
แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้าเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค
   1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
1 โครงการลงหินคลุกถนน เพ่ือความสะดวก ถนนหินคลุกสายดอนทอง - คลองน้้าเค็ม 430,000  -  -  - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง

สายดอนทอง - คลองน้้าเค็ม ปลอดภัย ในการ (สายทาง ชบ.ถ.76-011) (งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
(สายทาง ชบ.ถ.76-011) หมู่ท่ี 3 สัญจร (บริเวณบ้านนายสมัย  เพ่ิมทรัพย์) ปลอดภัยในชีวิต
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี หมู่ท่ี 3 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และทรัพย์สิน

ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 
149.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
และลงดินถมยกระดับผิวจราจร 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาวเฉล่ีย  
149.00 เมตร หนาเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
745.00 ตารางเมตร

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2)  พ.ศ. 2561 - 2564
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์



1. แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือความสะดวก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000  -  - - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนสายวงเวียนคลอง ปลอดภัย ในการ ถนนสายวงเวียนคลองกว้าง-วัดโคกพุทธา (งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
กว้าง - วัดโคกพุทธา หมู่ท่ี 2 , 4 สัญจร หมู่ท่ี 2 , 4 ปลอดภัยในชีวิต
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  (จากสะพานข้างโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ - และทรัพย์สิน

บริเวณบ้านนางสมจิตร ธรรมสุข)
ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 386.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร และลงไหล่ทาง
ลาดยางขนาดกว้างเฉล่ีย 0.20 เมตร ยาว
เฉล่ีย 386.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร
และทางลาดขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว
30.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  
2,123.00 ตารางเมตร

3 โครงการซ่อมแซมคันคลองเมือง เพ่ือความสะดวก ซ่อมแซมคันคลองเมือง ลงเข็มกันตล่ิงพร้อม2,000,000  -  -  - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง
ลงเข็มกันตล่ิงพร้อมซ่อมแซม ปลอดภัย ในการ ซ่อมแซมผิวจราจรสายเนินหนองไทร หมู่ท่ี 4(งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
ผิวจราจรถนนสายเนินหนองไทร สัญจร (สายทาง ชบ.ถ.76-005) ปลอดภัยในชีวิต
หมู่ท่ี 4 (สายทาง ชบ.ถ.76-005) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 และทรัพย์สิน
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมตร หนา 0.20 เมตร และลงดินปรับพ้ืน

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 280.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร พร้อมซ่อมแซม  
คันคลองเมือง ขนาดสูง 1.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตร.ม.

งบประมาณและท่ีมา
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1. แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
4 โครงการลงหินคลุกถนน เพ่ือความสะดวก โครงการลงหินคลุกถนน 489,000  -  -  - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง

สายเนินตาเส็ง หมู่ท่ี 7 ปลอดภัย ในการ สายเนินตาเส็ง หมู่ท่ี 7 (งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สัญจร ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 190.00 ปลอดภัยในชีวิต

เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินยกระดับ และทรัพย์สิน
ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.30 เมตร ยาวเฉล่ีย 
100.00 เมตร หนาเฉล่ีย 3.50 เมตร 
และลงดินขยายไหล่ทางขนาดกว้างเฉล่ีย 
1.80 เมตร ยาวเฉล่ีย 90.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 3.50 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 950.00  ตารางเมตร

5 โครงการลงหินคลุกถนน เพ่ือความสะดวก โครงการลงหินคลุก 422,000 - - - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง
ถนนสายคลองหนองแขม ปลอดภัย ในการ ถนนคลองหนองแขม (งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
(บริเวณคลองชลประทาน) หมู่ท่ี 7 สัญจร (บริเวณคลองชลประทาน) หมู่ท่ี 7 ปลอดภัยในชีวิต
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 580.00 และทรัพย์สิน

เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมลงดินยกระดับ 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.30 เมตร ยาวเฉล่ีย 
580.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  
2,320.00 ตารางเมตร
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งบประมาณและท่ีมา



1. แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
6 โครงการลงหินคลุกถนน เพ่ือความสะดวก โครงการลงหินคลุกถนน 500,000  -  -  - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง

สายเนินต้ัว - คลองสะพาน ปลอดภัย ในการ สายเนินต้ัว - คลองสะพาน (งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
หมู่ท่ี 7 , 9 สัญจร (บริเวณบ้านนายน้อม-สามแยกถนนสาย ปลอดภัยในชีวิต
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี หน้าวัดอุทกเขปสีมาราม-สะพานข้ามคลอง และทรัพย์สิน

หมู่ท่ี 9) หมู่ท่ี 7 , 9 ขนาดกว้างเฉล่ีย
4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 1,160.00 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร และลงดินถม
ยกระดับขยายผิวจราจรขนาดกว้างเฉล่ีย 
4.30 เมตร ยาวเฉล่ีย 750.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.35 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 4,640.00 ตร.ม.

