
อบต.วัดโบสถ์
งบประมาณท่ี

อนุมัติ (บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

ก่อหน้ีผูกพัน

 (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณ

คงเหลือ

ร้อยละของ

การ

เบิกจ่ายแล้ว

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมยกระดับสายคลองหัว

สะแก หมู่ท่ี 7 บ้านเนินต้ัว

1,520,000.00

2. ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวการจราจร

 หรือถนนจากการช ารุด/พังทลาย

หมู่ 1-11 ต าบลวัดโบสถ์

700,000.00

3. ติดต้ังระบบไฟสัญญาณจราจร 

(ไฟกระพริบ)พร้อมบ ารุงรักษาใน

พ้ืนท่ี ต าบลวัดโบสถ์

72,000.00

4. ติดต้ังกระจกโค้ง หมู่ 1-11ใน

พ้ืนท่ี ต าบลวัดโบสถ์
33,000.00

5. วางท่อประปาจากประปาส่วน

ภูมิภาคเข้าพ้ืนท่ีวัดโบสถ์
300,000.00

6. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร/

ห้องน้ าส านักงาน อบต.วัดโบสถ์
1,256,000.00

7. ก าจัดวัชพืชทุกแห่งในเขตพ้ืนท่ี

หมู่ท่ี 1 -11 ต าบลวัดโบสถ์
850,000.00

8. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ

ประปาหมู่บ้านรวมอุปกรณ์ท่ีใช้

ผลิตน้ าประปาต าบลวัดโบสถ์(หมู่ท่ี

 3 , 4 , 6)

50,000.00

9. ก่อสร้างฝายคลองน้ าเค็มหมู่ 3 

บ้านดอนทอง
143,000.00

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนสายวงเวียนคลอง

กว้าง - วัดโคกพุทธา หมู่ท่ี 2 , 4 

ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

2,000,000.00

11. โครงการซ่อมแซมคันคลอง

เมืองลงเข็มกันตล่ิงพร้อมซ่อมแซม

ผิวจราจรถนนสายเนินหนองไทร 

หมู่ท่ี 4 (สายทาง ชบ.ถ.76-005)ต.

วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

2,000,000.00

ตาราง 6 แสดงรายงานโครงการลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ 2561

(ด าเนินการก่อหน้ีผูกพัน/เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/

สาธารณูปโภค
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อบต.วัดโบสถ์
งบประมาณท่ี

อนุมัติ (บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

ก่อหน้ีผูกพัน

 (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณ

คงเหลือ

ร้อยละของ

การ

เบิกจ่ายแล้ว

ตาราง 6 แสดงรายงานโครงการลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ 2561

(ด าเนินการก่อหน้ีผูกพัน/เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว)

12. โครงการลงหินคลุกถนน สาย

เนินตาเส็ง หมู่ท่ี 7 ต.วัดโบสถ์ อ.

พนัสนิคม จ.ชลบุรี

489,000.00

13. โครงการลงหินคลุกถนน ถนน

สายคลองหนองแขม(บริเวณคลอง

ชลประทาน) หมู่ท่ี 7ต.วัดโบสถ์ อ.

พนัสนิคม จ.ชลบุรี

422,000.00

14. โครงการลงหินคลุกถนน สาย

เนินต้ัว - คลองสะพาน หมู่ท่ี 7 , 9

 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

500,000.00

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนสายศาลาแดง

(บริเวณบ้านนางสาล่ี) หมู่ท่ี 8ต.วัด

โบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

1,907,000.00

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนสายศาลาแดง

(บริเวณบ้านนายวิจิตร จันทร)หมู่ท่ี

 8 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

490,000.00

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายคลองสามง่าม

(สายทาง ชบ.ถ.76-014)(จาก

บริเวณถนนสาย ชบ.ถ.76 -016 -

บริเวณบ้านนางประจวบจิต) หมู่ท่ี

1,913,000.00 1,800,000.00  113,000.00 94.09       

18. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

(โอเวอร์เลย์) สายตลาดวัดโบสถ์

หมู่ท่ี 1 , 6 , 10 ต.วัดโบสถ์อ.

