
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 วางท่อเหล่ียมระบายน้้า เพ่ือความสะดวก ขนาด 1.50 เมตร 2 ช่อง ความยาวรวม -      400,000   -         -      อัตราการเกิดอุบัติเหตุประชาชนและผู้ใช้ กองช่าง

คลองวัดโบสถ์ หมู่ท่ี 6 ต.วัดโบสถ์ปลอดภัย ในการ 7.00 เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับ (งบ อบต./ ลดลง 90% เส้นทางสัญจรได้รับ
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สัญจร หลังท่อขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 งบหน่วยงาน ความสะดวกปลอดภัย

เมตร หนาเฉล่ีย 0.35 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืน อ่ืน) ในชีวิตและทรัพย์สิน
ท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 35.00 ตร.ม.

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความสะดวก ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 211.00 -      550,000   -         -      อัตราการเกิดอุบัติเหตุประชาชนและผู้ใช้ กองช่าง
ถนนสายประตูกันน้้าคลองเมือง- ปลอดภัย ในการ เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก (งบ อบต./ ลดลง 90% เส้นทางสัญจรได้รับ
บริเวณบ้านนายประเสริฐ นกหงษ์สัญจร ขนาดกว้างเฉล่ียข้างละ 0.15 เมตร งบหน่วยงาน ความสะดวกปลอดภัย

ยาวเฉล่ีย 211.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 อ่ืน) ในชีวิตและทรัพย์สิน
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 801.80 ตร.ม.

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 3)  พ.ศ. 2561 - 2564
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แบบ ผ.01

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 3)  พ.ศ. 2561 - 2564

1. แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ ท่ี
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

3 ปรับปรุงถนนทางเข้า เพ่ือความสะดวก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร -      500,000   -         -      อัตราการเกิดอุบัติเหตุประชาชนและผู้ใช้ กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ ปลอดภัย ในการ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบาย (งบ อบต./ ลดลง 90% เส้นทางสัญจรได้รับ
พร้อมวางท่อระบายน้้าและทางเท้าสัญจร น้้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 เมตร งบหน่วยงาน ความสะดวกปลอดภัย

ยาว 1 เมตร จ้านวน 149 ท่อน บ่อพัก 7 อ่ืน) ในชีวิตและทรัพย์สิน
บ่อ และทางเท้าขนาดกว้าง 1.50 เมตร
ยาว 140 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 366 ตร.ม.

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความสะดวก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร -      400,000   -         -      อัตราการเกิดอุบัติเหตุประชาชนและผู้ใช้ กองช่าง
ถนนสายสะแกเอน (สายทาง ชบ.ถ.ปลอดภัย ในการ หนา 0.15 เมตร และลงไหล่ทางหินคลุก (งบ อบต./ ลดลง 90% เส้นทางสัญจรได้รับ
76-013)(บริเวณแยกบ้านนางสมร)สัญจร ขนาดกว้างเฉล่ียข้างละ 0.15 เมตร งบหน่วยงาน ความสะดวกปลอดภัย
หมู่ท่ี 11 ต.วัดโบสถ์ ยาวเฉล่ีย 85.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 อ่ืน) ในชีวิตและทรัพย์สิน
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อย

กว่า 340.00 ตร.ม.

6 วางท่อเหล่ียมระบายน้้า เพ่ือความสะดวก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 2 ช่อง -      ####### -         -      อัตราการเกิดอุบัติเหตุประชาชนและผู้ใช้ กองช่าง
ตลาดวัดโบสถ์ หมู่ท่ี 1 ต.วัดโบสถ์ปลอดภัย ในการ รวมความยาว 75.00 เมตร เทคอนกรีต (งบ อบต./ ลดลง 90% เส้นทางสัญจรได้รับ
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สัญจร เสริมเหล็กทับหลังท่อ กว้าง 9.50 เมตร งบหน่วยงาน ความสะดวกปลอดภัย

ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อ่ืน) ในชีวิตและทรัพย์สิน
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า
636.50 ตร.ม

งบประมาณและท่ีมา
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ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 3)  พ.ศ. 2561 - 2564

1. แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ ท่ี
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

7 ก่อสร้างก้าแพงดิน เพ่ือป้องกัน ก่อสร้างก้าแพงกันดินขนาดสูง 1.50 เมตร -      500,000   -         -      ร้อยละของผู้ใช้บริการประชาชนและผู้ใช้ กองช่าง
คลองวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ ดินทลาย ยาว 48.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนิน (งบ อบต./ ถนนริมคลองไม่ต้่า เส้นทางสัญจรได้รับ
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี การไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม งบหน่วยงาน กว่า 60% ความสะดวกปลอดภัย

อ่ืน) ในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม 7 โครงการ -     ###### -        -     

งบประมาณและท่ีมา
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