
งบประมาณท่ี

อนุมัติ (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมยกระดับสายคลองหัวสะแก หมู่ท่ี

 7 บ้านเนินต้ัว

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวการจราจร

หรือถนนจากการช ารุด/พังทลายหมู่

1-11 ต าบลวัดโบสถ์

3 ติดต้ังระบบไฟสัญญาณจราจร (ไฟ

กระพริบ)พร้อมบ ารุงรักษาในพ้ืนท่ี

ต าบลวัดโบสถ์

4 ติดต้ังกระจกโค้ง หมู่ 1-11ในพ้ืนท่ี

ต าบลวัดโบสถ์

5 วางท่อประปาจากประปาส่วน

ภูมิภาคเข้าพ้ืนท่ีวัดโบสถ์

6 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร/ห้องน้ า เงินอุดหนุนท่ัวไป

ส านักงาน อบต.วัดโบสถ์ รายได้จัดเก็บเอง

7 ก าจัดวัชพืชทุกแห่งในเขตพ้ืนท่ีหมู่ท่ี

 1 -11 ต าบลวัดโบสถ์

8 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา

หมู่บ้านรวมอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตน้ าประปา

ต าบลวัดโบสถ์(หมู่ท่ี 3 , 4 , 6)

9 ก่อสร้างฝายคลองน้ าเค็มหมู่ 3 บ้าน
บ้านดอนทอง(ปรับปรุงบานประตู

ระบายน้ า)
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิว

ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตผสม

ยางพารา(โอเวอร์เลย์) สายเนินต้ัว หมู่ 7

, 10 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

ล าดับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 516,000.00

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 143,000.00

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00

กองช่าง 1,256,000.00

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 850,000.00

รายงานโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 72,000.00

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 33,000.00

กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,520,000.00

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 700,000.00

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  16



งบประมาณท่ี

อนุมัติ (บาท)
ล าดับ

รายงานโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา

12 โครงการจัดท ากิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนงานประจ าปีของจังหวัดชลบุรี

(อุดหนุน อ าเภอพนัสนิคม)

13 โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง(อุดหนุน สภาวัฒนธรรมต าบล

วัดโบสถ์)

14 โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย

ต าบลวัดโบสถ์(อุดหนุน สภาวัฒนธรรม

ต าบลวัดโบสถ์)

15 โครงการจัดงานรัฐพิธี และงาน

เฉลิมพระเกียรติ(อุดหนุน อ าเภอพนัส

นิคม)

16 โครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์เพ่ือร่วมปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริย์(อุดหนุน อ าเภอพนัส

นิคม)

17 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การดูแลแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร

(อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าวัดโบสถ์ร่วมใจ)

18 โครงการส่งเสริมการศึกษาจาก

แหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.วัดโบสถ์

19 ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่

เด็กในต าบลวัดโบสถ์

20 โครงการส่งเสริมคุณภาพการ

เรียนรู้ตามช่วงอายุของเด็กเล็ก ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัดโบสถ์

21 อาหารเสริม (นม)ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อบต. วัดโบสถ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00

กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00

กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00

กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 8,000.00

กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 45,000.00

กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00                        

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  17



งบประมาณท่ี

อนุมัติ (บาท)
ล าดับ

รายงานโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา

22 อาหารเสริม (นม)ของโรงเรียนวัดโบสถ์ กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป 290,000.00

23 อาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์ เงินอุดหนุนท่ัวไป

พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัดโบสถ์ รายได้จัดเก็บเอง

24 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน

โรงเรียนวัดโบสถ์

25 โครงการจัดการเรียนการสอน(ราย

หัว)ของ ศพด.

26 พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

หมู่ 1-11ต าบลวัดโบสถ์

27 รณรงค์ควบคุมและป้องกัน

โรคติดต่อ โรคระบาดหมู่ 1-11 ต าบล

วัดโบสถ์

28 เงินอุดหนุนส าหรับกองทุน

หลักประกันสุขภาพต าบลวัดโบสถ์

29 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน

เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

30 โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

31 สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

และดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้

พิการ

32 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

33 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,485,200.00

34 เบ้ียยังชีพคนพิการ ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนท่ัวไป 652,800.00

35 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

(อุดหนุนโรงเรียนวัดโบสถ์)

36 โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(อุดหนุน อ าเภอพนัสนิคม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00

กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 144,000.00

กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00

กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป 69,700.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 82,500.00

กองการศึกษา 301,350.00

กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป 604,000.00

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  18



งบประมาณท่ี

อนุมัติ (บาท)
ล าดับ

รายงานโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา

37 การด าเนินงานโครงการตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 - 11 หมู่บ้านละ 3

 โครงการ รวม 33 โครงการต.วัดโบสถ์

 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

38 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี

39 ป้องกัน แก้ไขปัญหา สาธารณภัย

และภัยธรรมชาติต่างๆ

40 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต

พ้ืนท่ี ต าบลวัดโบสถ์

41 โครงการจ้างเหมาจัดท าตู้จัดเก็บ

ขยะอันตราย

42 โครงการก่อสร้างเรือนพักขยะชุมชน กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 107,000.00

43 พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล

พนักงานจ้างฯอบต.วัดโบสถ์

44 พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรใน

ต าบลวัดโบสถ์

45 จัดท าแผนท่ีภาษี กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

46 ส่งเสริมการเลือกต้ังของท้องถ่ิน

และการเลือกต้ังอ่ืนๆ

47 บันทึกข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพ้ืนฐาน

เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 450,000.00

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ / ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุนท่ัวไป 220,000.00

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  19



งบประมาณท่ี

อนุมัติ (บาท)
ล าดับ

รายงานโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

อบต.วัดโบสถ์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา

48  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ประชาคมระดับต าบล

49 ประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

50 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในเขตพ้ืนท่ีต าบลวัดโบสถ์

51 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวในชุมชน

ให้เข้มแข็ง

52 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในสถานประกอบการและ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/

ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี(อุดหนุน

อ าเภอพนัสนิคม)

53 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.

(อุดหนุน ศอ.ปส.จ.ชบ.)

54 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตย(อุดหนุน อ าเภอพนัส

นิคม)

55 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถ่ิน

(อุดหนุน อ าเภอพนัสนิคม)

56 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ

อุบัติภัยบนท้องถนน(อุดหนุน อ าเภอ

พนัสนิคม)
15,324,550.00รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00

ส านักงานปลัด รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  20