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือความสะดวก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 1,907,000  -  -  - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง
เสริมเหล็ก ถนนสายศาลาแดง ปลอดภัย ในการ ศาลาแดง (บริเวณบ้านนางสาล่ี) หมู่ท่ี 8 (งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
(บริเวณบ้านนางสาล่ี) หมู่ท่ี 8 สัญจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 530.00 ปลอดภัยในชีวิต
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร และขยาย และทรัพย์สิน

ไหล่ทางขนาดกว้างเฉล่ีย 2.00 เมตร ยาว
เฉล่ีย 100.00 เมตร หนาเฉล่ีย 3.00 เมตร
ลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้างเฉล่ียข้างละ
0.15 เมตร ยาวเฉล่ีย 530.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,650.00 ตร.ม.
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งบประมาณและท่ีมา



1. แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือความสะดวก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 490,000  -  -  - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนสายศาลาแดง ปลอดภัย ในการ ถนนสายศาลาแดง (งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
(บริเวณบ้านนายวิจิตร จันทร) สัญจร (บริเวณบ้านนายวิจิตร จันทร) หมู่ท่ี 8 ปลอดภัยในชีวิต
หมู่ท่ี 8 ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร และทรัพย์สิน
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก     

ขนาดกว้างเฉล่ียข้างละ 0.15 เมตร ยาวเฉล่ีย 
200.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
760.00 ตารางเมตร

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือความสะดวก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 1,913,000  -  -  - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง
เสริมเหล็ก สายคลองสามง่าม ปลอดภัย ในการ สามง่าม (สายทาง ชบ.ถ.76-014) (งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
(สายทาง ชบ.ถ.76-014) สัญจร (จากบริเวณถนนสาย ชบ.ถ.76-016 - ปลอดภัยในชีวิต
(จากบริเวณถนนสาย ชบ.ถ.76 - บริเวณบ้านนางประจวบจิต) หมู่ท่ี 9 และทรัพย์สิน
016 -บริเวณบ้านนางประจวบจิต) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00
หมู่ท่ี 9 เมตร หนา 0.20 เมตร และขนาดกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 524.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย
ข้างละ 0.15 เมตร ยาวเฉล่ีย 100.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร และลงไหล่
ทางหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ียข้างละ 0.15
เมตร ยาว 524.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,596.00 ตารางเมตร

งบประมาณและท่ีมา
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1. แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพ่ือความสะดวก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว 484,000  -  -  - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวปลอดภัย ในการ ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สัญจร (โอเวอร์เลย์) สายตลาดวัดโบสถ์ ปลอดภัยในชีวิต
(โอเวอร์เลย์) (จากบริเวณสามแยกเนินต้ัว หมู่ท่ี 10,7 - และทรัพย์สิน
สายตลาดวัดโบสถ์ บริเวณบ้านนายปราโมทย์) หมู่ท่ี 1,6,10
หมู่ท่ี 1 , 6 , 10 ต.วัดโบสถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 404.00
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร

ยาว 645.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,616.00 ตร.ม.

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือความสะดวก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 857,000  -  -  - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง
เสริมเหล็ก ถนนบริเวณบ้าน ปลอดภัย ในการ ถนนบริเวณบ้านนายเสง่ียม พิมพ์เงิน (งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
นายเสง่ียม พิมพ์เงิน หมู่ท่ี 11 สัญจร หมู่ท่ี 11 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ปลอดภัยในชีวิต
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 และทรัพย์สิน

เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก
ขนาดกว้างเฉล่ียข้างละ 0.15 เมตร ยาว
เฉล่ีย 330.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,320.00 ตารางเมตร
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งบประมาณและท่ีมา



1. แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
12 สร้างซุ้มยกบานประตูระบายน้้า เพ่ือกักเก็บน้้าและซุ้มยกบานประตูระบายน้้าพร้อมปรับปรุง 461,000  -  -  - เกษตรกรมีน้้าส้าหรับมีน้้าใช้ท้าการเกษตรกองช่าง

พร้อมปรับปรุงบานประตูระบายน้้า ป้องกันน้้าเค็ม บานประตูระบายน้้าคลองน้้าเค็ม หมู่ท่ี 3 (งบ อบต.) ท้าการเกษตรอย่าง พอเพียง
คลองน้้าเค็ม หมู่ท่ี 3 จากภายนอก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.80 เมตร เพียงพอตลอดท้ังปี

จ้านวน 4 บาน หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี โดยไม่มีน้้าเค็มเข้ามา
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 22.40 ตารางเมตร ในล้าคลอง

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพ่ือความสะดวก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว 494,000  -  -  - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวปลอดภัย ในการ ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์)  (งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สัญจร สายวัดแก้วน้อย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ปลอดภัยในชีวิต
(โอเวอร์เลย์)  สายวัดแก้วน้อย ยาว 270.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และทรัพย์สิน
สายทาง ชบ.ถ. 76-004 หมู่ท่ี 10 พร้อมซ่อมแซมผิวจราจรคสล.เดิมขนาดกว้าง
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 ม.

