาดโลก

แบบ ผ. 02 
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ   -เพื่อแกไ้ขปัญหากระแส  -ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธรพัฒนา 1,500,000        -จ้านวนจุด  - ประชาชนสะดวก สบาย กอง
หมู่ที่ 3,4 ไฟฟูาตกและปูองกนัอนัตราย ซอย 5 หมู่ที่ 3,4 (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู และปลอดภัยในชวีติและ ช่าง

ให้ประชาชนในเวลากลางคืน ระยะทาง 660.00 เมตร (ต.1) เพิ่มขึน้ ทรัพยสิ์น

5 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ   -เพื่อแกไ้ขปัญหากระแส  -ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธร 347,000     -จ้านวนจุด  - ประชาชนสะดวก สบาย กอง
หมู่ที่ 3 ไฟฟูาตกและปูองกนัอนัตราย (จนัทราอทุิศ) ซอย 2 หมู่ที่ 3 ระยะทาง (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู และปลอดภัยในชวีติและ ช่าง

ให้ประชาชนในเวลากลางคืน 450.00 เมตร จากบ้านนายไสว ถงึสุดทาง (ต.2) เพิ่มขึน้ ทรัพยสิ์น

6 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ   -เพื่อบรรเทาปญัหาของครัวเรือน  -ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบริเวณ 143,000  -จ้านวนจุด  - ประชาชนสะดวก สบาย กอง
หมู่ที่ 7 ที่ไม่มีไฟฟูาใช้ และปอูงกันอันตราย ซอยแยม้เกษร 2 ชว่ง ๆ ละทาง (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู และปลอดภัยในชวีติและ ช่าง

ใหป้ระชาชนในเวลากลางคืน 136 เมตร หมู่ที่ 7 (ต.3) เพิ่มขึน้ ทรัพยสิ์น

7 ขยายเขตไฟฟาูและติดต้ัง  -เพื่อปอูงกันอันตรายให้  -ขยายเขตไฟฟูาและติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 185,000     -จ้านวนจุด  - ประชาชนสะดวก สบาย กอง
ไฟฟาูสาธารณะ หมู่ที่ 5 ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ถนนโสธรวงแหวน ซอย 11 ระยะทาง (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู และปลอดภัยในชวีติและ ช่าง

เวลากลางคืน  260.00  เมตร (ต.4) เพิ่มขึน้ ทรัพยสิ์น

8 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ  -เพื่อปอูงกันอันตรายให้  -ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 210,000       -จ้านวนจุด  -ประชาชนมคีวามปลอดภัย กอง
หมู่ที่ 6 ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ซอยบ้านนายวชิติ ภู่พิมล  หมู่ที่ 6 (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู ในชวีติและทรัพยสิ์น ช่าง

เวลากลางคืน ยาว 299.00 เมตร (ต.6) เพิ่มขึน้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 ปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อแกไ้ขปัญหาถนนชา้รุด  -ปรับปรุงผิวจราจร ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 1,100,000        -จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 ไมส่ะดวกในการเดินทาง (บริเวณหลังบ้านนายสุทิน) หมู่ที่ 6 โดยการ  (งบ อบต.) ที่ปรับปรุง สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 6 ปู(asphaltic concrete) ผิวจราจรกวา้ง เพิ่มขึ้น

กวา้ง 5.40 เมตร ยาว 467.20 เมตร

10 ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.  -เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง  -ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้้า 732,000  - จา้นวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
พร้อมท่อระบายน้้า ได้สะดวกสบาย และแก้ไข ถนนเทพคุณากร ซอย 5 หมู่ที่ 7 (ต่อจากเดิม) (งบ อบต.) ท่อระบายน้้า สบายในการเดินทาง และ ช่าง
ถ.เทพคุณากร ซ.5 หมู่ที่ 7 ปญัหาน้้าทว่มขังในฤดูฝน จากหน้าบ้านเลขที่ 58 ถึง ศาลเจา้อาม้า ผิวจราจร (ต.2) เพิ่มขึ้น ไม่มีปญัหาน้้าทว่มขัง

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว  127.00  เมตร

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  -เพื่อความเปน็ระเบยีบ  -ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้้า หลัง    550,000      1,119,300    1,500,000   7,500,000    -จา้นวนแห่ง  -พื้นที่มคีวามเป็นระเบียบ กอง
สระน้้า หมู่ที่ 1 เรียบร้อย  สวยงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เรียบร้อย  สวยงาม ช่าง

" 1) น้าเศษดินหรือเศษวสัดุทีเ่หลือใช้จาก "  -บรรยากาศริมถนนมี "
โครงการก่อสร้างต่างๆ มาถมพร้อม (ก่อสร้างร้ัวรอบ  - ถมดินใหเ้ต็มพื้นที่  - ก่อสร้างอาคาร ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปรับเกล่ีย พื้นที่สระน้้า) รอบสระน้้า อเนกประสงค์ และสวยงาม
2) ถมดินลูกรังเสริมให้เต็มพืน้ที ่กรณี (รายละเอียดตาม  - ก่อสร้างอาคาร

เศษวสัดุเหลือใช้มีไม่เพียงพอ แบบที่ก้าหนด) คสล. 2  ชั้น

3) ก่อสร้างร้ัวรอบพืน้ทีส่ระน้้า 
4) จัดซ้ือไม้ดอกไม้/ไม้ประดับปลูก
บริเวณริมถนนโสธรวงแหวน หมูท่ี ่1
5) จัดสวนสาธารณะ
6) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (4.8 ล้าน)
7) ก่อสร้างอาคารคสล. 2 ชั้น (ขนาด8x28 เมตร)

     (2.7 ล้าน)

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนโสธร ซอย 1 หมู่ที่ 2 440,000       -จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนโสธร ซอย 1 ได้สะดวกสบาย ช่วงที่ 1  ผิวจราจร คสล.กวา้ง 3.60 เมตร (งบ อบต.) เพิ่มขึ้น สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 2 ระยะทางยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร (ต.4)

หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 507.60 ตรม. 

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรคสล.กวา้ง 3.60-2.70 เมตร 

ระยะทางยาว 53.00 เมตร หนา 0.15  เมตร

หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 166.95 ตรม. 

ช่วงที่ 3 ผิวจราจรคสล. กวา้ง 2.70 เมตร ระยะ

ทางยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 81.00 ตรม.  ช่วงที่ 4  

ปรับปรุงซ่อมแซมก้าแพงกันดินบริเวณทางโค้ง

ก่อนถึงบ้านนายสุทธพิรฯ พร้อมวางท่อระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3

จา้นวน 2 ท่อน (รายละเอียดตามแบบที่ก้าหนด)

13 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ  -เพื่อปอูงกันอันตรายให้  -ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 480,000       -จ้านวนจุด  -ประชาชนมคีวามปลอดภัย กอง
ถนนโสธรพฒันา ซอย 5 ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ถนนโสธรพัฒนา ซอย 5  (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟูา ในชวีติและทรัพยสิ์น ช่าง
หมู่ที่ 3 ระยะทาง 620.00 เมตร (ชว่งท้ายซอย) เพิ่มขึ้น

14 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ  -เพื่อปูองกนัอนัตรายให้  -ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 350,000       -จา้นวนจดุ  -ประชาชนมคีวามปลอดภัย กอง
ถนนโสธร ซอย 2/1 ประชาชนที่ใชร้ถใชถ้นน ถนนโสธร ซอย 2/1 (บ้านลุงพยอม) (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟูา ในชวีติและทรัพยสิ์น ช่าง
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ระยะทาง 450.00 เมตร เพิ่มขึ้น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ   -เพื่อแก้ไขปญัหากระแส  -ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธรพัฒนา 60,000      -จ้านวนจุด  - ประชาชนสะดวก สบาย กอง
ถนนโสธรพฒันา ซอย 11 ไฟฟาูตก ซอย 11  (บริเวณบ้านนายอา้พล) หมู่ที่ 4 (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู และปลอดภัยในชวีติและ ช่าง
หมู่ที่ 4 ระยะทาง 77.00   เมตร เพิ่มขึน้ ทรัพยสิ์น

16 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ  -เพื่อปอูงกันอันตรายให้  -ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 360,000       -จ้านวนจุด  -ประชาชนมคีวามปลอดภัย กอง
ถนนโสธรวงแหวน ซอย 7 ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนใน ถนนโสธรวงแหวน ซอย 7  ระยะทาง (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟูา ในชวีติและทรัพยสิ์น ช่าง
หมู่ที่ 5 เวลากลางคืน  300.00 เมตร เพิ่มขึ้น

17 ขยายเขตประปา  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -วางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนโสธร 380,000       -จ้านวนครัว  - ประชาชนมีน้้าสะอาด กอง
ถนนโสธรพฒันา ซอย 5 น้้าอุปโภค บริโภค พัฒนา ซอย 5 (เชื่อมต่อม.4) (งบ อบต.) เรือนที่มีน้้าใช้ เพยีงพอต่อการอุปโภค ช่าง
หมู่ที่ 3 ระยะทาง  620.00 เมตร เพิ่มขึ้น

18 ขยายเขตประปา  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขยายเขตประปา ถนนโสธรวงแหวน 150,000       -จา้นวนครัว  - ประชาชนมีน้้าสะอาด กอง
ถนนโสธรวงแหวน ซอย 6 น้้าสะอาดในการอุปโภค ซอย 6 (บ้านคุณบุญยงั) หมู่ที่ 5 (งบ อบต.) เรือนที่มนี้้าใช้ พอต่อการอุปโภค บริโภค ช่าง
หมู่ที่ 5 บริโภค ระยะทาง 240.00 เมตร เพิ่มขึ้น

19 ปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง  - ปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซอย 3 2,128,000    -จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนโสธรพัฒนา ซอย 3 ได้สะดวกสบาย หมู่ที่ 3 โดยการปู (para asphalconcrete) (งบ อบต.) ที่ปรับปรุง สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกวา้ง 8.00-4.50 เมตร ระยะทางยาว เพิ่มขึ้น

600.00 เมตร หนาโดยเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 2,759.97 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบที่ก้าหนด)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ  -เพื่อแก้ไขปญัหากระแส  -ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนศรีเจริญ 67,000          -จ้านวนจุด  - ประชาชนสะดวก สบาย กอง
ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 ไฟฟาูตก ซอย 5,6 บริเวณตรงขา้มบ้านนายสุทิน  (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู และปลอดภัยในชวีติและ ช่าง
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6  ระยะทาง 100.00 เมตร (ต.1) เพิ่มขึน้ ทรัพยสิ์น

21 ก่อสร้างถนนคสล.  -เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง  - ก่อสร้างถนนคสล. ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1/2 198,900     -จา้นวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1/2 ได้สะดวกสบาย หมู่ที่ 3  (ท้าต่อ) โดยสร้างผิวจราจรค.ส.ล. กวา้ง (งบ อบต.) เพิ่มขึน้ สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 3 3.00-3.80 เมตร ระยะทางยาว 72.00 เมตร (ต.2)

หนาโดยเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกวา่ 275.00  ตารางเมตร สร้างท่อ

ระบายน้้า (ท่อลอด) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.40 เมตร ยาว 9.00 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบที่ก้าหนด)

22 ขยายเขตประปา ถนนโสธร-   -เพื่อแกไ้ขปัญหาขาดแคลน  -วางท่อขยายเขตประปาบริเวณ 500,000        -จา้นวนครัว  - ประชาชนมีน้้าสะอาด กอง
วงแหวน ซอย 1/1 น้้าอปุโภค บริโภค ถนนโสธรวงแหวน ซอย 1/1 (รวมใจอทุิศ) (งบ อบต.) เรือนที่มนี้้าใช้ เพียงพอต่อการอุปโภค ช่าง
(รวมใจอุทิศ) หมู่ที่ 1,4 (ถนนดิน) หมู่ที่ 1,4  (บ้านคุณมณี) (ต.3) เพิ่มขึ้น

ระยะทาง 540.00 เมตร

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 ปรับปรุงผิวจราจร  -เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง  - ปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมผิวจราจรค.ส.ล. รวม 1,250,000  -จา้นวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนแย้มเกษร  ได้สะดวกสบาย รางว ีกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 135.00 (งบ อบต.) ที่ปรับปรุง สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 7 เมตร หนาโดยเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม (ต.4) เพิ่มขึน้

กันไม่น้อยกวา่ 540.00  ตารางเมตร และสร้าง
ท่อระบายน้้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ระยะทางรวมบ่อพักยาว 30.00 เมตร พร้อมบ่อ
พักท่อระบายน้้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60  
เมตร จา้นวน 2 บ่อ สร้างรางวยีาวรวมไม่น้อยกวา่
68.00 เมตร สร้างก้าแพงกันดินยาวรวม 
86.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ก้าหนด)

24 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ  -เพื่อแก้ไขปญัหากระแส  -ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธร- 120,000        -จ้านวนจุด  - ประชาชนสะดวก สบาย กอง
ถนนโสธรวงแหวน ซอย 6 ไฟฟาูตก วงแหวน ซอย 6  (บ้านคุณบุญยงั) หมู่ที่ 5 (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู และปลอดภัยในชวีติและ ช่าง
หมู่ที่ 5 ระยะทาง 215.00 เมตร (ต.6) เพิ่มขึน้ ทรัพยสิ์น

25 ปรับปรุงผิวจราจร  -เพื่อแกไ้ขปัญหาถนนชา้รุด  -ปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมผิวจราจรถนน 3,485,000     -จา้นวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนบญุมนต์ชัย ไมส่ะดวกในการเดินทางและ ค.ส.ล.รวมรางวี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (งบ อบต.) เพิ่มขึน้ สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 1 ปูองกนัน้้าท่วมขงัในฤดูฝน ระยะทางยาว 325.00  เมตร หนาโดยเฉล่ีย (ต.7)

 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกันไม่น้อยกว่า 
1300 ตารางเมตร และสร้างท่อระบายน้า้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 2 ฝ่ัง
ระยะทางรวมบ่อพกัยาว 650.00 เมตร
พร้อมบ่อพกัท่อระบายน้า้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง0.60 เมตร จา้นวน 60 บ่อ สร้างรางวี 
2 ฝ่ัง ยาวรวมไม่น้อยกว่า 534.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบทีก่้าหนด)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 ก่อสร้างถนนคสล.  -เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง  - กอ่สร้างถนนคสล. ถนนโสธร ซอย 2 725,000    -จา้นวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนโสธร ซอย 2 เชื่อม ได้สะดวกสบาย เชื่อมถนนโสธรพัฒนา หมู่ที่ 3 โดยสร้าง (งบ อบต.) เพิ่มขึน้ สบายในการเดินทาง ช่าง
ถนนโสธรพฒันา หมู่ที่ 3 ผิวจราจรคสล. กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง

ยาว 198.00 เมตร หนาโดยเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่รวมกนัไมน่้อยกวา่

1,188.00 ตารางเมตร (รายละเอยีดตาม

แบบที่กา้หนด)