พนัสนิคม จ.ชลบุรี

484,000.00

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนบริเวณบ้านนาย

เสง่ียม พิมพ์เงิน หมู่ท่ี 11ต.วัด

โบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

857,000.00 850,000.00    7,000.00       99.18       
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อบต.วัดโบสถ์
งบประมาณท่ี

อนุมัติ (บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

ก่อหน้ีผูกพัน

 (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณ

คงเหลือ

ร้อยละของ

การ

เบิกจ่ายแล้ว

ตาราง 6 แสดงรายงานโครงการลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ 2561

(ด าเนินการก่อหน้ีผูกพัน/เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว)

20. สร้างซุ้มยกบานประตูระบาย

น้ าพร้อมปรับปรุงบานประตู

ระบายน้ าคลองน้ าเค็ม หมู่ท่ี 3

461,000.00

21. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

(โอเวอร์เลย์) สายวัดแก้วน้อยสาย

ทาง ชบ.ถ. 76-004 หมู่ท่ี 10ต.วัด

โบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

494,000.00

22. ก่อสร้างก าแพงกันดินคลองวัด

โบสถ์ ต าบลวัดโบสถ์จังหวัดชลบุรี
335,000.00

23. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

ผสมยางพารา(โอเวอร์เลย์) สาย

เนินต้ัว หมู่ 7 , 10 ต.วัดโบสถ์ อ.

พนัสนิคม จ.ชลบุรี

516,000.00

24. โครงการลงหินคลุกถนนสาย

ดอนทอง - คลองน้ าเค็ม(สายทาง 

ชบ.ถ.76-011) หมู่ท่ี 3ต.วัดโบสถ์ 

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

430,000.00

25. โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม
30,000.00

26. โครงการจัดท ากิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนงานประจ าปีของจังหวัด

ชลบุรี(อุดหนุน อ าเภอพนัสนิคม)

45,000.00 45,000.00      -              100.00     

27. โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง(อุดหนุน สภาวัฒนธรรม

ต าบลวัดโบสถ์)

60,000.00

28. โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย

ต าบลวัดโบสถ์(อุดหนุน สภา

วัฒนธรรมต าบลวัดโบสถ์)

30,000.00 30,000.00      -              100.00     

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการ

ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
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อบต.วัดโบสถ์
งบประมาณท่ี

อนุมัติ (บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

ก่อหน้ีผูกพัน

 (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณ

คงเหลือ

ร้อยละของ

การ

เบิกจ่ายแล้ว

ตาราง 6 แสดงรายงานโครงการลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ 2561

(ด าเนินการก่อหน้ีผูกพัน/เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว)

29. โครงการจัดงานรัฐพิธี และงาน

เฉลิมพระเกียรติ(อุดหนุน อ าเภอ

พนัสนิคม)

8,000.00 8,000.00        -              8,000.00   

30. โครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์เพ่ือร่วมปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริย์(อุดหนุน อ าเภอ

พนัสนิคม)

10,000.00

31. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการดูแลแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร

(อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าวัดโบสถ์ร่วมใจ)

40,000.00

32. โครงการส่งเสริมการศึกษา

จากแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์

25,000.00

33. ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้

ให้แก่เด็กในต าบลวัดโบสถ์
120,000.00 72,000.00      48,000.00     60.00       

34. โครงการส่งเสริมคุณภาพการ

เรียนรู้ตามช่วงอายุของเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัดโบสถ์

10,000.00

35. อาหารเสริม (นม)ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วัดโบสถ์
80,000.00 32,937.84      47,062.16     41.17       

36. อาหารเสริม (นม)ของโรงเรียน

วัดโบสถ์
290,000.00 127,528.56    162,471.44   43.98       

37. อาหารกลางวันเด็กเล็กของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัดโบสถ์
301,350.00 146,250.00    155,100.00   48.53       

38. อาหารกลางวันเด็กนักเรียน

โรงเรียนวัดโบสถ์
604,000.00 302,000.00    302,000.00   50.00       

39. โครงการจัดการเรียนการสอน

(รายหัว)ของ ศพด.
69,700.00 69,700.00      -              100.00     

40. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน หมู่ 1-11ต าบลวัดโบสถ์
82,500.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเกษตร / อุตสาหกรรม

ให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่

เศรษฐกิจพอเพียง
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อบต.วัดโบสถ์
งบประมาณท่ี

