
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างก าแพงดิน ก่อสร้างก าแพงดิน บริเวณลานกีฬา 483,000       หมู่ 1 กองช่าง

เอนกประสงค์ หมู่ 1 ขนาดสูง 1.50 ต าบลวัดโบสถ์

เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือคิดพ้ืน

ท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 72.00 เมตร

2 ปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนา 500,000      ศพด.อบต.วัดโบสถ์ กองช่าง

เด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ ขนาดกว้าง

6.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา

0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง

0.40 เมตร ยาว 1 เมตร จ านวน 149

ท่อน บ่อพัก 7 บ่อ และทางเท้าขนาด

กว้าง 1.50 เมตร ยาว 140 เมตร 

พร้อมตีเส้นจราจร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี  

ไม่น้อยกว่า 366.00 ตารางเมตร

แบบ ผด.02

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

5



แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 วางท่อเหล่ียมระบายน้ า ตลาดวัดโบสถ์ วางท่อเหล่ียมระบายน้ าตลาดวัดโบสถ์ 1,922,000     หมู่ 1 กองช่าง

หมู่ 1 ขนาด 1.20 เมตร 2 ช่อง ต าบลวัดโบสถ์

ความยาวรวม 75.00 เมตร พร้อม

เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ

ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 67.00

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 636.50

ตารางเมตร

4 โครงการ/งานบ ารุงรักษาแหล่งน้ า บ ารุงรักษาแหล่งน้ า ล าคลอง ในพ้ืนท่ี 700,000      ในเขตพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

ลอกคลอง และก าจัดวัชพืช ต าบลวัดโบสถ์ เช่น การขุดลอกคลอง วัดโบสถ์

การขุดลอกวัชพืช การก าจัดวัชพืช

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

ในแหล่งน้ าต่างๆ ฯลฯ

รวม 4 โครงการ 3,605,000   

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี/งานเฉลิม อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 8,000         อ าเภอพนัสนิคม ส านักงานปลัด

พระเกียรติ พนัสนิคม

รวม 1 โครงการ 8,000        

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7



แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

1 โครงการจัดท ากิจกรรมเพ่ือสนับสนุน อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 45,000        อ าเภอพนัสนิคม ส านักงานปลัด

งานประจ าปีของจังหวัดชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม

2 โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยต าบล อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลวัดโบสถ์ 30,000        ในเขตพ้ืนท่ีต าบล กองการศึกษาฯ

วัดโบสถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 วัดโบสถ์

 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก 30,000        ในเขตพ้ืนท่ีต าบล กองการศึกษาฯ

เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ วัดโบสถ์

ในต าบล

รวม 3 โครงการ 105,000     

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรม

3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าต าบลวัดโบสถ์ 40,000        ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

ดูแลแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ร่วมใจ วัดโบสถ์

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

 

รวม 1 โครงการ 40,000       

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

4.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพ 120,000      ในเขตพ้ืนท่ีต าบล กองการศึกษาฯ

การเรียนรู้หลังเวลาเรียนปกติของ วัดโบสถ์

เด็ก(ช่วงเย็น)ในต าบลวัดโบสถ์

2 โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จัดการเรียนการสอนของ ศพด. 68,000        ศพด.อบต.วัดโบสถ์ กองการศึกษาฯ

ของ ศพด. อบต.วัดโบสถ์ (รายหัว) ค่าส่ือการเรียนการสอน

วัสดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพัฒนา

การเด็ก ฯลฯ

3 จัดซ้ืออุปกรณ์ วัสดุการศึกษาของศูนย์ จัดซ้ือหนังสือ อุปกรณ์การเรียน 45,200        ศพด.อบต.วัดโบสถ์ กองการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ เคร่ืองแบบนักเรียน กิรกรรมพัฒนา

(การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา ผู้เรียน

เด็กเล็ก (ศพด.) )

4 โครงการส่งเสริมการศึกษาจากแหล่ง จัดอบรมและพาเด็กไปทัศนศึกษา 25,000        ศพด.อบต.วัดโบสถ์ กองการศึกษาฯ

เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ นอกสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานท่ีทัศนศึกษา

อบต.วัดโบสถ์
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

4.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ตามจัดอบรมพัฒนาคุณภาพเด็กเล็กให้ 10,000        ศพด.อบต.วัดโบสถ์ กองการศึกษาฯ

ช่วงอายุของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมวัยและตรงตามมาตรฐาน

อบต.วัดโบสถ์

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ 294,000      ศพด.อบต.วัดโบสถ์ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา (อาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์) วัดโบสถ์

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 144,000      โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ กองการศึกษาฯ

การสอนระดับประถมศึกษา

8 โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 576,000      โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ กองการศึกษาฯ

(อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน

ชุมชนวัดโบสถ์)

รวม 8 โครงการ 1,282,200   

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 30,000        ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

ต้านยาเสพติด โบสถ์

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000        ศพด.อบต.วัดโบสถ์ กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ อบต.วัดโบสถ์