27 ต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ  -เพื่อให้มอีาคาร สถานที่  - ปรับปรุงภมูิทัศน์องค์การบริหารส่วนต้าบล 422,000     จา้นวนแห่ง  -องค์การบริหารส่วนต้าบล- ส้านักงาน
และปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อความสะดวกสบายส้าหรับ โสธร หมูท่ี ่1 โดยสร้างพืน้ค.ส.ล.หนา 0.10 (งบ อบต.) โสธร มอีาคาร สถานที่เพื่อ ปลัด
ที่ท้าการอบต.โสธร ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เมตร พืน้ทีป่ระมาณ 205.00 ตารางเมตร ความสะดวกสบายส้าหรับ

และใชใ้นการจดัเกบ็เอกสาร สร้างหลังคาเมทัลชีท พร้อมโครงหลังคาเหล็ก ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ต่างๆ ฯลฯ พืน้ทีป่ระมาณ 144.00 ตารางเมตร และ และใช้ในการจัดเก็บ
สร้างผนังกระจกอลูมิเนียม พืน้ทีป่ระมาณ เอกสารต่างๆ ฯลฯ
22.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ

ทีก่้าหนด)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์ก-  -เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง  - ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 5,030,600   -จา้นวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
คอนกรีต ถนนศรีเจริญ ได้สะดวกสบาย ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 (บริเวณหน้าบริษทั (งบ อบต.) เพิ่มขึน้ สบายในการเดินทาง ช่าง
ซอย 5,6  หมู่ที่ 6 วณิชชัยฯ ถึงบริเวณสามแยกบ้านนายสุทินฯ)

หมูท่ี ่6 โดยสร้างผิวจราจรแอสฟลัท์ติก-

คอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร รวมรางวีกว้าง 

6.00 เมตร ระยะทางยาว 518.00  เมตร 

หรือมีพืน้ทีร่วมกันไม่น้อยกว่า 3,108.00  

ตารางเมตร และสร้างท่อระบายน้า้ ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 2 ฝ่ัง ระยะ 

ทางรวมบ่อพกัยาว 1,036.00 เมตร พร้อม

บ่อพกัท่อระบายน้า้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

0.60 เมตร จา้นวน 104 บ่อ สร้างรางวี 

2 ฝ่ังยาวรวมไม่น้อยกว่า 880.00 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบทีก่้าหนด)

29 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ  -เพื่อแก้ไขปญัหากระแส  -ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนศรีเจริญ 66,000          -จ้านวนจุด  - ประชาชนสะดวก สบาย กอง
ถนนศรีเจริญ ซอย 4 ไฟฟาูตก ซอย 4 (ซอยแยกใหม)่  หมู่ที่ 6 (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู และปลอดภัยในชวีติและ ช่าง
หมู่ที่ 6 ระยะทาง 94.00  เมตร เพิ่มขึน้ ทรัพยสิ์น

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

30 ก่อสร้างถนน คสล.  -เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง กอ่สร้างถนน คสล. ถนนโสธรพัฒนา ซอย 5 310,000    - จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนโสธรพัฒนา ซอย 5 ได้สะดวกสบาย (บริเวณบา้นนายรัสพลฯ) หมู่ที่ 3 (งบ อบต.) เพิ่มขึ้น สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 117.10

เมตร

31 ปรับปรุงผิวจราจรคสล.  - เพื่อแกไ้ขปัญหาถนนชา้รุด  -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนโสธรพัฒนา 410,000       -จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1/1 ไมส่ะดวกในการเดินทาง ซอย 1/1 หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกวา้ง 4.00 (งบ อบต.) ที่ปรับปรุง สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 3 เมตร ยาว 167.00 เมตร เพิ่มขึ้น

32 ก่อสร้างถนนลาดยาง  -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง  -ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนโสธร ซอย 2/1 280,000       - จา้นวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนโสธร ซอย 2/1 ได้สะดวกสบาย (บ้านลุงพยอม) ผิวจราจร กว้าง  5.00  เมตร (งบ อบต.) เพิ่มขึ้น สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 3 ยาว  120.00  เมตร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 ก่อสร้างถนน คสล.  -เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง  -กอ่สร้างถนน คสล.ถนนโสธรพัฒนา 350,000       - จา้นวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนโสธรพฒันา ซอย 1/3 ได้สะดวกสบาย ซอย 1/3 (บ้านผู้ใหญ่ทา) ผิวจราจรกวา้ง (งบ อบต.) เพิ่มขึ้น สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 3 6.00  เมตร ยาว  100.00  เมตร

34 ก่อสร้างถนนคสล.  -เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง  -กอ่สร้างถนนคสล. ถนนโสธรวงแหวน 3,965,000    - จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนโสธรวงแหวน ซอย 1/1 ได้สะดวกสบาย ซอย 1/1 (รวมใจอทุิศ)(ถนนดิน) หมู่ที่ 4 (งบ อบต.) เพิ่มขึ้น สบายในการเดินทาง ช่าง
(รวมใจอุทิศ)(ถนนดิน) ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,300

หมู่ที่  4 เมตร

35 ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมท่อ  -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง  -ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้้า 286,000       - จา้นวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ระบายน้้า ถนนโสธรวงแหวน ได้สะดวกสบาย ถนนโสธรวงแหวน ซอย 4  (ริมหลอด- (งบ อบต.) เพิ่มขึ้น สบายในการเดินทาง ช่าง
ซอย 4 หมู่ที่ 4 ท่ากก) หมู่ที่ 4 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 

ยาว  97  เมตร

36 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง  - ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. พร้อมท่อ 470,000       -จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
พร้อมท่อระบายน้้า  ถนน ได้สะดวกสบาย ระบายน้้า ถนนโสธรวงแหวน ซอย 2 (งบ อบต.) เพิ่มขึ้น สบายในการเดินทาง ช่าง
โสธรวงแหวน ซอย 2 (บริเวณบ้านนายรัสดาฯ ) หมู่ที่ 4  ผิวจราจร

หมู่ที่ 4 กวา้ง 5.00  เมตร ยาว 146.00  เมตร
  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อแกไ้ขปัญหาถนนชา้รุด  -กอ่สร้างถนน คสล. ถนนโสธรวงแหวน 120,000       - จา้นวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนโสธรวงแหวน ซอย 6 ไมส่ะดวกในการเดินทาง ซอย 6 (บ้านคุณบุญยงั) หมู่ที่ 5 ผิวจราจร (งบ อบต.) เพิ่มขึ้น สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 5 กวา้ง 4.00  เมตร ยาว 40.00 เมตร 

38 ซ่อมแซมผิวจราจร  - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง  - ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนศรีเจริญ 1,640,000  -จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ถนนศรีเจริญ ซอย 5 ,6 ได้สะดวกสบาย ซอย 5,6 (ซอยบ้านผู้ใหญ่ส้ารวย) หมู่ที่ 6 (งบ อบต.) ที่ปรับปรุง สบายในการเดินทาง ช่าง
หมู่ที่ 6 ผิวจราจรคสล. กวา้งโดยเฉล่ีย 3.50 เมตร เพิ่มขึ้น

ยาว 768.00 เมตร

39 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ   -เพื่อแก้ไขปญัหากระแส  -ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธรพัฒนา 80,000      -จ้านวนจุด  - ประชาชนสะดวก สบาย กอง
ถนนโสธรพฒันา ซอย 7 ไฟฟาูตก ซอย 7  (บริเวณบ้านนายสุวรรณ) (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู และปลอดภัยในชวีติและ ช่าง
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 ระยะทางประมาณ 111.00 เมตร เพิ่มขึน้ ทรัพยสิ์น

40 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  -เพื่อปอูงกันอันตรายให้  -ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 500,000       -จ้านวนจุด  -ประชาชนมคีวามปลอดภัย กอง
ถนนโสธรวงแหวน ซอย 1/1 ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนใน ถนนโสธรวงแหวน ซอย 1/1(รวมใจอทุิศ) (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟูา ในชวีติและทรัพยสิ์น ช่าง
หมู่ที่ 4 เวลากลางคืน (ถนนดิน) หมู่ที่ 4 ระยะทางประมาณ  เพิ่มขึ้น

640.00 เมตร

41 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ   -เพื่อแก้ไขปญัหากระแส  -ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธรพัฒนา 25,000      -จ้านวนจุด  - ประชาชนสะดวก สบาย กอง
ถนนโสธรพฒันา ซอย 9 ไฟฟาูตก ซอย 9 หมู่ที่ 4 ระยะทางประมาณ (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู และปลอดภัยในชวีติและ ช่าง
หมู่ที่ 4 33.00   เมตร เพิ่มขึน้ ทรัพยสิ์น

.

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
42 ขยายเขตประปา  -เพื่อแกไ้ขปัญหาขาดแคลน  -วางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนน 400,000       -จา้นวนครัว  - ประชาชนมีน้้าสะอาด กอง

ถนนโสธรพฒันา ซอย 1 น้้าอปุโภค บริโภค โสธรพัฒนา ซอย 1 (กา้นันอดุม) หมู่ที่ 3 (งบ อบต.) เรือนที่มนี้้าใช้ เพียงพอต่อการอุปโภค ช่าง

หมู่ที่ 3 ระยะทางประมาณ 520.00  เมตร เพิ่มขึ้น

43 ขยายเขตประปา  -เพื่อแกไ้ขปัญหาขาดแคลน  -วางท่อขยายเขตประปา บริเวณ 56,000         - จา้นวนครัว  - ประชาชนมีน้้าสะอาด กอง

ซอยแย้มเกษร  หมู่ที่ 7 น้้าอปุโภค บริโภค ซอยแย้มเกษร  หมู่ที่ 7 (งบ อบต.) เรือนที่มนี้้าใช้ เพียงพอต่อการอุปโภค ช่าง

ระยะทางประมาณ  75.00   เมตร เพิ่มขึ้น บริโภค

44 ก่อสร้างถนนคสล. พร้อม  - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง  - กอ่สร้างถนนคสล. พร้อมท่อระบายน้้า 5,000,000  -จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง

ท่อระบายน้้า ถนนโสธร ได้สะดวกสบาย ถนนโสธร ซอย 2/4 (ซอยบ้านหมอ) (งบ อบต.) เพิ่มขึ้น สบายในการเดินทาง ช่าง

ซอย 2/4 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกวา้ง 5.50 เมตร 

ยาว  300.00  เมตร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 ก่อสร้างถนนคสล. พร้อม  - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง  - กอ่สร้างถนนคสล. พร้อมท่อระบายน้้า 554,000     -จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
ท่อระบายน้้า ถนนโสธร- ได้สะดวกสบาย ถนนโสธรวงแหวน ซอย 15 (ซอยสวนเจก๊) (งบ อบต.) เพิ่มขึ้น สบายในการเดินทาง ช่าง
วงแหวน ซอย 15 หมู่ที่ 1  ผิวจราจรกวา้ง 5.00   เมตร

หมู่ที่ 1 ยาว 150.00  เมตร

46 ปรับปรุงผิวจราจร ถนน  - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง  - ปรับปรุงผิวจราจร ถนนหินคลุก(เดิม) เป็น 285,000       -จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
หินคลุก (เดิม) พร้อมท่อ ได้สะดวกสบาย ถนนค.ส.ล.  พร้อมท่อระบายน้้า ถนน (งบ อบต.) เพิ่มขึ้น สบายในการเดินทาง ช่าง
ระบายน้้า  ถนนศรีเจริญ ศรีเจริญ ซอย 4 (ซอยบ้านนางสุพิษณ์ฯ )  

ซอย 4  หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 ผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 95.00 เมตร

47 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  -เพื่อปอูงกันอันตรายให้  -ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธร 120,000       -จ้านวนจุด  -ประชาชนมคีวามปลอดภัย กอง
ถนนโสธรวงแหวน ซอย 15 ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนใน วงแหวน ซอย 15 (ซอยสวนเจก๊) (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู ในชวีติและทรัพยสิ์น ช่าง
หมู่ที่ 1 เวลากลางคืน หมู่ที่ 1 ระยะทางประมาณ 150.00 เมตร เพิ่มขึน้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ  -เพื่อปอูงกันอันตรายให้  -ขยายเขตและติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ 500,000       -จ้านวนจุด  -ประชาชนมคีวามปลอดภัย กอง
หมู่ที่ 3 ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนใน บริเวณหลังร้านริน ระยะทาง (งบ อบต.) ที่ติดต้ังไฟฟาู ในชวีติและทรัพยสิ์น ช่าง

เวลากลางคืน 640.00 เมตร หมู่ที่ 3 เพิ่มขึน้

49 ขยายเขตประปา  -เพื่อแกไ้ขปัญหาขาดแคลน  -วางท่อขยายเขตประปา ถนนโสธร 120,000       -จา้นวนครัว  - ประชาชนมีน้้าสะอาด กอง
ถนนโสธรวงแหวน ซอย 15 น้้าอปุโภค บริโภค วงแหวน ซอย 15 (ซอยสวนเจก๊) (งบ อบต.) เรือนที่มนี้้าใช้ เพียงพอต่อการอุปโภค ช่าง
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ระยะทางประมาณ 150.00 เมตร เพิ่มขึ้น

50 ก่อสร้างสะพาน คสล.  -เพื่อการระบายน้้าและการ  -กอ่สร้างสะพาน คสล.แทนการฝ่ังท่อ 700,000       -จา้นวนแห่ง  -การระบายน้้าและการ กอง
ถนนเทพคุณากร ซอย 7 สัญจรที่สะดวก ระบายน้้า บริเวณ ถนนเทพคุณากร (งบ อบต.) สัญจรของประชาชน ช่าง
หมู่ที่ 7 ซอย 7 หมู่ที่ 7  ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร สะดวก

ยาว 8.00 เมตร

51 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.  - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง  - ปรับปรุงผิวจราจรคสล. พร้อมกอ่สร้าง 500,000       -จ้านวนถนน  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
พร้อมก่อสร้างก้าแพงกันดิน ได้สะดวกสบาย กา้แพงกนัดิน ถนนเทพคุณากร ซอย 17 (งบ อบต.) ที่ปรับปรุง สบายในการเดินทาง ช่าง
ถนนเทพคุณากร ซอย 17 (บริเวณท้ายซอย) หมู่ที่ 7  ผิวจราจรกวา้ง เพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 7  3.50 เมตร  ยาว 37.00  เมตร

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  - เพื่อแก้ไขปัญหาถนนช้ารุด  -ซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลติกฯ  โดยใช้ 3,500,000 3,000,000   700,000       700,000      700,000       - จา้นวนการ  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
สาธารณะ หมู่ที่ 1-7 ไม่สะดวกในการเดินทาง ยางพาราเป็นส่วนผสมฯ, (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ซ่อมแซม สบายในการเดินทาง ช่าง

 - ซ่อมแซมถนน คสล. และลงหินคลุกถนน ถนน(สาย)

สาธารณะสายต่าง ๆ หมู่ที่ 1-7

 - ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานกอ่สร้าง

53 ก้าจัดวัชพืชริมถนนสาธารณะ  -เพื่อความเปน็ระเบยีบ  -จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้า/กิง่ไม้หรือ 200,000      200,000      250,000       250,000      250,000       - จา้นวนคร้ัง  -ประชาชนมีความสะดวก กอง
หมู่ที่ 1-7 เรียบร้อยและปอูงกัน ฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณริมถนนสาธารณะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สบายและปลอดภยัในการ ช่าง

