
แบบ ผ.01

ล ำดับ
ท่ี ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่
1 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน ปรับปรุงถนนเลียบคลอง หน้า 60/ล าดับท่ี 8 550,000     ปรับปรุงถนนเลียบคลองพร้อม ปรับปรุงถนนเลียบคลองให้เป็นถนน เพ่ือให้สอดคล้อง

โครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภควางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 3 วางท่อระบายน้ าจากใต้ฝาย คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อ กับพ้ืนท่ีด าเนิน
แผนงำน  เคหะและชุมชน บ้านดอนทอง บริเวณบ้านนายสนอง ใจงาม ระบำยน  ำจำกใต้ฝำยบริเวณบ้ำน งานจริง

สุดเขต หมู่ท่ี 3 (คูตาแดง) นำยสนอง ใจงำมสุดเขต หมู่ท่ี 3 
เช่ือมอ าเภอพานทอง 90 เมตร (คูตำแดง)เช่ือมอ ำเภอพำนทอง 90 เมตร
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2562

2 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน ปรับปรุงผิวการจราจรให้เป็นถนน หน้า 61/ล าดับท่ี 10 4,900,000   ปรับปรุงผิวการจราจรให้เป็นถนน ปรับปรุงผิวกำรจรำจรให้เป็นถนน เพ่ือให้สอดคล้อง
โครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภคคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกส าราญ คอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกส าราญคอนกรีตเสริมเหล็ก กับพ้ืนท่ีด าเนิน
แผนงำน  เคหะและชุมชน หมู่ 3 เช่ือม หมู่ 5 และหมู่ 11 จากประตูคลองน้ าเค็มถึงบ้านก านันจำกแยกประตูน  ำคลองน  ำเค็มหมู่ท่ี 3 งานจริง

หมู่ 3 ถึงสามแยกคลองชลประทานถึงแยกเนินถ่อน หมู่ท่ี 5
หมู่ 3 เช่ือม หมู่ 5 และหมู่ 11
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2562

หน้ำ / ล ำดับท่ี งบประมำณ
รำยละเอียดท่ีขอเปล่ียนแปลง

หมำยเหตุ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เปล่ียนแปลง  ครั งท่ี 3) พ.ศ. 2561 - 2564

ส ำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/แผนงำน โครงกำร

5



แบบ ผ.01

ล ำดับ
ท่ี ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่

หน้ำ / ล ำดับท่ี งบประมำณ
รำยละเอียดท่ีขอเปล่ียนแปลง

หมำยเหตุ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เปล่ียนแปลง  ครั งท่ี 3) พ.ศ. 2561 - 2564

ส ำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/แผนงำน โครงกำร

3 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน ลาดยางถนนเลียบคลอง หมู่ 5 หน้า 62/ล าดับท่ี 14 500,000     ลาดยางถนนเลียบคลองบริเวณ ปรับปรุงผิวกำรจรำจรให้เป็นถนน เพ่ือให้สอดคล้อง
โครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภคบ้านเนินถ่อน บ้านนางซ้ัง ขุนเทียน ถึงบ่อปลา คอนกรีตเสริมเหล็ก กับพ้ืนท่ีด าเนิน
แผนงำน  เคหะและชุมชน บ้านนายสมบัติ กลัวแสง ถนนเลียบคลอง หมู่ท่ี 5 บริเวณ งานจริง

บ้ำนนำงชัง ขุนเท่ียง ถึงบ่อปลำ
นำยสมบัติ กลั วแสง กว้ำง 4 เมตร

ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2563
 

4 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าท่ี 64/ล าดับท่ี23 1,160,000   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้สอดคล้อง
โครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภคพร้อมยกระดับและวางท่อระบายน้ า พร้อมยกระดับและวางท่อระบาย พร้อมวำงท่อระบำยน  ำ จำกสะพำน กับพ้ืนท่ีด าเนิน
แผนงำน  เคหะและชุมชน คลองศาลาแดง หมู่ 8 บ้านศาลาแดง น้ า คลองศาลาแดงจากบริเวณบ้าน (บ้ำนนำยวิฑูล ทองสนธิ) ถึงบ้ำน งานจริง

น.ส.ประยงค์ ถึงบริเวณบ้าน ผู้ใหญ่หมู่ท่ี 8 กว้ำงประมำณ
นายวิโรจน์ กว้างประมาณ 6 เมตร5 เมตร ระยะทำงประมำณ
ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร 358 เมตร
ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2562
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แบบ ผ.01

ล ำดับ
ท่ี ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่

หน้ำ / ล ำดับท่ี งบประมำณ
รำยละเอียดท่ีขอเปล่ียนแปลง

หมำยเหตุ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เปล่ียนแปลง  ครั งท่ี 3) พ.ศ. 2561 - 2564

ส ำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/แผนงำน โครงกำร

5 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 65/ล าดับท่ี 25 3,300,000   ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้สอดคล้อง
โครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภคหมู่ 8 บ้านศาลาแดง จากสะพานวัดโคกพุทธา จำกบริเวณหน้ำอำคำรเอนกประสงค์ กับพ้ืนท่ีด าเนิน
แผนงำน  เคหะและชุมชน ถึงวัดศาลาแดง หมู่ 8 หมู่ 8 ถึงวัดศำลำแดง งานจริง

ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2562

6 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 66/ล าดับท่ี 31 1,500,000   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้สอดคล้อง
โครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภคถนนเข้าวัดแก้วน้อย หมู่ 10 ถนนเข้าวัดแก้วน้อย ถนนเข้ำวัดแก้วน้อย กับพ้ืนท่ีด าเนิน
แผนงำน  เคหะและชุมชน บ้านท้ายบ้าน กว้างประมาณ 6 เมตร กว้ำงประมำณ 6 เมตร งานจริง

ระยะทางประมาณ 287 เมตร ระยะทำงประมำณ 287 เมตร
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563

7 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน ติดต้ังไฟสาธารณะ หน้า 71/ล าดับท่ี 55 800,000     ติดต้ังไฟสาธารณะในเขตต าบล ติดตั งหรือปรับปรุงโคมส่องสว่ำง เพ่ือให้สอดคล้อง
โครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภคในเขตต าบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ สำธำรณะในเขตต ำบลวัดโบสถ์ กับพ้ืนท่ีด าเนิน
แผนงำน  เคหะและชุมชน ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2562 งานจริง

8 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก หน้า 85/ล าดับท่ี 6 80,000       โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำก เพ่ือให้สอดคล้อง
ชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน กับพ้ืนท่ีด าเนิน
แผนงำน  สาธารณสุข ปีงบประมำณ 2561-2564 ปีงบประมำณ 2561-2564 งานจริง
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แบบ ผ.01

ล ำดับ
ท่ี ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่

หน้ำ / ล ำดับท่ี งบประมำณ
รำยละเอียดท่ีขอเปล่ียนแปลง

หมำยเหตุ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เปล่ียนแปลง  ครั งท่ี 3) พ.ศ. 2561 - 2564

ส ำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/แผนงำน โครงกำร

9 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการหน้า 85/ล าดับท่ี 7 30,000       โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรและกำร เพ่ิมงบประมาณ
ชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อน การเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อน เรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อน ให้สอดคล้อง
แผนงำน  สาธารณสุข วัยเรียน วัยเรียน วัยเรียน กับโครงการ

ปีงบประมำณ 2561-2564 ปีงบประมำณ 2562-2564 ท่ีด าเนินการจริง

10 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพปรับปรุงอาคารประกอบศูนย์ หน้า 86/ล าดับท่ี 2 500,000     ปรับปรุงอาคารประกอบ ปรับปรุงอำคำรประกอบ เพ่ิมงบประมาณ
ชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ ให้สอดคล้อง
แผนงำน  เคหะและชุมชน เพ่ิมเติมให้มีพ้ืนท่ีใช้งานหรือพ้ืนท่ี เพ่ิมเติมให้มีพื นท่ีใช้งำนหรือพื นท่ี กับโครงการ

ใช้สอยมากข้ึน ใช้สอยมำกขึ น ท่ีด าเนินการจริง
ปีงบประมำณ 2561-2564 ปีงบประมำณ 2562

11 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยหน้า14/ล าดับท่ี34 120,000     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ิมงบประมาณ
ชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนให้สอดคล้อง
แผนงำน  สาธารณสุข ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำ กับโครงการ

จุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จุฬำภรวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี ท่ีด าเนินการจริง
ปีงบประมำณ 2561-2564 ปีงบประมำณ 2562-2563
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แบบ ผ.01

ล ำดับ
ท่ี ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่

หน้ำ / ล ำดับท่ี งบประมำณ
รำยละเอียดท่ีขอเปล่ียนแปลง

หมำยเหตุ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เปล่ียนแปลง  ครั งท่ี 3) พ.ศ. 2561 - 2564

ส ำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/แผนงำน โครงกำร

12 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพติดต้ังกล้องงวจรปิด (CCTV) หน้า13/ล าดับท่ี 1 200,000     ติดต้ังกล้องงวจรปิด (CCTV) ติดต้ังกล้องงวจรปิด (CCTV) 
ชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง ตามจุดและสถานท่ีส าคัญใน ตามจุดและสถานท่ีส าคัญใน ตามจุดและสถานท่ีส าคัญใน
แผนงำน  การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโสถ์

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563

13 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการจัดท าแผนท่ีภาษี หน้า 91/ล าดับท่ี 4 150,000     จัดท าแผนท่ีภาษี จัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ิมงบประมาณ
ตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2562 ให้สอดคล้อง
แผนงำน  บริหารงานท่ัวไป กับโครงการ

ท่ีด าเนินการจริง

14 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการส่งเสริมการเลือกต้ังของท้องถ่ิน หน้า 92/ล าดับท่ี 9 650,000     ส่งเสริมการเลือกต้ังของท้องถ่ิน ส่งเสริมการเลือกต้ังของท้องถ่ิน เพ่ิมงบประมาณ
ตามหลักธรรมาภิบาล และการเลือกต้ังอ่ืนๆ และการเลือกต้ังอ่ืนๆ และการเลือกต้ังอ่ืนๆ ให้สอดคล้อง
แผนงำน  บริหารงานท่ัวไป 2562 งบประมำณ 100,000 บำท2562 งบประมำณ 300,000 บำท กับโครงการ

2563 งบประมำณ 100,000 บำท2563 งบประมำณ 200,000 บำท ท่ีด าเนินการจริง
2564 งบประมำณ 100,000 บำท2564 งบประมำณ 150,000 บำท

######รวม 14 โครงกำร
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