รวม 2 โครงการ 45,000       

4.3 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชิบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การด าเนินงานโครงการตามแนวทาง อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 220,000     ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขหมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 11 หมู่บ้านละ โบสถ์

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

หมู่ท่ี 1-11 ต าบลวัดโบสถ์ 20,000 บาท

2 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ด าเนินกรรมการป้องกันโรคติดต่อ 40,000       ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

โรคติดต่อ โรคระบาด หมู่ 1-11 เช่น การจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน โบสถ์

ต าบลวัดโบสถ์ จัดหาวัคซีนเพ่ือฉีดให้สุนัข แมว

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

4.3 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ด าเนินกิจกรรมการป้องกันโรค 50,000       ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน พิษสุนัขบ้า โบสถ์

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

ภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

รวม 3 โครงการ 310,000    

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยาก 20,000        ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ไร้และผู้ด้อยโอกาส วัดโบสถ์

รวม 1 โครงการ 20,000       

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ จัดท ากิจกรรมต่างๆท่ีได้รับมอบ 100,000      ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

นโยบายจากกรมฯ/จังหวัด/อ าเภอ วัดโบสถ์

เช่น กิจกรรมรรรงค์ต่างๆ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการอบรมพัฒนาชีวิตตามหลัก อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 10,000        ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอพนัสนิคม พนัสนิคม

3 โครงการ "แรลล่ีจักรยาน"ประจ าปี 2562อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบล 10,000        ในเขตพ้ืนท่ีต าบล กองการศึกษาฯ

วัดโบสถ์ วัดโบสถ์

รวม 3 โครงการ 120,000     

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

4.6 แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพรายเดือนส าหรับผู้สูง 5,719,200    ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

อายุต าบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ จ่ายเบ้ียยังชีพรายเดือนส าหรับผู้พิการ 960,000      ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

ในต าบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์

รวม 2 โครงการ 6,679,200   

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูแวดล้อมและพลังงาน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไข 100,000      ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

ประชาชนจากสาธารณภัยและภัย ปัญหาสาธารณภัยธรรมชาติต่างๆ วัดโบสถ์

พ.ศ.2562
ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2561

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

ธรรมชาติต่างๆ เช่น การจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ

รวม 1 โครงการ 100,000     

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การบันทึกข้อมูล จปฐ/ข้อมูลพ้ืนฐาน การจัดเก็บข้อมูล จปฐ/ข้อมูลเพ่ือ 10,000        ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน วัดโบสถ์

2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรในต าบล จัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มองค์กร 50,000        ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

วัดโบสถ์ ในต าบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์

3 ส่งเสริมการเลือกต้ังของท้องถ่ินและการการจัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน 300,000      ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

เลือกต้ังอ่ืนๆ วัดโบสถ์

4 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและ จัดประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับ 20,000        ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

ต าบล/การประชุมแผนชุมชน หมู่บ้านประชาคมท้องถ่ินระดับต าบล วัดโบสถ์

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ จัดอบรมหรือทัศนศึกษาดูงานให้กับ 200,000      อาคารเอนกประสงค์ ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน วัดโบสถ์/สถานท่ีศึกษา

ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ดูงานในจังหวัดหรือ

ต่างจังหวัด

6 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน จัดท าหรือจัดจ้างด าเนินการท า 150,000      ในเขตพ้ืนท่ีต าบล กองคลัง

ทรัพย์สิน แผนท่ีภาษีต าบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์

รวม 6 โครงการ 730,000     

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ

17



แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

ยุทธศาสตร์ ท่ี 7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 20,000        ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

ติด ในเขตพ้ืนท่ีต าบลวัดโบสถ์ หรือสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติด วัดโบสถ์

2 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรมสานรักครอบครัวมีสุข 30,000        ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

ให้เข้มแข็ง กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและ วัดโบสถ์

เยาวชน

3 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิม อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด 20,000        ในเขตจังหวัดชลบุรี ส านักงานปลัด

ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาชลบุรี

ยาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าอุดหนุนท่ีท าการปกครอง 20,000        ในเขตอ าพนัสนิคม ส านักงานปลัด

มนุษย์และพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/อ าเภอพนัสนิคม

ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ค้ามนุษย์ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

18



แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

5 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 10,000        ในเขตอ าพนัสนิคม ส านักงานปลัด

อุบัติภัยบนท้องถนน อ าเภอพนัสนิคม

ยุทธศาสตร์ ท่ี 7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอุดหนุนท่ีท าการปกครอง 15,000        ในเขตอ าพนัสนิคม ส านักงานปลัด

อ าเภอ อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม

7 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 5,000         ในเขตอ าพนัสนิคม ส านักงานปลัด

ประชาธิปไตย อ าเภอพนัสนิคม

8 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 10,000        ในเขตอ าพนัสนิคม ส านักงานปลัด

เพ่ือร่วมกันปกป้องสถาบัน อ าเภอพนัสนิคม

พระมหากษัตริย์

รวม 8 โครงการ 130,000     

ล าดับ โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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