อุบติัเหตุ ปลีะ 3 คร้ัง ช่างขอตรวจสอบ เดินทาง

54 ติดต้ังปาูยจราจร  -เพื่อบอกสัญลักษณ์และ  -ติดต้ังปาูยจราจร บริเวณถนนสาย 100,000      500,000      100,000       100,000      100,000       - จา้นวนปูาย  -ประชาชนสามารถเดินทาง กอง
เส้นทางไปสถานที่ต่าง ๆ ต่างๆ หมู่ที่ 1-7 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้สะดวกและปลอดภยั ช่าง
ใหก้ับประชาชน

ปี63 (รวมราวสะพาน

ข้ามหลอดตาเฉือ่ยหมูท่ี5่)

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

55 ลอกทอ่ระบายน้้า  -เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง  -ลอกทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 1-7 1,372,450    1,400,000   300,000       300,000      300,000       - จา้นวนการ  -การระบายน้้าสะดวก กอง
หมู่ที่ 1-7 ในฤดูฝน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปรับปรุง รวดเร็วขึน้ ไม่มีปญัหา ช่าง

(สาย) น้้าทว่มขัง

56 ไฟฟาูสาธารณะถนน  -เพื่อปอูงกันอันตรายให้  - ติดโคมไฟฟาูสาธารณะเพิ่มและ 200,000      200,000      200,000       200,000      200,000       - จา้นวนการ  - ประชาชนสะดวกสบาย กอง
สายต่าง ๆ หมู่ที่ 1-7 ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนใน ซ่อมแซมโคมที่ช้ารุด หมู่ที่ 1-7 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ติดต้ัง/ซ่อม และปลอดภยัในชีวิตและ ช่าง

เวลากลางคืน ชา่งขอตรวจสอบราคา แซม (สาย) ทรัพย์สิน

13            16            15             23            12            79
15,923,350    12,030,000    13,808,800     17,952,000    11,544,000    71,258,150                

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก้าจัดวัชพชืแหล่งน้้าเพื่อ  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -จ้างเหมาก้าจัดวัชพชืคลองสาธารณะ 200,000        200,000      200,000       200,000      200,000       -ร้อยละ 80  -ครัวเรือน,เกษตกรมีน้้า กอง

การเกษตร หมู่ที่ 1-7 น้้าเพื่อการเกษตร ต่าง ๆ ในพื้นที่ต้าบลโสธร ม.1-7 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ใช้เพยีงพอตลอดปี ช่าง
มีน้้าใช้เพียงพอ

2 ก่อสร้างทดน้้าคลองบางกุง้  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ก่อสร้างทดน้้าคลองบางกุง้ 400,000       -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง
หมู่ที่ 1,4 น้้าเพื่อการเกษตร (ทดถาวร) หมู่ที่ 4  กว้าง 2.00 เมตร (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ยาว 8.00 - 12.00 เมตร (ต.1) ใช้ในการเกษตร

3 ก่อสร้างทดน้้าหลอดตาเฉื่อย  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ก่อสร้างทดน้้าหลอดตาเฉือ่ย -               150,000     -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง
หมู่ที่ 5 น้้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5  กว้าง 2.00 เมตร (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ยาว 5.00  เมตร ใช้ในการเกษตร

4 ขุดลอกหลอดตาเฉื่อย  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขุดลอกหลอดตาเฉือ่ย หมูท่ี ่5 สภาพเดิม 66,000       -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง
หมู่ที่ 5 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข ปากคลองกวา้ง 50.00 เมตร ท้องคลองเดิม (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน กวา้ง 3.60 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปาก ใช้ในการเกษตร

คลองกวา้ง 2.50 เมตร ก้นคลองกวา้ง
2.00 เมตร  ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาว
รวม 770.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 1,732.50 ลูกบาศก์เมตร 
(รายละเอียดตามแบบทีก่้าหนด)

1.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ก่อสร้างทดน้้าหลอดทา่กก  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -กอ่สร้างทดน้้าหลอดท่ากก หมู่ที่ 6  โดย 288,000        -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง

หมู่ที่ 6 น้้าเพื่อการเกษตร สร้างทดน้้าค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ยาว 11.50 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ ใช้ในการเกษตร

ที่กา้หนด)

6 ขุดลอกหลอดทา่กก  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขุดลอกหลอดทา่กก   หมู่ที่ 6 350,000       -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง

หมู่ที่ 6 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข กว้าง 8.00  เมตร ยาว 1,400 เมตร (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน ลึก 1.00 เมตร ใช้ในการเกษตร

7 ขุดลอกหลอดตาโต  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขุดลอกหลอดตาโต  หมูท่ี ่2,3 120,000     -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง

หมู่ที่ 2,3 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข สภาพเดิมปากคลองกวา้ง 7.00 เมตร ก้น (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน คลองเดิมกวา้ง 4.80  เมตร ขุดจากสภาพ ใช้ในการเกษตร

เดิมปากคลองกวา้ง 2.00  เมตร ก้นคลอง 

กวา้ง 1.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะ

ทางยาวรวม 700.00 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 1,225.00 

 ลูกบาศก์เมตร 

(รายละเอียดตามแบบทีก่้าหนด)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 ขุดลอกหลอดตาเชื้อ  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขุดลอกหลอดตาเชือ้  หมูท่ี ่3 สภาพเดิม 18,000       -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง

หมู่ที่ 3 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข ปากคลองกวา้ง 4.00 เมตร ก้นคลองเดิม (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน กวา้ง 2.80 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปาก ใช้ในการเกษตร

คลองกวา้ง 2.00  เมตร ก้นคลองกวา้ง  

1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาว

รวม 316.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกวา่ 474.00  ลูกบาศก์เมตร

(รายละเอียดตามแบบทีก่้าหนด)

9 ขุดลอกหลอดบางกุง้  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขดุลอกคลองบางกุ้ง หมู่ที่ 1,4,5 675,000     -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง

หมู่ที่ 1,4,5 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข สภาพเดิมปากคลองกวา้ง 10.00 เมตร (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน กน้คลองเดิมกวา้ง 7.00  เมตร ขดุจาก ใช้ในการเกษตร

สภาพเดิม ปากคลองกวา้ง 3.00 เมตร 

กน้คลองกวา้ง 2.00 เมตร ลึก 1.00  เมตร

ระยะทางยาวรวม 2,540.00 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 6,350.00 

ลูกบาศกเ์มตร 

(รายละเอยีดตามแบบที่กา้หนด)

1.2 แผนงานการเกษตร (ต่อ)

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 ขุดลอกหลอดตาปั้น  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขดุลอกหลอดตาปั้น หมู่ที่ 4 สภาพเดิม 26,800       -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง

หมู่ที่ 4 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข ปากคลองกวา้ง 3.50 เมตร กน้คลองเดิม (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน กวา้ง 2.00  เมตร ขดุจากสภาพเดิมปาก ใช้ในการเกษตร

คลองกวา้ง 2  เมตร กน้คลองกวา้ง 1 เมตร 

ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 

470.00 เมตร หรือมปีริมาตรดินขดุไม่

น้อยกวา่ 705.00 ลูกบาศกเ์มตร 

(รายละเอยีดตามแบบที่กา้หนด)

11 ขุดลอกหลอดตาแถม  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขุดลอกหลอดตาแถม หมูท่ี ่1,4 สภาพเดิม 7,660         -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง

หมู่ที่ 1,4 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข ปากคลองกวา้ง 4 เมตร ก้นคลองเดิมกวา้ง (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน 1.50 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากคลอง ใช้ในการเกษตร

กวา้ง 1 เมตร ก้นคลองกวา้ง 0.80 เมตร 

ลึก 1 เมตร ระยะทางยาวรวม 225 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 202.50

ลูกบาศก์เมตร 

(รายละเอียดตามแบบทีก่้าหนด)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานการเกษตร (ต่อ)

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 ขุดลอกหลอดตาใจ  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  - ขดุลอกหลอดตาใจ หมู่ที่ 4 สภาพเดิม 13,100       -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง

หมู่ที่ 4 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข ปากคลองกวา้ง 3.50 เมตร กน้คลองเดิม (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน กวา้ง 2.00 เมตร ขดุจากสภาพเดิมปาก ใช้ในการเกษตร

คลองกวา้ง 2.00 เมตร กน้คลองกวา้ง 

1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาว

รวม 230.00เมตร หรือมปีริมาตรดินขดุ 

ไมน่้อยกวา่ 3,450.00 ลูกบาศกเ์มตร 

(รายละเอยีดตามแบบที่กา้หนด)

13 ขุดลอกหลอดตารูญ  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  - ขดุลอกหลอดตารูญ หมู่ที่ 4 สภาพเดิม 7,140         -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง

หมู่ที่ 4 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข ปากคลองกวา้ง 3.00 เมตร กน้คลองเดิม (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน กวา้ง 2.50 เมตร ขดุจากสภาพเดิมปาก ใช้ในการเกษตร

คลองกวา้ง 2.00 เมตร กน้คลองกวา้ง 

1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาว

รวม 250.00 เมตร หรือมปีริมาตรดินขดุ

ไมน่้อยกวา่ 187.50 ลูกบาศกเ์มตร 

(รายละเอยีดตามแบบที่กา้หนด)

1.2 แผนงานการเกษตร (ต่อ)

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 ขดุลอกล้าราง ถนนศรีเจริญ  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขดุลอกล้ารางสาธารณะ ซอยศรีเจริญ 2 50,000      -การระบายน้้า  -การระบายน้้าสะดวก กอง

ซอย 2 หมู่ที่ 1 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข (ผู้ชว่ยหมู) กวา้ง 2.00 เมตร 96.00 เมตร (งบ อบต.) มีความสะดวก รวดเร็ว ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน ลึก 1.00 เมตร มากขึ้น

15 ขุดลอกหลอดตาคลาย  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขุดลอกหลอดตาคลาย  หมูท่ี ่4 23,415       -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง

หมู่ที่ 4 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข สภาพเดิมปากคลองกวา้ง 4.00 เมตร ก้น (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน คลองเดิมกวา้ง 3.00 เมตร ขุดจากสภาพ ใช้ในการเกษตร

เดิมปากคลองกวา้ง 2.00 เมตร ก้นคลอง

กวา้ง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะ

ทางยาวรวม 410.00 เมตรหรือปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกวา่ 615.00 ลูกบาศก์เมตร

(รายละเอียดตามแบบทีก่้าหนด)

16 ขุดลอกหลอดตาปลิว  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขุดลอกหลอดตาปลิว หมู่ที่ 4 10,000      -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง

หมู่ที่ 4 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข กว้าง 2.50  เมตร ยาว 240.00 เมตร (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน ลึก 1.00 เมตร ใช้ในการเกษตร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานการเกษตร (ต่อ)

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 ขุดลอกหลอดตาชุบ  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขดุลอกหลอดตาชบุ หมู่ที่ 4 สภาพเดิม 2,100         -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง

หมู่ที่ 4 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข ปากคลองกวา้ง 3.00 เมตร กน้คลองเดิม (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง
ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน กวา้ง 2.00 เมตร ขดุจากสภาพเดิม ใช้ในการเกษตร

ปากคลองกวา้ง 1.50 เมตร กน้คลองกวา้ง  
1 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 
90 เมตร หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
55.80 ลูกบาศกเ์มตร 
(รายละเอยีดตามแบบที่กา้หนด)

18 ขุดลอกหลอดตาจ้อย  -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน  -ขุดลอกหลอดตาจ้อย หมู่ที่ 7  สภาพ 8,505         -ร้อยละ 80 ของ  -เกษตรกรมีน้้าใช้เพยีงพอ กอง
หมู่ที่ 7 น้้าเพื่อการเกษตร และแก้ไข เดิมปากคลองกว้าง 2.00 เมตร ก้นคลอง (งบ อบต.) เกษตรกรมีน้้า ในช่วงฤดูแล้ง ช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน เดิมกว้าง 1.40 เมตร ขุดจากสภาพเดิม ใช้ในการเกษตร

ปากคลองกวา้ง 1.40 เมตร กน้คลอง 
กวา้ง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร ระยะ
ทางยาวรวม 260.00 เมตร หรือปริมาตร
ดินขดุไมน่้อยกวา่ 223.60 ลูกบาศกเ์มตร
(รายละเอียดตามแบบที่ก้าหนด)

1               2               11             2               6               22                          
200,000      600,000        1,423,800      350,000        641,920        3,215,720              

14              18             26              25             18             101                        
16,123,350     12,630,000   15,232,600      18,302,000     12,185,920     74,473,870            

1.2 แผนงานการเกษตร (ต่อ)
งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน

รวมจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1
รวมจ านวนเงินตามยุทธศาสตร์ที่ 1

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ลดอุบติัเหตุทางถนน  -เพื่ออา้นวยความสะดวกให้  -ด้าเนินการปอูงกันและลดอุบติัเหตุ 14,000      14,000     20,000      20,000     20,000      -ประชาชนร้อย  -ประชาชนมีความปลอดภัย ส้านัก

แกป่ระชาชนในการเดินทาง ช่วงเทศกาลปใีหม่และสงกรานต์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ละ 95 มีความ ในการเดินทาง งานปลัด
ปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน

2 ปอูงกัน  และแก้ไขปญัหา  -เพื่อสนับสนุนการด้าเนินการ  -จัดกิจกรรมการเฝูาระวังเพื่อต่อสู้เอา  -ประชาชนร้อย  - เด็ก เยาวชน ประชาชน กอง

ยาเสพติด ต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหา ชนะยาเสพติดฯ 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     ละ 95 มีความ ทั่วไปรู้ถึงพิษภัยของ สาธารณสุขฯ

ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล  -ด้าเนินการปอูงกันและแก้ไขปญัหา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปลอดภยัในชีวิต ยาเสพติดและไม่ไปยุ่งเกี่ยว ส้านักงานปลัด

ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล และทรัพย์สิน กับยาเสพติด
 -ด้าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000      "
กองทนุแม่ของแผ่นดิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

2               2               2               2               2               10                          
94,000         94,000        100,000       100,000      100,000      488,000                      รวมเปน็เงิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาทนุทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปอูงกันและแก้ไขปญัหา  -เพื่อใหส้ามารถค้นหา  - ติดต้ังกล้องวงจรปดิบริเวณจุดเส่ียง 260,000      900,000      -               -              -               -ประชาชนร้อย  -ประชาชนได้รับความ ส้านัก

การลักทรัพย์สินของ เบาะแสผู้กระท้าผิดได้ ในพื้นที่ต้าบลโสธร ม.1 - ม.7 (เงินอุดหนุน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ละ 95 มีความ ปลอดภยัในชีวิตและ งานปลัด
ประชาชน ทัว่ไป) ปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน

และทรัพย์สิน

2 ปอูงกัน แก้ไขปญัหาการ  -เพื่อใหส้ามารถค้นหา  - ติดต้ังกล้องวงจรปดิบริเวณจุดเส่ียง -               -              400,000       350,000      350,000       -ประชาชนร้อย  -ประชาชนได้รับความ ส้านัก
ประทษุร้ายต่อชีวิตและ เบาะแสผู้กระท้าผิดได้ ในพื้นที่ต้าบลโสธร ม.1 - ม.7 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ละ 95 มีความ ปลอดภยัในชีวิตและ งานปลัด
ทรัพย์สินของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน
(ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV) และทรัพย์สิน

3 ฝึกอบรม อปพร.  -เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน  -จัดฝึกอบรมอปพร.อย่างน้อย 150,000    150,000   150,000    150,000   150,000    -ครัวเรือน  - อาสาสมคัร อปพร.มี ส้านัก
เข้ามาเปน็อาสาสมัครช่วย หมู่บา้นละ 3 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 90 ความรู้ความสามารถใน งานปลัด
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้านการ  -จัดซ้ืออุปกรณ์/เคร่ืองมือที่จ้าเปน็ ที่ประสบภัย การปฏิบัติหน้าที่ชว่ยเหลือ
ปอูงกันและบรรเทา ส้าหรับใช้ในการปฏบิติังานของ อปพร. ได้รับการช่วย ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
สาธารณภยั  -สนับสนุนหรือด้าเนินการฝึกอบรม เหลือ

อาสาสมัครหนึ่งต้าบลหนึ่งทมีกูภ้ยั

2               2               2               2               2               10                          
410,000      1,050,000   550,000       500,000   500,000   3,010,000              

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปอูงกันและบรรเทา  -เพื่อปอูงกันบรรเทาและ  -สนับสนุนหรือด้าเนินการช่วยเหลือ 300,000      300,000      300,000       300,000      300,000       -ครัวเรือน  -ผู้ประสบภยัได้รับการ ส้านัก

สาธารณภยั ช่วยเหลือผู้ประสบ ผู้ประสบสาธารณภยั เช่น ภยัแล้ง,อัคคีภยั, (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 90 ที่ ช่วยเหลือทนัทว่งที งานปลัด
สาธารณภยั วาตภยั ฯลฯ (ส้ารองจ่าย) ประสบภัยได้

 -สนับสนุนกิจกรรมกาชาดจงัหวดัฯ เพื่อช่วยเหลือ 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     รับการชว่ย " "
ผู้ประสบสาธารณภัยของเหล่ากาชาดจงัหวดั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เหลือ
 -จัดกิจกรรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     " "

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

1               1               1               1               1               5                            
340,000      340,000      340,000       340,000      340,000      1,700,000              

5               5               5               5               5               25                          
844,000      1,484,000   990,000       940,000      940,000      5,198,000              รวมจ านวนเงินตามยุทธศาสตร์ที่ 2

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
2.3 แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน

รวมจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 รณรงค์สร้างจิตส้านึก  - เพื่อให้ประชาชนมคีวาม  -จัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างจิตส้านึก 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000      -จดักจิกรรม  - ประชาชนร้อยละ 80 กอง

ในการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม ตระหนักถงึคุณค่าของ ด้านการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รณรงค์(คร้ัง) มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ สาธารณสุขฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม
ร่วมกนัดูแลรักษาเพื่อลดปัญหา
มลพิษและภาวะโลกร้อน

2 รณรงค์การคัดแยกขยะ  -ลดปริมาณขยะและลดปัญหา  -จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรม และรณรงค์ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000      -ครัวเรือน  - ครัวเรือนร้อยละ 25 กอง
มลภาวะทางอากาศที่เกดิจาก ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 25 สามารถคัดแยกขยะและ สาธารณสุขฯ

การเผาขยะมลูฝอย ขยะ และการน้าขยะมาใช้ประโยชน์ คัดแยกขยะ ก้าจัดขยะได้อย่างถูก กองการ
กอ่นทิ้ง สุขลักษณะ ศึกษาฯ

3 รณรงค์การบ้าบดัน้้าทิ้ง  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าในแหล่ง  -ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ใหค้วามรู้ 5,000        5,000        5,000        5,000        5,000         -ครัวเรือนร้อยละ  - ครัวเรือนร้อยละ 80 ให้ กอง
น้้าสาธารณะเน่าเสียและมี ขอความร่วมมือและบงัคับใช้กฏหมาย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 80 บ้าบดัน้้าทิ้ง ความร่วมมอืในการบ้าบัด สาธารณสุขฯ

สารเคมปีนเปื้อน ที่เกีย่วข้อง เช่น การติดต้ังบอ่ดักจับ ก่อนปล่อยลง น้้าทิ้งกอ่นปล่อยลงแหล่ง
ไขมัน แหล่งน้้า น้้าสาธารณะ

3               3               3               3               3               15                          
35,000       35,000       35,000        35,000       35,000       175,000                 

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมใหส้มดุล
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้  -เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ  - จัดซ้ือต้นไม้/ขอรับการสนับสนุน 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000      - ถนน  - ถนนสาธารณะและ กองช่าง

ถวายเปน็ราชกุศลใน จากหน่วยงานอืน่ปลูกในพื้นที่ เช่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สถานที่ สถานที่ราชการ บา้นเรือน กองการ
วโรกาสต่าง ๆ ถนนสาธารณะ  ที่ท้าการ อบต.  ราชการร่มร่ืน ร่มร่ืนสวยงามและเฉลิม ศึกษาฯ
 -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สวยงาม พระเกียรติ
ลดภาวะโลกร้อน

2 จัดซ้ือถังรองรับขยะ  -เพื่อให้การทิ้งขยะในพื้นที่มี  -จัดซ้ือถังขยะหรือถุงส้าหรับใส่ขยะ 90,000      90,000     100,000    110,000   120,000    -ครัวเรือนร้อยละ  -สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป กอง
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 90 เข้าร่วม สะอาดและเปน็ระเบยีบ สาธารณสุขฯ

และสะดวกในการจัดเก็บ โครงการจดั เรียบร้อยมากขึน้
เก็บขยะ

3 จัดเก็บขยะและส่ิงปฏกิูล  -เพื่อเปน็การรักษาความ  -ด้าเนินการจัดเก็บขยะจากครัวเรือน 3,400,000     3,400,000     3,400,000      3,400,000     3,400,000      -ครัวเรือนร้อยละ  -สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป กอง
สะอาดและเปน็ระเบยีบ และสถานประกอบการ น้าไปก้าจัด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 90 เข้าร่วม สะอาดและเปน็ระเบยีบ สาธารณสุขฯ

เรียบร้อย ณ สถานที่ก้าจัดขยะของเทศบาลเมือง โครงการจดั เรียบร้อยมากขึน้
ฉะเชิงเทรา เก็บขยะ

4 สวนสาธารณะเฉลิม  -เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ  -ด้าเนินการจดัพัฒนาภูมทิัศน์สวนสาธารณะ -                -                200,000       -                -                 -สวนสาธารณะ  - ถนนสาธารณะและ กองชา่ง
พระเกียรติ ร.10 จงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกยีรติฯ รวมทั้งปลูกต้นไม ้ไมด้อก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้รับการปรับปรุง ร่มร่ืนสวยงามและเฉลิม

พระราชพิธบีรมราชาภิเษก เป็นการ ไมป้ระดับ ให้ร่มร่ืนและสวยงาม เป็นระเบียบ พระเกียรติ
ส่งเสริมจติอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม ณ บริเวณวดัชมโพธยาราม เรียบร้อย สวยงาม

และคุณภาพชีวติของประชาชน

3               3               4               3                 3                 16                          
3,500,000     3,500,000     3,710,000        3,520,000       3,530,000       14,230,000            

6               6               7               6               6               31                          
3,535,000     3,535,000     3,745,000        3,555,000       3,565,000       17,935,000            

รวมเปน็เงิน
รวมจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3

รวมจ านวนเงินตามยุทธศาสตร์ที่ 3

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

3.2 แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมงานศูนย์บริการ  -เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้  -ส่งเสริมและสนับสนุนศูนยบ์ริการ และถา่ย 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000      - เกษตรกร มี  - เกษตรกร มีความรู้ กองช่าง

และถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกรน้าไปพัฒนาอาชพี ทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจา้ต้าบล เพื่อ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความรู้เพิ่มขึ้น เพิ่มขึน้และน้าไปใช้ในการ
เกษตรประจ้าต้าบล เกษตรกรรม ด้าเนินการถา่ยทอดความรู้ให้เกษตรกร ประกอบอาชีพ

รวมถงึฝึกอบรมต่างๆ

1               1               1               1               1               5                            
50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        250,000                 

4.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรปลอดภยั และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทนุทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

- 54-



2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ฝึกอบรมอาชีพเสริม  -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  -จัดฝึกอบรม 2 รุ่นละ จ้านวน 30 คน 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000      -จ้านวน  -ประชาชนมีความรู้ที่ กอง

และมีแนวทางในการ และขอสนับสนุนงบประมาณจาก (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./ ผู้เข้ารับ สามารถใช้ประกอบอาชีพ สวัสดิการฯ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย หน่วยงานอื่นเพื่อจัดฝึกอบรมด้าน งบพัฒนาฝีมือ งบพัฒนาฝีมือ งบพัฒนาฝีมือ งบพัฒนาฝีมือ งบพัฒนาฝีมือ การอบรม เสริมได้
และเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย อาชีพเสริม แรงงานฯ) แรงงานฯ) แรงงานฯ) แรงงานฯ) แรงงานฯ)

ในครอบครัว
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน  -เพื่อใหป้ระชาชนได้แสดง  -ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000      -ประชาชนร้อย  -ประชาชน ร้อยละ  80 ส้านัก

สถาบนัส้าคัญของชาติ ออกถึงความจงรักภกัดีต่อ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ละ 80 แสดง ร่วมแสดงความจงรักภกัดี งานปลัด
สถาบนัพระมหากษตัริย์ พระชนมพรรษาและในวโรกาสต่างๆ ความจงรัก

และร่วมพทิกัษรั์กษา  - ประดับธง ตราสัญลักษณ์บริเวณ ภักดีต่อสถาบัน "
สถาบนัส้าคัญของชาติ สถานที่ราชการหรือถนนสายต่างๆ พระมหากษัตริย์

 -ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันส้าคัญของชาติ และการเตรียม
การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์

3 ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาคม  -เพื่อส่งเสริมให้เด็ก/นักเรียน/  -จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่เด็ก/ 15,000      15,000      15,000       15,000      15,000       -จัดกิจกรรม  -นักเรียน/เยาวชนและ กอง
อาเซียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป เยาวชนและประชาชนทั่วไป (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ้านวน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้ การศึกษาฯ

ได้เรียนรู้ด้านต่างๆ เชน่ 1 คร้ัง มีความรู้เกีย่วกับสมาชิก
การเมอืง การปกครอง อาเซียน
วฒันธรรม ภาษาประเพณีของ
ประเทศในสมาชกิอาเซียน

4 ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก  -เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมี  -จัดกิจกรรมส้าหรับเด็กและเยาวชน 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000      -จัดกิจกรรม  -เด็กและเยาวชนได้ท้า กอง
และเยาวชนต้าบล ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่นฝึกอบรม ศึกษาดูงาน บ้าเพญ็ (งบ อบต./ (งบ อบต.) (งบ อบต./ (งบ อบต.) (งบ อบต.) อย่างน้อย ท้ากิจกรรมร่วมกัน การศึกษาฯ

และที่เปน็ประโยชน์ในพื้นที่ ประโยชน์อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง ปลีะ 1 คร้ัง
เข้าร่วมกิจกรรม  -จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน งบพฒันา งบพฒันา งบพฒันา งบพฒันา งบพฒันา "

อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง สังคมฯ) สังคมฯ) สังคมฯ) สังคมฯ) สังคมฯ)

งบประมาณและที่มา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ส่งเสริมการประชุมร่วมของ  -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี  -จดัประชมุประชาคมโดยมคีณะผู้บริหาร  -ประชาชน  -อบต.ได้รับทราบปญัหา ส้านัก

ภาครัฐ เอกชนและ ส่วนร่วมในการแสดงความ สมาชกิ และหัวหน้าส่วน เขา้ร่วมประชมุ ร้อยละ 90 มี ความต้องการของ งานปลัด
ประชาชน คิดเห็นแกไ้ขปัญหาร่วมกนั กบัประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน ส่วนร่วมในการ ประชาชนอย่างแทจ้ริง

เพื่อเป็นขอ้มลูในการพัฒนา  -จดัประชมุร่วมระหวา่ง อบต. ผู้น้าชมุชน พฒันาท้องถิน่

ท้องถิ่น และประชมุชี้แจงท้า คณะกรรมการหมู่บ้าน,ตัวแทนภาค 70,000      70,000     70,000      70,000     70,000     " " กอง

ความเขา้ใจ เพื่อสร้างทัศนคติ ประชาสังคมและประชาชนทั่วไป (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สวสัดิการฯ

และจติส้านึกที่ดีงามในการอยู่ อยา่งน้อยเดือนละ 1 คร้ัง

ร่วมกนัอยา่งสมานฉนัท์  -สนับสนุนกรรมการหมู่บ้านจดัประชมุ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     "
เพื่อจดัท้า/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

6 กจิกรรมเชดิชเูกยีรติประชาชน  -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้  -จา้งเหมาจดัท้าใบประกาศ หรือโล่ประกาศ 5,000        5,000        5,000        5,000        5,000         -จัดกิจกรรม  -ประชาชนในพื้นที่ผ่านการ กอง

ผู้มจีติสาธารณะ "จติอาสา ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม เกยีรติคุณเชดิชเูกยีรติประชาชนผู้มจีติ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อย่างน้อย พิจารณาจากคณะกรรมการ การศึกษาฯ

ต้าบลโสธร" ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณะ ปลีะ 1 คร้ัง สรรหา หมู่บ้านละ 1 คน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ต่อ)

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการพอ่ - แม่ดีเด่น  - เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ  - จัดพธิีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ 12,500      12,500     12,500      12,500     12,500      -จัดกิจกรรม  - พ่อ แม่ดีเด่น ที่ได้รับใบ กอง

แม่ ผู้ที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ต้ัง พอ่ แม่ ดีเด่น ในวันสถาปนาอบต.โสธร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อย่างน้อย ประกาศเกียรติคุณ มีความพึง สวสัดิการฯ

มั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม ปีละ 1 คร้ัง พอใจไม่น้อยกวา่ระดับดี

8 ฝึกปฏิบัติพัฒนาฝีมอืแรงงาน  -เพื่อเพิ่มทักษะและยกระดับ  -จดัส่งประชาชนที่สนใจเขา้รับการ -            -           -            -           -            -จา้นวนผู้เขา้  -ประชาชนมีความรู้ที่ กอง
ฝีมอืแรงงานตามความต้องการ ฝึกอบรมพัฒนาฝีมอืแรงงานกบั (งบพัฒนาฝีมือ (งบพัฒนาฝีมือ (งบพัฒนาฝีมือ (งบพัฒนาฝีมือ (งบพัฒนาฝีมือ รับการอบรม สามารถใช้ประกอบอาชีพ สวัสดิการฯ
ของตลาดแรงงาน หน่วยงานอื่น แรงงานฯ) แรงงานฯ) แรงงานฯ) แรงงานฯ) แรงงานฯ) เสริมได้