ตีเส้นจราจร ยาว 270.00 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตร.ม.

14 ก่อสร้างก้าแพงกันดิน ป้องกันถนนพัง ก่อสร้างก้าแพงกันดิน 335,000  -  -  - ถนนไม่ทรุดตัวในฤดู น้้าไม่ท่วมข้ึนมาบน กองช่าง
คลองวัดโบสถ์ ต้าบลวัดโบสถ์ ทลายในฤดูน้้า คลองวัดโบสถ์ ต้าบลวัดโบสถ์ จังหวัดชลบุรี (งบ อบต.) น้้าหลาก ถนน และถนนไม่พัง
จังหวัดชลบุรี หลาก ขนาดสูง 2.40 เมตร ยาว 23.00 เมตร ทลาย

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า
55.20 ตารางเมตร

- 12 -
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งบประมาณและท่ีมา



1. แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพ่ือความสะดวก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว 516,000  -  -  - อัตราการเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวปลอดภัย ในการ ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (งบ อบต.) บนท้องถนนเป็น 0 ได้รับความสะดวก
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สัญจร ผสมยางพารา(โอเวอร์เลย์) ปลอดภัยในชีวิต
ผสมยางพารา(โอเวอร์เลย์) สายเนินต้ัว หมู่ 7 , 10 และทรัพย์สิน
สายเนินต้ัว หมู่ 7 , 10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมตร หนา 0.5 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร

ยาว 300.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม.

รวม 15 โครงการ #######

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6   พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจได้อย่างสมดุลและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
   1. แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
1 ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ิมมาตรการ ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV)  - 30,000  -  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์รักษาความ ตามจุดและสถานท่ีส้าคัญๆ (งบ อบต.) อบต.วัดโบสถ์ อบต.วัดโบสถ์ การศึกษา
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ปลอดภัยใน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ มีความปลอดภัย มีความปลอดภัย

ศพด. ในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ิมข้ึน

รวม 1 โครงการ 30,000

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีมา
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   1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
1 การด้าเนินงานโครงการตาม เพ่ือประชาชน ผู้น้าชุมชน และประชาชน ทุกๆหมู่บ้าน 220,000 220,000 220,000 220,000 จัดโครงการด้าน ประชาชนมีความรู้ ส้านักงาน

แนวทางโครงการพระราชด้าริด้าน ได้รับความรู้ด้าน ร่วมกันจัดท้าโครงการตามแนวทาง (รัฐจัดสรร) (รัฐจัดสรร) (รัฐจัดสรร) (รัฐจัดสรร) สาธารณสุขอย่างน้อยด้านสาธารณสุข ปลัด
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 - 11  สาธารณสุข พระราชด้าริท่ีเก่ียวข้องกับงานด้าน หมู่บ้านละ 3 เพ่ิมข้ึน
หมู่บ้านละ 3 โครงการ ตามแนวทาง สาธารณสุข เช่น โครงการ 
รวม 33 โครงการ พระราชด้าริ - โครงการ To be number one
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี - โครงการ ต้านภัยมะเร็งเต้านม

- โครงการ ตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี
- โครงการ อบรมหมอหมู่บ้าน
  ในพระราชประสงค์
หรือโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธรณสุขอ่ืนๆ
ฯลฯ

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยเพ่ือสัตว์ในพ้ืนท่ี - เงินอุดหนุนส้าหรับส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์ 30,000 30,000 30,000 30,000 สัตว์ทุกตัวท่ีส้ารวจในประชาชนในพ้ืนท่ี ส้านักงาน
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปลอดโรคติดต่อ และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ (รัฐจัดสรร) (รัฐจัดสรร) (รัฐจัดสรร) (รัฐจัดสรร) พ้ืนท่ีต้าบลวัดโบสถ์ ต้าบลวัดโบสถ์ ปลัด
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และคนปลอดภัย ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปราศจากโรค ปลอดภัยจากโรค
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาณ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พิษสุนัขบ้า

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- เงินอุดหนุนส้าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาณ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รวม 2 โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

งบประมาณและท่ีมา



 











 