อนุมัติ (บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

ก่อหน้ีผูกพัน

 (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณ

คงเหลือ

ร้อยละของ

การ

เบิกจ่ายแล้ว

ตาราง 6 แสดงรายงานโครงการลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ 2561

(ด าเนินการก่อหน้ีผูกพัน/เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว)

41. รณรงค์ควบคุมและป้องกัน

โรคติดต่อ โรคระบาดหมู่ 1-11 

ต าบลวัดโบสถ์

40,000.00

42. เงินอุดหนุนส าหรับกองทุน

หลักประกันสุขภาพต าบลวัดโบสถ์
60,000.00

43. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง

ปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
40,000.00

44. โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ 100,000.00

45. สร้างความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว และดูแลผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

20,000.00

46. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้

และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
20,000.00

47. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 5,485,200.00 2,700,600.00  2,784,600.00 49.23       

48. เบ้ียยังชีพคนพิการ 652,800.00 285,600.00    367,200.00   43.75       

49. พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน(อุดหนุนโรงเรียนวัดโบสถ์)
144,000.00 144,000.00    -              100.00     

50. โครงการอบรมการพัฒนาชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง(อุดหนุน อ าเภอพนัสนิคม)

10,000.00

51. การด าเนินงานโครงการตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 - 11 หมู่บ้าน

ละ 3 โครงการ รวม 33 โครง

การต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

220,000.00 100,000.00    120,000.00   45.45       

52. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

 อัครราชกุมารี

30,000.00

53. ป้องกัน แก้ไขปัญหา สาธารณ

ภัย และภัยธรรมชาติต่างๆ
100,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ / ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 

และพลังงาน
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อบต.วัดโบสถ์
งบประมาณท่ี

อนุมัติ (บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

ก่อหน้ีผูกพัน

 (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณ

คงเหลือ

ร้อยละของ

การ

เบิกจ่ายแล้ว

ตาราง 6 แสดงรายงานโครงการลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ 2561

(ด าเนินการก่อหน้ีผูกพัน/เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว)

54. โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยใน

เขตพ้ืนท่ี ต าบลวัดโบสถ์
450,000.00 278,000.00    172,000.00   61.78       

55. โครงการจ้างเหมาจัดท าตู้

จัดเก็บขยะอันตราย
20,000.00

56. โครงการก่อสร้างเรือนพักขยะ

ชุมชน
107,000.00

57. พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล

 พนักงานจ้างฯอบต.วัดโบสถ์

150,000.00

58. พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรใน

ต าบลวัดโบสถ์
50,000.00

59. จัดท าแผนท่ีภาษี 100,000.00

60. ส่งเสริมการเลือกต้ังของ

ท้องถ่ิน และการเลือกต้ังอ่ืนๆ
100,000.00

61. บันทึกข้อมูล จปฐ./ข้อมูล

พ้ืนฐานเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาฯ
10,000.00

62. การประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ประชาคมระดับต าบล
20,000.00

63. ประเมินผลความพึงพอใจใน

การให้บริการ
30,000.00

64. ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในเขตพ้ืนท่ีต าบลวัดโบสถ์
20,000.00

65. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวใน

ชุมชน ให้เข้มแข็ง
30,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน
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อบต.วัดโบสถ์
งบประมาณท่ี

อนุมัติ (บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

โอนเพ่ิม 

(บาท)

ก่อหน้ีผูกพัน

 (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณ

คงเหลือ

ร้อยละของ

การ

เบิกจ่ายแล้ว

ตาราง 6 แสดงรายงานโครงการลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ 2561

(ด าเนินการก่อหน้ีผูกพัน/เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว)

66. โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบการและโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

20,000.00

67. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของ 

ศอ.ปส.จ.ชบ.(อุดหนุน 

ศอ.ปส.จ.ชบ.)

20,000.00 20,000.00      -              100.00     

68. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตย(อุดหนุน อ าเภอ

พนัสนิคม)

5,000.00

69. โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ท้องถ่ิน(อุดหนุน อ าเภอพนัสนิคม)
15,000.00

70. โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ

อุบัติภัยบนท้องถนน(อุดหนุน 

อ าเภอพนัสนิคม)

10,000.00 10,000.00      -              100.00     

รวม 28,106,550.00 -         -         -           7,021,616.40  4,278,433.60 9,237.17   
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