9 ส่งเสริมการจัดท้าบญัชี  -เพื่อให้ประชาชนรู้ถงึสถานะ  - ส่งเสริมครัวเรือนยากจนตามขอ้มลู -            -           -            -           -            -จา้นวนครัว  -ครัวเรือนยากจนมีการ กอง
ครัวเรือน การเงิน และภาระค่าใชจ้า่ย จปฐ.จดัท้าบัญชคีรัวเรือนเฉพาะครัวเรือน เรือนที่เขา้ร่วม เก็บออมและลดรายจ่ายที่ สวัสดิการฯ

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ ที่ตกเกณฑ์ส้ารวจขอ้มลู จปฐ. โครงการ ไม่จ้าเปน็ได้มากยิง่ขึน้
บริหารจดัการได้อยา่งสมดุล

9               9               9               9               9               45                          
217,500    217,500   224,500    224,500   224,500   1,108,500              

รวมจ านวนโครงการ
รวมเปน็เงิน

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ต่อ)
งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูง  -เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุน 5,900,000    7,332,480   9,000,000    9,200,000   9,400,000    -ผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุมีความเปน็อยู่ กอง

อายุ ฐานะยากจนหรือขาด การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ร้อยละ 100 ที่ดีขึน้ สวัสดิการฯ
คนดูแล (จ่ายแบบขั้นบันใด) ทัว่ไป) ทัว่ไป) ทัว่ไป) ทัว่ไป) ทัว่ไป) ได้รับเบี้ยยังชีพ

ทุกคน

2 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ  -เพื่อช่วยเหลือผู้พกิารที่มี  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุน 2,100,000    2,200,000   2,500,000    2,600,000   2,700,000    -ผู้พิการ ร้อยละ  - ผู้พกิารมีความเปน็อยู่ กอง
คนพกิาร ฐานะยากจน สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือ (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน  100 ได้รับ ที่ดีขึน้ สวัสดิการฯ

ทพุพลภาพ ทัว่ไป) ทัว่ไป) ทัว่ไป) ทัว่ไป) ทัว่ไป) เบี้ยยังชีพ

ทุกคน

3 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ  -เพื่อช่วยเหลือผู้ปวุยเอดส์  -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 100,000    100,000   120,000    180,000   200,000    -ผู้ปุวยเอดส์  -ผู้ปวุยเอดส์มีความ กอง
ผู้ปวุยเอดส์ ที่มีฐานะยากจน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 100 เปน็อยูท่ี่ดีขึน้ สวัสดิการฯ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ได้รับเบี้ยยังชีพ

ทั่วไป) ทั่วไป) ทั่วไป) ทั่วไป) ทุกคน

4 ส่งเสริมกิจกรรมกองทนุ  -เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงาน     - กองทุน สปสช. 650,000      650,000      750,000       800,000      800,000       - ร้อยละ 85 ของ     - กองทุน สปสช. กองสาธารณสุขฯ

ของกองทุนต่างๆ     - กองทุนประกันสังคม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประขาชนและ     - กองทุนประกันสังคม  ส้านักงานปลัด

    - กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ บคุลากรทอ้งถิ่น     - กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ  ส้านักงานปลัด

    - กองทุนเงินทดแทน ได้รับประโยชน์ ข้าราชการกองทุนเพิ่มขึ้น

จากการด้าเนินการ     - กองทุนเงินทดแทน  ส้านักงานปลัด

ของกองทุนเพิม่ขึ้น

4               4               4               4               4               20                          
8,750,000     10,282,480   12,370,000      12,780,000     13,100,000     57,282,480            รวมเปน็เงิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.3 แผนงานงบกลาง 

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สงเคราะหแ์ละพฒันา  -เพื่อสงเคราะห์ และจัด  -จดักจิกรรมส่งเสริมคุณภาพชวีติให้ 70,000        70,000        70,000         70,000        70,000         -จ้านวนคร้ัง  -ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปุวยเอดส์ กอง

คุณภาพชีวิต สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในการจัด และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ สวัสดิการฯ
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และ โอกาส กิจกรรม ชีวิตทีดี่ พึง่พาตนเองได้

ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพ  -จดัสวสัดิการ ชว่ยเหลือ สงเคราะห์ตาม

ชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้ ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในการยงัชพี

2 ส่งเสริมศูนย์พฒันา  -เพื่อส่งเสริมใหส้ถาบนั  -จัดกิจกรรมส่งเสริมใหค้รอบครัวได้ 20,000     20,000      20,000     20,000      -จา้นวนครอบ  -สมาชิกครอบครัวได้ท้า กอง
ครอบครัวชุมชน ครอบครัวมีการท้ากิจกรรม ท้ากิจกรรมร่วมกัน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครัวที่ได้รับการ กิจกรรมร่วมกัน สวัสดิการฯ

ร่วมกัน ชว่ยเหลือ

1               2               2               2               2               9                            
70,000      90,000     90,000      90,000     90,000     430,000                 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมศูนย์กีฬาต้าบลโสธร  -เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ  -ด้าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและ 120,000      120,000      120,000       120,000      120,000       -ร้อยละ 80 ของ  - เด็ก เยาวชน  ร้อยละ 80 กอง

เยาวชนใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เด็ก และเยาวชน เล่นกีฬาและไม่ยุ่งเกี่ยว การศึกษา
ประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ใช้ในการแข่งขัน เล่นกีฬา ใช้เวลา กับยาเสพติด

ว่างเปน็ประโยชน์

2 ปรับปรุงพื้นที่สระน้้า  -เพื่อใหป้ระชาชนมีพื้นที่  -ด้าเนินการถมสระน้้าและปรับปรุง 500,000       500,000      500,000       -ร้อยละ 80 ของ  -เด็ก เยาวชน และ กอง

ใช้สอยส้าหรับ เล่นกีฬา พื้นที่เปน็ลานกีฬา และสวนสาธารณะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เด็ก เยาวชน และ ประชาชนร้อยละ 80 ได้ การศึกษาฯ

กิจกรรมนันทนาการ และ ประชาชนเล่น เล่นกีฬาและออกก้าลังกาย
พกัผ่อนหย่อนใจ กีฬา ออกก้าลัง มากขึน้

กายมากขึ้น

3 กิจกรรมวันส้าคัญทาง  -เพื่อท้านุบ้ารุงศาสนาและ  -จัดกิจกรรมเนื่องในวันส้าคัญทาง 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000      -ประชาชนร้อยละ  - ประชาชนร้อยละ 90 กอง

พทุธศาสนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนน้า ศาสนาเช่น วันวิสาขบชูา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 90 ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมและน้า การศึกษาฯ

หลักค้าสอนทางศาสนามา วันเข้าพรรษา ฯลฯ และจัดกิจกรรมที่ ในวนัส้าคัญทาง หลักค้าสอนทางศาสนา
ใช้ในการด้าเนินชีวิต เกีย่วข้อง เช่น บวชชีพราหมณ์ พุทธศาสนา ฯลฯ ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน

4 ธรรมะเพื่อการด้าเนินชีวิต  -เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน  -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000      -เด็ก เยาวชน  -เด็ก เยาวชน และประชาชน กอง

และประชาชนน้าหลักธรรม ฝึกอบรม โดยใหพ้ระสงฆ์เข้ามามี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และประชาชน  ร้อยละ 90 ด้าเนินชวีติโดย การศึกษาฯ

ไปใช้ในการด้าเนินชีวิต ส่วนร่วม และเชิญชวนประชาชนร่วม ร้อยละ 90 ยดึหลักค้าสอนทางศาสนา

กิจกรรมท้าบญุวันพระฟงัธรรมะ  เขา้ร่วม

เตือนตน กิจกรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์  -เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน  -จัดกิจกรรมทางศาสนาสรงน้้า 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000      -ประชาชน  -ประชาชน ร้อยละ  90 กอง

ร่วมรักษาวัฒนธรรม พระรดน้้าขอพรจากผู้สูงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 90 ร่วมรักษาวัฒนธรรม การศึกษาฯ
ประเพณีของไทย  -จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบา้นและรณรงค์ เขา้ร่วม ประเพณีของไทย

ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรม
ที่ถูกต้องกับวัฒนธรรมไทย

6 ส่งเสริมงานประเพณี  -เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน  - จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัด 76,400      76,400     76,400      76,400     76,400      -ประชาชน  -ประชาชน ร้อยละ  90 กอง
ทอ้งถิน่ ร่วมรักษาวัฒนธรรมและ กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เช่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 90 ร่วมรักษาวัฒนธรรม การศึกษาฯ

ประเพณีทอ้งถิน่ การจัดขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้้า อนุรักษ์ ประเพณีของทอ้งถิน่
งานลอยกระทง  งานท้าบุญขวัญทุ่ง ประเพณี
งานประเพณีศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 7 ทอ้งถิน่

7 ส่งเสริมกิจกรรม  -เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  -ด้าเนินการตามภารกิจของ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000      -จัดกิจกรรม  -วัฒนธรรมทอ้งถิน่ได้รับ กอง
สภาวัฒนธรรมต้าบลโสธร กิจกรรมทางวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมต้าบล (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./ อย่างน้อย การเผยแพร่ และสืบทอด การศึกษาฯ

ในพื้นที่  -ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม สนง. สนง. สนง. สนง. สนง. ปลีะ 1 คร้ัง ร้อยละ 60
อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูพฒันา สร้างสรรค์ วัฒนธรรมฯ) วัฒนธรรมฯ) วัฒนธรรมฯ) วัฒนธรรมฯ) วัฒนธรรมฯ)
แลกเปล่ียน สืบทอดและเฝูาระวัง
ทางวัฒนธรรม

8 โครงการ วดั ประชา รัฐ เพื่อให้วดัเป็นศูนย์กลางในการเผย  - คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. เด็ก เยาวชน และ -            -           7,000        7,000        7,000         -จดักจิกรรม  - วดัชมโพธยารามได้รับการ กอง
สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วย แพร่กิจกรรม 5 ส และเพื่อให้วดั ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน กลุ่มจติอาสา ใน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อยา่งน้อย พัฒนาตามแนวทาง 5ส องค์กร การศึกษาฯ
วธิ ี5ส เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของ พื้นที่ต้าบลโสธร ร่วมกันพัฒนาวดัชมโพธยาราม ปีละ 4 คร้ัง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

คนในชุมชน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมาตรฐานตาม ประชาชนในพื้นที่ต้าบลโสธร มี
แนวทาง 5ส ความรัก ความสามัคคี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 ส่งเสริมวัฒนธรรม  -เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ  -ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยส่ือการเรียน 5,000        5,000        5,000        5,000        5,000         -จัดกิจกรรม  -เด็กและเยาวชนร่วม กอง

เอกลักษณ์ไทย ค่านิยม เยาวชนในพื้นที่ เรียนรู้ การสอน ส่ือประชาสัมพนัธ์และ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อย่างน้อย รักษาวัฒนธรรม การศึกษาฯ

และหน้าที่พลเมืองส้าหรับ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย กิจกรรมกลุ่มของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปลีะ 1 คร้ัง เอกลักษณ์ไทยและเป็น

เด็กและเยาวชน ค่านิยม และหน้าที่พลเมือง และสภาเด็กฯ พลเมืองที่ดีของสังคมไทย

7               7               9               9               9               41                          
301,400      301,400      878,400       878,400      878,400      3,238,000              

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาการ  -เพื่อให้เด็กเล็กในพื้นที่ได้รับ  -จดักจิกรรมการเรียนการสอนและเสริม  - เด็กอายุ  - เด็กเล็กก่อนวัยเรียนใน กอง

เด็กเล็กกอ่นวยัเรียน การศึกษาและมพีัฒนาการ สร้างพัฒนาการเด็กเล็กกอ่นวยัเรียน ปีละ 3-5 ป ี ต้าบลและพื้นที่ใกล้เคียง การศึกษาฯ
(โครงการ/กจิกรรม ยอ่ย) ตามวยัอยา่งเหมาะสม  30 คน ใน ศพด. จา้นวน 1 แห่ง ร้อยละ 100 จ้านวน 30 คน ได้รับการ
1.1 การประเมนิมาตรฐาน  -เพื่อให้การจดัการเรียนการ เข้ารับการ ศึกษาและดูแลใหไ้ด้รับ
การศึกษา สอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาใน การพฒันาตามวัย
1.2 จดัหาวสัดุ ครุภัณฑ์ ต้าบลโสธรเป็นไปตาม ศพด.
เคร่ืองมอืเคร่ืองใชส้้าหรับ มาตรฐานที่กรมส่งเสริม
การจดักจิกรรมการเรียน การปกครองท้องถิ่นกา้หนด
การสอน ตามโครงการสนับสนุนค่า 550,000      550,000      550,000       550,000      550,000      
1.3 ประชมุผู้ปกครองและ ใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./
กรรมการเครือขา่ยการ เงินอุดหนุนฯ) เงินอุดหนุนฯ) เงินอุดหนุนฯ) เงินอุดหนุนฯ) เงินอุดหนุนฯ)
พัฒนา ศพด.
1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ครู
ชาวบ้าน
1.5 ศพด.น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน
1.6 ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิง
ปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค
1.7 นิทานเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 
1.8 กจิกรรมวนัส้าคัญ วนัพ่อ 
 วนัแม ่และวนัเด็ก

4.6 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1.9 ส่งเสริมการออม  -เพื่อให้เด็กเล็กในพื้นที่  -จดักจิกรรมการเรียนการสอนและเสริม  - เด็กอาย ุ  - เด็กเล็กกอ่นวยัเรียนใน กอง
1.10 รวมพลังเด็กปฐมวยั ได้รับการศึกษาและมี สร้างพัฒนาการเด็กเล็กกอ่นวยัเรียน ปีละ 3-5 ปี ต้าบลและพื้นที่ใกล้เคียง การศึกษาฯ
เปล่ียนขยะเป็นเงินออม พัฒนาการตามวัยอย่าง  30 คน ใน ศพด. จา้นวน 1 แห่ง ร้อยละ 100 จา้นวน 30 คน ได้รับการ
1.11 กจิกรรมเรียนรู้ค่า เหมาะสม เขา้รับการ ศึกษาและดูแลให้ได้รับ
นิยมหลัก 12 ประการ  -เพื่อให้การจัดการเรียน ศึกษาใน การพัฒนาตามวยั
หลักสูตรโตไปไมโ่กง การสอนของศูนย์พัฒนา ศพด.
1.12 การจดัประสบการณ์ เด็กเล็กต้าบลโสธรเป็นไป
และกจิกรรมประจา้วนั ตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริม
1.13 โภชนาการอิ่มท้อง การปกครองท้องถิ่นก้าหนด
สมองดี (อาหารเชา้/กลางวนั/ ตามโครงการสนับสนุนค่า
อาหารเสริมนม) ใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา
1.14 สุขภาพฟันดี 
1.15  ส่ือการสอนเสริมสร้าง
พฒันาการ (ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหวั)
1.16 ค่าหนังสือเรียนเด็ก 6,000        6,000        6,000        
ปฐมวัย
1.17 ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็ก 6,000        6,000        6,000        
ปฐมวัย
1.18  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 9,000        9,000        9,000        
1.19 จัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 12,900      12,900     12,900     
1.20 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.6 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 - กอ่สร้างหลังคาเชื่อมอาคาร  - เพื่อปูองกนัแสงแดดและฝน  - กอ่สร้างหลังคาเชื่อมอาคารภายใน ศพด. 80,000      250,000    - เคร่ืองเล่นมอีายกุารใชง้าน กอง

ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (งบ อบต.)  มากยิ่งขึ้น และเด็กสามารถ การศึกษาฯ

ต้าบลโสธร เล่นเคร่ืองเล่นได้ทุกชว่งเวลา

 - กอ่สร้างปรับปรุงร้ัวศูนย์  - เพือ่ปรับปรุงใหม้ีความมัน่คง  - กอ่สร้างปรับปรุงร้ัวศูนย์ 300,000     - ร้ัวของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กอง

พัฒนาเด็กเล็ก แข็งแรง และปูองกันสัตว์เล้ียง พัฒนาเด็กเล็ก (งบ อบต.) ต้าบลโสธร มคีวามแขง็แรง การศึกษาฯ

ของประชาชนเข้ามาในศพด.

2 ส่งเสริมการศึกษา  -เพื่อเพิ่มพนูความรู้ใหก้ับ  -สนับสนุน/จัดสร้างอาคารสถานที่ 1,600,000        -จ้านวน  - ศูนย์การเรียนชุมชนมี กอง

นอกโรงเรียน ประชาชนทั่วไปที่อยูน่อก ส้าหรับจัดการเรียนการสอน และจัดหา (งบ กศน.) 1 แหง่ อาคาร/อุปกรณ์และส่ือ การศึกษาฯ

ระบบโรงเรียน อุปกรณ์หรือส่ือการเรียนการสอน การเรียนการสอนเพยีงพอ
ให้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

1               2                 1                  1               1               6                            
930,000      2,150,000     550,000       800,000      550,000      4,980,000              

4.6 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมการอ่านหนังสือ  -เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน  -จัดซ้ือ จัดหา หนังสือพิมพ์วารสารหรือ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000      -จ้านวน  -ประชาชน  ได้รับรู้ ส้านัก

ใหรั้บรู้ข้อมูลข่าวสารและ ส่ิงพิมพ์อื่นให้กับที่อ่านหนังสือประจ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 หมู่บา้น ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชนง์านปลัด
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หมู่บ้านและสถานที่ราชการส้าหรับ ต่อการด้าเนินชีวิตมากขึน้ กอง

บริการประชาชน การศึกษาฯ

1               1               1               1               1               5                            
10,000        10,000       10,000         10,000        10,000        50,000                   

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปอูงกัน และ  -เพื่อปอูงกัน ควบคุมและ  -จัดซ้ือน้า้ยาเคมีพน่ยุง, ทรายอะเบท, วัคซีน 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000      -ประขาชน  - ประชาชนร้อยละ 80 กอง

ควบคุม โรคไข้เลือดออก ระงับการแพร่ระบาดของ วสัดุอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อปูองกันการแพร่ระบาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 80 สุขภาพอนามยัดีและไม่ สาธารณสุขฯ
โรคไข้เลือดออก ของโรคไข้เลือดออก  ได้รับบริการ เป็นโรคไขเ้ลือดออก

สาธารณสุขทั่วถึง

2 โครงการปอูงกัน และ  -เพื่อปอูงกัน และควบคุม  -อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000      -ประขาชน  - ประชาชนร้อยละ 80 มี กอง
ควบคุม โรคพษิสุนัขบา้ โรคพษิสุนัขบา้  - จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์อื่นๆ เพื่อปูองกนั และ (งบ อบต./ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 80 ได้รับ ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า, สาธารณสุขฯ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เงินอุดหนุนฯ) เงินอุดหนุนฯ) เงินอุดหนุนฯ) เงินอุดหนุนฯ) เงินอุดหนุนฯ) ความรู้เร่ืองโรคพิษ สุนัขในพื้นที่ร้อยละ 90 ได้รับ

 - จดัเกบ็ขอ้มลูและขึ้นทะเบียนสุนัข แมว สุนัขบา้ วคัซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

    สัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม
 - สนับสนุนโครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

3 โครงการปอูงกัน ควบคุม  -เพื่อปูองกนั ควบคุมและ  -จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์อื่น ๆ เพื่อปูองกนั 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000      -ประขาชน  - ประชาชนร้อยละ 80 กอง
และระงับโรคติดต่ออืน่ๆ ระงับการแพร่ระบาดของ การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออื่นๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 80 สุขภาพอนามยัดีและไม่ สาธารณสุขฯ

โรคติดต่ออื่นๆ  ได้รับบริการ เป็นโรคติดต่ออื่นๆ
สาธารณสุขทั่วถึง

4 ส่งเสริมกิจกรรมคุ้มครอง  -เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยั  -ให้ความรู้แกผู้่จา้หน่ายสินค้าและ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000      -ประชาชน  -ประชาชนร้อยละ 70 กอง
ผู้บริโภค ของประชาชนในการปูองกนั ประชาชนทั่วไป (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 70 มคีวามปลอดภัยในการ สาธารณสุขฯ

อนัตรายจากการอปุโภค  -จดัต้ังศูนยบ์ริการตรวจหาสารพิษ ปลอดภัยใน บริโภค อปุโภคสินค้าต่างๆ
บริโภคสินค้าต่างๆ ตกค้างในอาหาร ผักและผลไม้ การบริโภค

อปุโภค

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.8 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ส่งเสริมผู้น้าการออก  - เพื่อส่งเสริมให้แกนน้าด้าน  - แกนน้าด้านสุขภาพ มีความรู้และ -            -           10,000      10,000     10,000      - แกนน้าด้าน  - แกนน้าด้านสุขภาพมี กอง

ก้าลังกายเพื่อสุขภาพ สุขภาพ มีความรู้ ทักษะการ สามารถถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สุขภาพ ร้อยละ ความรู้ และสามารถถ่าย สาธารณสุขฯ
ออกก้าลังกาย 50 มคีวามรู้ ทอดความรุ้แก่บุคคลอื่นได้

และทักษะการ
ออกกา้ลังกาย

6 ส่งเสริมการออกก้าลังกาย  -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  -สนับสนุนการจดักจิกรรมออกกา้ลังกาย -            -           70,000      70,000     70,000      -ร้อยละ 80 ของ  -ประชาชน ร้อยละ  80 กอง
เพื่อสุขภาพ ออกกา้ลังกายเพื่อชว่ยสร้าง ส้าหรับประชาชนทุกเพศทุกวยั เชน่ (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ประชาชนออก ออกก้าลังกายมากขึน้ สาธารณสุขฯ

ภูมคุ้ิมกนัหรือบ้าบัดรักษาโรค การเต้นแอโรบิค ขี่จกัรยาน ก้าลังกายมากขึ้น และมีสุขภาพแข็งแรง

7 เด็กโสธรว่ายน้้าเป็น เล่นน้้า  - เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก มี  - ให้ความรู้ และทักษาการเอาตัวรอดจาก -            -           10,000      10,000     10,000      -เด็กเล็กร้อยละ  - เด็กเล็ก มีทักษะการ กอง
ได้ โตไปไม่จมน้้า ความรู้ และทักษะการเอา การจมน้้าเบื้องต้น แก่เด็กเล็ก ต้าบลโสธร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 80 มทีักษะ ลอยตัวในน้้าเบื้องต้น สาธารณสุขฯ

ตัวรอดจากการจมน้้า การเอาตัวรอด
จากการจมน้้า
เบื้องต้น

8 ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม  - เพื่อลดปริมาณขยะจาก  - ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการร้านค้า -            -           18,000      18,000     18,000      - ประชาชนทั่วไป  - เด็กเล็ก มีทักษะการ กอง
บรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพ กล่องโฟม และเพื่อให้ผู้ อาหาร ร้านและแผงลอย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้ประกอบการ ลอยตัวในน้้าเบื้องต้น สาธารณสุขฯ
ที่ดี ประกอบการค้าอาหารและ ร้านค้าอาหาร

ผู้บริโภค ลด ละ เลิก การใช้ ร้านและแผงลอย

โฟมบรรจุอาหาร  -ร้อยละ 80 ให้

ความร่วมมือใน

การ ลด ละ เลิก 

การใช้ภาชนะ

โฟมบรรจุอาหาร

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.8 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 ฝึกอบรมความรู้ เติมความ  - เพื่อสร้างจิตส้านึกให้วัยรุ่น  - เยาวชน นักเรียน วัยรุ่น -            -           40,000      40,000     40,000     เยาชน นักเรียน  - เยาวชน นักเรียน วยัรุ่น กอง

รัก มอบความรู้ ต่อสู้ยาเสพ และเยาวชนให้รักครอบครัว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วัยรุ่น ร้อยละ ได้รับความรู้เกี่ยวกบัพิษภัย สาธารณสุขฯ
ติด ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 80 มคีวามรู้ และอันตรายจากยาเสพติด

สร้างความตระหนักให้กลุ่ม เกี่ยวกบัพิษภัย
เปูาหมายรู้จักปูองกันตนเอง และอนัตราย
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด จากยาเสพติด

10 คลินิกไร้พงุ  (DPAC)  - เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย มี  - ผู้ที่มีน้้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานค่า -            -           12,000      12,000     12,000      -ผู้ที่มีน้้าหนักเกิน  - ผู้ที่มนี้้าหนักเกนิเกณฑ์ กอง
ความรู้ ความเข้าใจด้าน BMI มากกว่า 25 จ้านวน 100 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกณฑ์มาตรฐานค่า มาตรฐานค่า BMI  มากกวา่ สาธารณสุขฯ
สุขภาพของตนเอง และ BMI มากกวา่ 25 25 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ ร้อยละ 80 มีค่า ของตนเองไปสู่สุขภาพที่ดี
ตนเองไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น มาตรฐาน BMI ขึ้น

ไม่เกิน 25

11 ต้าบลจัดการยุงลายพาหะ  - เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อ  - เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.โสธร, อบต., -            -           32,000      32,000     32,000      - เจ้าหน้าที่จาก  - เจา้หน้าที่จากรพ.สต.โสธร, กอง
น้าโรคไข้เลือดออกแบบ การควบคุมแมลงพาหนะน้า ก้านัน, ผู้ใหญ่บา้น, อสม., แกนน้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รพ.สต.โสธร,อบต., อบต., กา้นัน,ผู้ใหญ่บ้าน, สาธารณสุขฯ
ผสมผสาน โรค น้ามาตรการที่เหมาะสม ชุมชนผู้สูงอาย,ุ ครู, กลุ่มแม่บา้นทั้ง 7 ก้านัน,ผู้ใหญ่บา้น, อสม.,แกนน้าชมุชนผู้สูงอาย,ุ

มาผสมผสานอย่างเป็นระบบ หมู่บา้น จ้านวน 100 คน อสม.,แกนน้าชุมชน ครู,กลุ่มแมบ่้านทั้ง 7 หมู่
โดยค้านึงถึงความปลอดภัย ผู้สูงอาย,ุครู,กลุ่ม บ้าน มส่ีวนร่วมในการ
ต่อคน สัตว์ ส่ิงแวดล้อม แม่บา้นทั้ง 7 หมู่ ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก
และลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค บา้น ร้อยละ 80 

ไข้เลือดออก มีส่วนร่วมในการ

ควบคุมโรคไข้เลือด

ออก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.8 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 รณรงค์ส่งเสริมการใช้  - เพื่อให้ประชาชน มีความ  - จัดการอบรม การผลิต และใช้น้้าหมัก -            -           20,000      20,000     20,000     ประชาชนร้อยละ  - ประชาชนมีความรู้ และ กอง

น้้าหมักชีวภาพ รู้ในการผลิต และวิธีการใช้ ชีวภาพ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 80 มีความรู้และ สนใจการใช้น้้าหมักชีวภาพ สาธารณสุขฯ

น้้าหมักชีวภาพ สนใจการใข้

น้้าหมกัชวีภาพ

13 อบรมและรณรงค์การ  - เพื่อลดปริมาณขยะ และ  - จัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม และรณรงค์ -            -           20,000      20,000     20,000      - ครัวเรือนร้อยละ  -  ครัวเรือนร้อยละ 100 กอง

คัดแยก และบริหารจัดการ ลดปัญหาขยะเปียกในชุมชน ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ในการคัดแยก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 100 สามารถ สามารถบริหารจดัการขยะ สาธารณสุขฯ

ขยะเปยีกในชุมชน ขยะเปยีก และการน้าขยะมาใช้ บริหารจดัการขยะ เปียกได้อยา่งถกูวธิี

ประโยชน์ เปียกได้อย่าง

ถูกวธิี

14 การควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยั  -ให้ความรู้แกป่ระชาชนเร่ืองการบริโภค 49,000      49,000     49,000      49,000     49,000      -ประชาชน  -ประชาชนบริโภคเกลือ กอง

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ ของประชาชนในการปูองกนั เกลือไอโอดีน หมู่ที่ 1 - 7 (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ร้อยละ 85 ไอโอดีน สาธารณสุขฯ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม- การขาดสารไอโอดีน โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ได้รับเกลือ

ราชกุมารี พระราชด้าริ) พระราชด้าริ) พระราชด้าริ) พระราชด้าริ) พระราชด้าริ) ไอโอดีน

15 การควบคุมโรคหนอนพยาธิ  -เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยั  -ให้ความรู้แกป่ระชาชน และแจกจา่ยยา 49,000      49,000     49,000      49,000     49,000      -ประชาชน  -ประชาชนร้อยละ 85 กอง

ของสมเด็จพระเทพรัตนราช-ของประชาชนในการปูองกนั รักษาหนอนพยาธ ิหมู่ที่ 1 - 7 (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ร้อยละ 85 ได้รับยาถา่ยพยาธิ สาธารณสุขฯ

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และควบคุมโรคหนอนพยาธิ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ได้รับยาถา่ย

พระราชด้าริ) พระราชด้าริ) พระราชด้าริ) พระราชด้าริ) พระราชด้าริ) พยาธิ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.8 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 ตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  -เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยั  - ตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน 42,000      42,000     42,000      42,000     42,000      -ประชาชน  -ประชาชนร้อยละ 85 กอง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาู ของประชาชน หมู่ที่ 1 - 7 (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ร้อยละ 85 ได้รับการตรวจสุขภาพ สาธารณสุขฯ

จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ได้รับการตรวจ เบื้องต้น

ราชกุมารี พระราชด้าริ) พระราชด้าริ) พระราชด้าริ) พระราชด้าริ) พระราชด้าริ) สุขภาพเบื้องต้น

7               7               16             16            16            62                          
280,000      280,000      512,000       512,000      512,000      2,096,000              

31                33            43             43            43            193                        
10,608,900     13,381,380     14,684,900      15,344,900     15,414,900     69,434,980            

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน

รวมจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4
รวมจ านวนเงินตามยุทธศาสตร์ที่ 4

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และเทดิทนูพิทกัษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.8 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

งบประมาณและที่มา

- 71-



2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  -เพื่อสนับสนุนการรวม  -สนับสนุนการด้าเนินงานของ 20,000      -ครัวเรือน  - กลุ่มอาชพีสามารถบริหาร กอง

กลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกือ้กูล กลุ่มอาชีพในต้าบล (งบ อบต.) ร้อยละ30 ได้ จดัการเงินกองทุนได้อยา่ง สวัสดิการฯ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เข้ารับการฝึก มปีระสิทธภิาพ

อบรมและดูงาน

กลุ่มอาชีพ
2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  -เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้  -จัดฝึกอบรมและดูงานกลุ่มอาชีพที่ 300,000       -ครัวเรือน  -กลุ่มอาชพีน้าความรู้มา กอง

กลุ่มอาชีพ แก่กลุ่มอาชีพ ประสบความส้าเร็จ (งบ อบต.) ร้อยละ30 ได้ พัฒนากลุ่มของตนให้ สวัสดิการฯ
เข้ารับการฝึก
อบรมและดูงาน

กลุ่มอาชีพ
3 ส่งเสริมการขายสินค้า  -เพื่อใหสิ้นค้าของกลุ่ม  -ประชาสัมพนัธ์และน้าสินค้าออก 5,000         -ครัวเรือน  - กลุ่มอาชพีมรีายได้จาก กอง

หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ อาชีพในต้าบลเปน็ที่รู้จัก จ้าหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ (งบ อบต.) ร้อยละ30 ได้ การจา้หน่ายสินค้ามากขึ้น สวัสดิการฯ
อย่างแพร่หลาย เข้ารับการฝึก

อบรมและดูงาน

กลุ่มอาชีพ

-           3              -            -           -           3                            
-                 325,000      -               -              -              325,000                      

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม การทอ่งเที่ยว และการขนส่ง
5.2 แผนงานการเกษตร

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม การทอ่งเที่ยว และการขนส่ง
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม การทอ่งเที่ยว และการขนส่ง
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เกษตรผสมผสาน เพิ่มพื้นที่  -เพื่อส่งเสริมการท้าการ  -ให้ความรู้และจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000      -เกษตรกร  -เกษตรกรที่เข้าร่วม กองช่าง

สีเขียว ตามแนวพระราช- เกษตรแบบผสมผสานตาม ความรู้ด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง, (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 70 โครงการมีความรู้และ
ด้าริ หลักเศรษฐกิจแบบพอเพยีง ทฤษฎีใหม่ หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ ท้าการเกษตร มีรายได้ตลอดทั้งป ีและมี

ผสมผสาน ยดึ พื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึน้
หลักเศรษฐกจิ

พอเพียง,

ทฤษฏีใหม่
2 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  -เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน  -จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้และศึกษาดูงาน 100,000       -เกษตรกร  -ประชาชน จ้านวน 30 กองช่าง

และพืชสมุนไพร ปลูกและน้ามาใช้ประโยชน์ การแปรรูปผักสวนครัวและพชื (งบ อบต.) ร้อยละ 70 ครัวเรือน มีผักปลอดสาร
แปรรูปเปน็ผลิตภณัฑ์ของ สมุนไพร มีความรู้ พษิและพชืสมุนไพรไว้
หมู่บา้น เพิ่มมากขึน้ รับประทานและรักษาโรค

3 พฒันาศักยภาพด้านการ  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับการ 5,000         -เกษตรกร  -เกษตรกร ร้อยละ70 กองช่าง
ผลิต ศักยภาพ เพิ่มพนูผลผลิต พฒันาศักยภาพการผลิตทางการ (งบ อบต.) ร้อยละ 70 มีความรู้เพิ่มมากขึน้

ทางการเกษตรใหม้ีคุณภาพ เกษตรใหก้ับเกษตรกร มีความรู้
และมีปริมาณที่เพิ่มขึน้ เพิ่มมากขึน้

4 ส่งเสริมการท้าปุ๋ยอินทรีย์  -เพื่อส่งเสริมความรู้ใหก้ับ  -ใหค้วามรู้และสนับสนุนการท้า 20,000      -ประชาชน  - ประชาชน จ้านวน 30 ครัวเรือน กองช่าง
เกษตรกรหนัมาใช้ปุ๋ยที่มา ปุ๋ยอินทรีย์  จ้านวน 30 ครัวเรือน (งบ อบต.) 30 ครัวเรือน  ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในการ

จากธรรมชาติแทนการใช้  -ใหค้วามรู้และสนับสนุนการท้า 20,000     ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ท้าการเกษตร

ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอัดเม็ด  30 ครัวเรือน (งบ อบต.) และท้าปุ๋ย  - ประชาชน จ้านวน 30 ครัวเรือน "
อัดเม็ด ท้าปุ๋ยอัดเม็ดใช้ในการเกษตร

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม การทอ่งเที่ยว และการขนส่ง
5.2 แผนงานการเกษตร (ต่อ) - 73-



2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ส่งเสริมการแปรรูปและ  -เพื่อส่งเสริมใหค้วามรู้แก่  -ใหค้วามรู้และสนับสนุนการแปรรูป 5,000        5,000        5,000        5,000        5,000         -ประชาชน  -ประชาชน จ้านวน 30 กองช่าง

ถนอมอาหาร ประชาชนในด้านการเก็บ และถนอมอาหาร  จ้านวน 30 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 30 ครัวเรือนมี ครัวเรือนมีความรู้ด้าน
รักษาและแปรรูปผลิตภณัฑ์ ครัวเรือน ความรู้ด้านการ การแปรรูปอาหาร
ทางการเกษตร แปรรูปอาหาร

2               5               2               2               2               13                          
35,000      180,000      35,000      35,000     35,000     320,000                 

2               8               2               2               2               16                          
35,000      505,000      35,000         35,000        35,000        645,000                 

รวมจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5
รวมจ านวนเงินตามยุทธศาสตร์ที่ 5

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาทนุทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ  -เพื่อประชาสัมพนัธ์การ  -จัดท้าเอกสารเผยแพร่ผลการ  - ปลีะ  - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ส้านัก

ทางราชการ ด้าเนินงานและเผยแพร่ ด้าเนินงาน อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง   1 คร้ัง ข่าวสารมากขึน้และมี งานปลัด
ข้อมูล ข่าวสารที่เปน็  -เผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าว 70,000      70,000     70,000      70,000     70,000     " ทศันคติที่ดีต่อ อบต.
ประโยชน์ต่อประชาชน ปาูยประกาศประจ้าหมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

และเว็บไซต์ อบต.
 -เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกีย่ว 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     " " "
กับประชาคมอาเซียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
 -ติดต้ัง/ซ่อมแซมระบบกระจายเสียง 30,000       -จ้านวน " "
ไร้สายอัตโนมัติ จ้านวน 2 จุด (งบ อบต.)    2 จุด

2 ส่งเสริมการเลือกต้ังหรือการ  -เพื่อใหก้ารเลือกต้ังทกุ  -จัดการเลือกต้ังสมาชิกหรือผู้บริหาร 500,000    500,000   500,000    200,000   200,000    -ผู้มสิีทธิ  -ประชาชนร้อยละ 80 ส้านัก
ออกเสียงประชามติตาม ระดับ เปน็ไปโดยบริสุทธิ์ ทอ้งถิน่หรือสนับสนุนการจัดการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เลือกต้ังร้อยละ ไปใช้สิทธิเลือกต้ังด้วย งานปลัด
ระบอบประชาธิปไตย อันมี ยุติธรรม เลือกต้ังอืน่ ๆ  65 ไปใช้ ความบริสุทธิ ์ยุติธรรม
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็น สิทธเิลือกต้ัง
ประมุข

3 เสริมสร้างความรู้ด้าน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้  - จัดฝึกอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ให้ 10,000     10,000      10,000     10,000      -ประชาชน  -ประชาชนร้อยละ 65 ส้านัก
กฏหมายและการมีส่วนร่วม ด้านกฎหมาย และการมี ประชาชนด้านกฏหมาย การปกครอง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 65 มี มีความรู้ด้านกฏหมาย งานปลัด
ของประชาชน ส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา- ความรู้ด้าน และการมีส่วนร่วม

กษตัริย์ทรงเปน็ประมุข และตามหลัก กฎหมาย
ธรรมาภบิาล

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ส่งเสริมและพฒันา  -เพื่อใหก้ารจัดเก็บรายได้  -ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ ส้ารวจ 200,000      200,000      200,000       200,000      200,000       -ประชาชน  - อบต.มีรายได้จากการ กองคลัง

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ ถูกต้อง ครบถ้วนและ ปรับปรุงข้อมูลและจัดท้าแผนที่ภาษี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 95 มี จัดเก็บภาษเีพิ่มขึน้
รายได้ เปน็ธรรม และทะเบยีนทรัพย์สิน (ระยะที่ 2-3) ความพึงพอใจ

ในการบริหาร

งานอบต.ฯ

5 อบต.เคล่ือนที่บริการ  -เพื่ออ้านวยความสะดวก  -จัดบริการตามอ้านาจหน้าที่และ 1,000        1,000        1,000        1,000        1,000         -ประชาชน  -ประชาชนร้อยละ  80 ส้านัก
ประชาชน แก่ประชาชนในการรับ บริการอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 95 มี มีความพงึพอใจในการให้ งานปลัด

บริการด้านต่าง ๆ จาก ความพึงพอใจ บริการของ อบต.
อบต. ในการบริหาร

งานอบต.ฯ

6 ประเมินประสิทธิภาพและ  -เพื่อประเมินผลการปฏบิติั  - จัดจ้างองค์กร หน่วยงาน เพื่อท้า 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000      -ประชาชน  -ผลการประเมินไม่ต้่ากว่า ส้านัก
ประสิทธิผลของงาน งานของข้าราชการ การประเมินผลการปฏบิติังานของ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 95 มี ร้อยละ 80 งานปลัด
ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ฯ ปลีะ 1 คร้ัง ความพึงพอใจ

ในการบริหาร

งานอบต.ฯ

7 ส่งเสริมการพฒันาบคุลากร  -เพื่อใหบ้คุคลากรทอ้งถิน่  -จัดส่งพนักงานส่วนต้าบล  พนักงานจ้าง 300,000      350,000      350,000       350,000      350,000       -พนักงาน  -บคุลากรมีความรู้ความ ส้านัก
ทอ้งถิน่ มีความรู้ ความสามารถใน ลูกจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเข้ารับการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ลูกจา้ง ร้อยละ สามารถในการปฏบิติั งานปลัด

การปฏบิติังาน ศึกษา อบรม หรือ จัดฝึกอบรมหลักสูตร 70 เขา้รับการ หน้าที่ได้อย่างมี กองคลัง
ต่างๆ หรือ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ฯลฯ อบรมและ ประสิทธิภาพ

  ศึกษาดูงาน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 จัดซ้ือครุภัณฑ์ที่จ้าเป็น  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -จดัซ้ือครุภัณฑ์ที่จา้เป็นในการ 800,000      1,050,000   1,050,000    1,050,000   1,050,000   การจดัซ้ือ/จดั  -การปฏบิติังานทั่วไปของ ส้านัก

ในการปฏิบัติงาน และการ ประสิทธิภาพการท้างาน ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จา้ง/บ้ารุงรักษา อบต.สะดวก รวดเร็ว งานปลัด
บริการประชาชน และการบริการของ อบต. และซ่อมแซม และมีประสิทธิภาพ กองคลัง

ทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ

การใช้งาน

9 บ้ารุงรักษา  ซ่อมแซม  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -ดูแล บ้ารุงรักษา  และซ่อมแซม 450,000      450,000      450,000       450,000      450,000       -งบประมาณ  - การปฏบิติังานทั่วไป ส้านัก
ครุภณัฑ์ และอาคาร ประสิทธิภาพการท้างาน ครุภณัฑ์  หอกระจายข่าว อาคาร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รายจา่ยประจา้ ของอบต.สะดวก รวดเร็ว งานปลัด
สถานที่ราชการ และซ่อมแซมครุภณัฑ์ สถานที่ราชการ ใหส้ามารถใช้งานได้ ปีไม่น้อยกวา่ และมีประสิทธิภาพ กองคลัง

อาคารส้านักงานให้ ร้อยละ 5 ใน

สามารถใช้งานได้อย่าง การจดัซ้ือ/จดั

ต่อเนื่อง จา้ง/บ้ารุงรักษา

และซ่อมแซม

ทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ

การใช้งาน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมประชาชนร่วม  -เพื่อเปดิโอกาสให้  -ประกาศเชิญชวนประชาชนใหเ้ข้ามา -            -           -            -           -            -ประชาชน  -ประชาชนใหค้วามสนใจ ส้านัก

ประชุมสภา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมประชุมสภาทางหอกระจาย ข่าว  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 90 มี เข้าร่วมประชุมสภา งานปลัด
ในการบริหารงานทอ้งถิน่ และปาูยประกาศของหมู่บา้น ส่วนร่วมในการ มากขึน้

พฒันาท้องถิน่

2 ส่งเสริมการพฒันาบคุลากร  -เพื่อใหบ้คุคลากรทอ้งถิน่  -ด้าเนินการเผยแพร่/ปรับปรุง -            -           -            -           -           ร้อยละ 100  - พนักงาน และลูกจ้าง ทกุส่วน
ทอ้งถิน่ด้านคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถใน มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้เข้ารับการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
จริยธรรม การปฏบิติังาน ของพนักงาน และลูกจ้าง อบรมได้รับความ ซ่ือสัตย์สุจริต ตาม

รู้ ความสามารถ มาตราฐานที่ประกาศไว้
ในการปฏบิติังาน

เพิ่มขึ้น

3 ลดขัน้ตอนการปฏบิติังาน  -เพื่ออ้านวยความสะดวก  -ลดขัน้ตอนการบริการประชาชนตาม -            -           -            -           -            -ประชาชน  -ประชาชนร้อยละ  80 ทกุส่วน
การบริการประชาชน แก่ประชาชนที่มาติดต่อ ประกาศลดขัน้ตอนการปฏบิติังาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 95 มี มีความพงึพอใจในการให้

ราชการ และจัดท้าปาูยประชาสัมพนัธ์ ความพึงพอใจ บริการของ อบต.
ในการบริหาร

งานอบต.ฯ

11             12            12             12            12            59                          
2,391,000     2,671,000     2,661,000      2,371,000     2,371,000     12,465,000            

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ที่จ้าเป็น  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -จดัซ้ือครุภัณฑ์ที่จา้เป็นในการ 900,000      1,000,000   1,200,000     1,200,000    1,500,000    การจดัซ้ือ/จดั  -การปฏบิติังานทั่วไปของ ส้านัก

ในการปฏิบัติงาน และการ ประสิทธิภาพการท้างาน ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จา้ง/บ้ารุงรักษา อบต.สะดวก รวดเร็ว งานปลัด
บริการประชาชน และการบริการของ อบต. และซ่อมแซม และมีประสิทธิภาพ

ทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ

การใช้งาน

2 บ้ารุงรักษา  ซ่อมแซม  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -ดูแล บ้ารุงรักษา  และซ่อมแซม 100,000     100,000     100,000      150,000     200,000      -งบประมาณ  - การปฏบิติังานทั่วไป ส้านัก
ครุภณัฑ์  ประสิทธิภาพการท้างาน ครุภณัฑ์ ใหส้ามารถใช้งานได้  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รายจา่ยประจา้ ของอบต.สะดวก รวดเร็ว งานปลัด

และซ่อมแซมครุภณัฑ์ ปีไม่น้อยกวา่ และมีประสิทธิภาพ
ใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง ร้อยละ 5 ใน

ต่อเนื่อง การจดัซ้ือ/จดั

จา้ง/บ้ารุงรักษา

และซ่อมแซม

ทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ

การใช้งาน

2               2               2               2               2               10                          
1,000,000     1,100,000    1,300,000     1,350,000    1,700,000    6,450,000              

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมการพฒันาบคุลากร  -เพื่อใหบ้คุคลากรทอ้งถิน่  -จดัส่งพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจา้ง 40,000        40,000        40,000         40,000        40,000         -พนักงาน  -บคุลากรมีความรู้ความ กอง

ทอ้งถิน่ มีความรู้ ความสามารถใน ลูกจา้ง เขา้รับการศึกษา อบรม หรือ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ลูกจา้ง ร้อยละ สามารถในการปฏบิติั สวัสดิการฯ
การปฏบิติังาน จดัฝึกอบรมหลักสูตร ต่างๆ 70 เขา้รับการ หน้าที่ได้อย่างมี

อบรมและ ประสิทธิภาพ
   ศึกษาดูงาน

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ที่จ้าเป็น  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -จดัซ้ือครุภัณฑ์ที่จา้เป็นในการ 100,000      100,000      100,000       100,000      100,000      การจดัซ้ือ/จดั  -การปฏบิติังานทั่วไปของ กอง
ในการปฏิบัติงาน และการ ประสิทธิภาพการท้างาน ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จา้ง/บ้ารุงรักษา อบต.สะดวก รวดเร็ว สวัสดิการฯ
บริการประชาชน และการบริการของ อบต. และซ่อมแซม และมีประสิทธิภาพ

ทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ

การใช้งาน

งบประมาณและที่มา

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 บ้ารุงรักษา  ซ่อมแซม  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -ดูแล บ้ารุงรักษา  และซ่อมแซม 50,000        55,000        60,000         65,000        65,000         -งบประมาณ  - การปฏบิติังานทั่วไป กอง

ครุภณัฑ์  ประสิทธิภาพการท้างาน ครุภณัฑ์ ใหส้ามารถใช้งานได้  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รายจา่ยประจา้ ของอบต.สะดวก รวดเร็ว สวัสดิการฯ
และซ่อมแซมครุภณัฑ์ ปีไม่น้อยกวา่ และมีประสิทธิภาพ
ใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง ร้อยละ 5 ใน

ต่อเนื่อง การจดัซ้ือ/จดั

จา้ง/บ้ารุงรักษา

และซ่อมแซม

ทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ

การใช้งาน

3               3               3               3               3               15                          
190,000        195,000       200,000        205,000       205,000       995,000                 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(ต่อ)

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมการพฒันาบคุลากร  -เพื่อใหบ้คุคลากรทอ้งถิน่  -จดัส่งพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจา้ง 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000         -พนักงาน  -บคุลากรมีความรู้ความ กอง

ทอ้งถิน่ มีความรู้ ความสามารถใน ลูกจา้ง เขา้รับการศึกษา อบรม หรือ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ลูกจา้ง ร้อยละ สามารถในการปฏบิติั สาธารณสุขฯ

การปฏบิติังาน จดัฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 70 เขา้รับการ หน้าที่ได้อย่างมี
อบรมและ ประสิทธิภาพ

   ศึกษาดูงาน

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ที่จ้าเป็น  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -จัดซ้ือครุภณัฑ์ที่จ้าเปน็ในการ 2,000,000    2,000,000   2,700,000    2,000,000   2,000,000   การจดัซ้ือ/จดั  -การปฏบิติังานทั่วไปของ กอง

ในการปฏิบัติงาน และการ ประสิทธิภาพการท้างาน ปฏบิติังาน และการบริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จา้ง/บ้ารุงรักษา อบต.สะดวก รวดเร็ว สาธารณสุขฯ

บริการประชาชน และการบริการของ อบต. และซ่อมแซม และมีประสิทธิภาพ
ทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ

การใช้งาน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6.4 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 บ้ารุงรักษา  ซ่อมแซม  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -ดูแล บ้ารุงรักษา  และซ่อมแซม 100,000      100,000      100,000       100,000      100,000       -งบประมาณ  - การปฏบิติังานทั่วไป กอง

ครุภณัฑ์ ประสิทธิภาพการท้างาน ครุภณัฑ์ ใหส้ามารถใช้งานได้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รายจา่ยประจา้ ของอบต.สะดวก รวดเร็ว สาธารณสุขฯ
และซ่อมแซมครุภณัฑ์ ปีไม่น้อยกวา่ และมีประสิทธิภาพ
ใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง ร้อยละ 5 ใน

ต่อเนื่อง การจดัซ้ือ/จดั

จา้ง/บ้ารุงรักษา

และซ่อมแซม

ทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ

การใช้งาน

3               3               3               3               3               15                          
2,150,000       2,150,000       2,850,000        2,150,000       2,150,000       11,450,000            

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมการพฒันาบคุลากร  -เพื่อใหบ้คุคลากรทอ้งถิน่  -จัดส่งพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง 35,000        35,000        40,000         40,000        40,000         -พนักงาน  -บคุลากรมีความรู้ความ กองช่าง

ทอ้งถิน่ มีความรู้ ความสามารถใน ลูกจ้าง เข้ารับการศึกษา อบรม หรือ จัด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ลูกจา้ง ร้อยละ สามารถในการปฏบิติั
การปฏบิติังาน ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และศึกษาดูงาน 70 เขา้รับการ หน้าที่ได้อย่างมี

นอกสถานที ่ อบรมและ ประสิทธิภาพ
   ศึกษาดูงาน

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ที่จ้าเป็น  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -จดัซ้ือครุภัณฑ์ที่จา้เป็นในการ 1,200,000    1,200,000   1,200,000    1,200,000   1,200,000   การจดัซ้ือ/จดั  -การปฏบิติังานทั่วไปของ กองช่าง
ในการปฏิบัติงาน และการ ประสิทธิภาพการท้างาน ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จา้ง/บ้ารุงรักษา อบต.สะดวก รวดเร็ว
บริการประชาชน และการบริการของ อบต. และซ่อมแซม และมีประสิทธิภาพ

ทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ

การใช้งาน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6.5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 บ้ารุงรักษา  ซ่อมแซม  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -ดูแล บ้ารุงรักษา  และซ่อมแซม 500,000      500,000      500,000       500,000      500,000       -งบประมาณ  - การปฏบิติังานทั่วไป กองช่าง

ครุภณัฑ์ ประสิทธิภาพการท้างาน ครุภณัฑ์ ใหส้ามารถใช้งานได้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รายจา่ยประจา้ ของอบต.สะดวก รวดเร็ว 
และซ่อมแซมครุภณัฑ์  ปีไม่น้อยกวา่ และมีประสิทธิภาพ
ใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง ร้อยละ 5 ใน

ต่อเนื่อง การจดัซ้ือ/จดั

จา้ง/บ้ารุงรักษา

และซ่อมแซม

ทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ

การใช้งาน

3               3               3               3               3               15                          
1,735,000    1,735,000   1,740,000    1,740,000   1,740,000   8,690,000                   

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมการพฒันาบคุลากร  -เพื่อใหบ้คุคลากรทอ้งถิน่  -จัดส่งพนักงานส่วนต้าบล ครู พนักงานจ้าง 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000         -พนักงาน  -บคุลากรมีความรู้ความ กองการ

ทอ้งถิน่ และบคุลากรทาง มีความรู้ ความสามารถใน ลูกจ้าง เข้ารับการศึกษา อบรม หรือ จัดฝึก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ลูกจา้ง ร้อยละ สามารถในการปฏบิติั ศึกษาฯ
การศึกษา การปฏบิติังาน อบรมหลักสูตรต่างๆ 70 เขา้รับการ หน้าที่ได้อย่างมี

อบรมและ ประสิทธิภาพ
  ศึกษาดูงาน

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ที่จ้าเป็น  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -จดัซ้ือครุภัณฑ์ที่จา้เป็นในการ 100,000      100,000      100,000       100,000      100,000      การจดัซ้ือ/จดั  -การปฏบิติังานทั่วไปของ กองการ
ในการปฏิบัติงาน และการ ประสิทธิภาพการท้างาน ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จา้ง/บ้ารุงรักษา อบต.สะดวก รวดเร็ว ศึกษาฯ
บริการประชาชน และการบริการของ อบต. และซ่อมแซม และมีประสิทธิภาพ

ทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ

การใช้งาน

งบประมาณและที่มา

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6.6 แผนงานการศึกษา
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 บ้ารุงรักษา  ซ่อมแซม  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -ดูแล บ้ารุงรักษา  และซ่อมแซม 90,000        90,000        90,000         90,000        90,000         -งบประมาณ  - การปฏบิติังานทั่วไป กองการ

ครุภณัฑ์ และอาคาร ประสิทธิภาพการท้างาน ครุภณัฑ์ อาคารสถานที่ราชการ  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รายจา่ยประจา้ ของอบต.สะดวก รวดเร็ว ศึกษาฯ
สถานที่ราชการ และซ่อมแซมครุภณัฑ์ ใหส้ามารถใช้งานได้ ปีไม่น้อยกวา่ และมีประสิทธิภาพ

อาคารสถานที่ใหส้ามารถ ร้อยละ 5 ใน

ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง การจดัซ้ือ/จดั

จา้ง/บ้ารุงรักษา

และซ่อมแซม

ทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ

การใช้งาน

3               3               3               3               3               15                          
240,000      240,000      240,000       240,000      240,000      1,200,000              

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6.6 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ที่จ้าเป็น  -เพื่อส่งเสริมและพัฒนา  -จดัซ้ือครุภัณฑ์ที่จา้เป็นในการ 90,000        90,000        100,000       100,000      100,000      การจดัซ้ือ/จดั  -การปฏบิติังานทั่วไปของ กอง

ในการปฏิบัติงาน และการ ประสิทธิภาพการท้างาน ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จา้ง/บ้ารุงรักษา อบต.สะดวก รวดเร็ว การศึกษาฯ
บริการประชาชน และการบริการของ อบต. และซ่อมแซม และมีประสิทธิภาพ

ทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ
การใช้งาน

2 บ้ารุงรักษา  ซ่อมแซม  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา  -ดูแล บ้ารุงรักษา  และซ่อมแซม 60,000        60,000        60,000         60,000        60,000         -งบประมาณ  - การปฏบิติังานทั่วไป กอง
ครุภณัฑ์  ประสิทธิภาพการท้างาน ครุภณัฑ์ ใหส้ามารถใช้งานได้  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รายจา่ยประจา้ ของอบต.สะดวก รวดเร็ว การศึกษาฯ

และซ่อมแซมครุภณัฑ์ ปีไม่น้อยกวา่ และมีประสิทธิภาพ
ใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง ร้อยละ 5 ใน
ต่อเนื่อง การจดัซ้ือ/จดั

จา้ง/บ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้

และเพียงพอต่อ
การใช้งาน

2               2               2               2               2               10                          
150,000      150,000      160,000       160,000      160,000      780,000                 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี
6.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเปน็เงิน
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จดัซ้ือครุภัณฑ์ที่จา้เป็น  -เพื่อส่งเสริมและพัฒนา  -จดัซ้ือครุภัณฑ์ที่จา้เป็นในการ 100,000      100,000      100,000       100,000      100,000      การจดัซ้ือ/  -การปฏิบัติงานทั่วไปของ กองการ
ในการปฏิบัติงาน และการ ประสิทธภิาพการท้างาน ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จดัจา้ง/วสัดุ อบต.สะดวก รวดเร็ว สวสัดิการฯ
บริการประชาชน และการบริการของ อบต. ครุภัณฑ์ให้ และมปีระสิทธภิาพ

เพียงพอต่อ

การใชง้าน

1               1               1               1               1               5                            
100,000      100,000      100,000       100,000      100,000      500,000                 

6.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร

รวมเป็นเงิน

6. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี
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2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จดัซ้ือครุภัณฑ์ที่จา้เป็น  -เพื่อส่งเสริมและพัฒนา  -จดัซ้ือครุภัณฑ์ที่จา้เป็นในการ 100,000      100,000      100,000       100,000      100,000      การจดัซ้ือ/  -การปฏิบัติงานทั่วไปของ กองชา่ง

ในการปฏิบัติงาน และการ ประสิทธภิาพการท้างาน ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จดัจา้ง/วสัดุ อบต.สะดวก รวดเร็ว
บริการประชาชน และการบริการของ อบต. ครุภัณฑ์ให้ และมปีระสิทธภิาพ

เพียงพอต่อ
การใชง้าน

2 บ้ารุงรักษา  ซ่อมแซม  -เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิ  -ดูแล บ้ารุงรักษา  และซ่อมแซม 50,000        50,000        60,000         60,000        60,000         -งบประมาณรายจ่าย  - การปฏิบัติงานทั่วไป กองชา่ง
ครุภัณฑ์  ภาพการท้างาน และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ให้สามารถใชง้านได้  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประจ้าปี ไม่น้อยกวา่ ของอบต.สะดวก รวดเร็ว 

ครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้อย่าง ร้อยละ 5 ในการ และมปีระสิทธภิาพ
ต่อเนื่อง จัดซ้ือ/จัดจ้าง/

บ้ารุงรักษา และ

ซ่อมแซมทรัพยสิ์นให้

สามารถใชง้านได้

และเพยีงพอต่อ

การใชง้าน

2               2               2               2               2               10                          
150,000      150,000      160,000       160,000      160,000      780,000                 

30            31            31             31            31            154                       
8,106,000       8,491,000      9,411,000       8,476,000      8,826,000      43,310,000           

88               101             114              112             105             520                       
39,252,250    40,026,380    44,098,500      46,652,900    40,966,820    210,996,850         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณและที่มา

รวมจ ำนวนโครงกำร
รวมเป็นเงิน

รวมจ านวนโครงการตามยทุธศาสตร์ที่ 6
รวมจ านวนเงินตามยทุธศาสตร์ที่ 6

รวมจ านวนโครงการทั้งหมด

6. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี

6.9 แผนงานการเกษตร
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