
แบบ ผ.05

ล ำดับ
ท่ี ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่
1 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริอมเหล็ก หน้า 63/ล าดับท่ี 18 2,200,000  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้สอดคล้อง

โครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภคเลียบคลอง หมู่ 7 บ้านเนินต้ัว จากสะพานหมู่ 9 เช่ือมหมู่ 11 ถนนสำยเนินต้ัว (บ้ำนนำยประชุม กับพ้ืนด าเนินการ
แผนงำน  เคหะและชุมชน ถึงบ้านผู้ใหญ่สานนท์ หมู่ 7 เหลืองอ่อน-สะพำนข้ำงคลอง) หมู่9 จริง

(ชบ.ถ.76-003)หมู่ท่ี 7 ขนำดกว้ำง
4.00 เมตรยำว 780.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ลงไหล่ทำงหินคลุก
ขนำดกว้ำงข้ำงละ 0.15 เมตร ยำว
เฉล่ีย 780.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15
เมตร หนำ 0.15 เมตร ตีเส้นจรำจร
999.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 3,120.00ตร.ม

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมำณ 2562
ผ.01 ผ.05

หมำยเหตุ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 3) พ.ศ. 2561 - 2564

ส ำหรับ  ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/แผนงำน โครงกำร หน้ำ / ล ำดับท่ี งบประมำณ
รำยละเอียดท่ีขอเปล่ียนแปลง
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แบบ ผ.05

ล ำดับ
ท่ี ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่

หมำยเหตุ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 3) พ.ศ. 2561 - 2564

ส ำหรับ  ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/แผนงำน โครงกำร หน้ำ / ล ำดับท่ี งบประมำณ
รำยละเอียดท่ีขอเปล่ียนแปลง

2 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน หน้า 16/ล าดับท่ี3 6,500,000  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยเพ่ือให้สอดคล้อง
โครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภคลาดยาง โดยการเสริมผิวลาดยาง (เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2) ลาดยาง โดยการเสริมผิวลาดยาง วัดอุทกเขปสีมำรำม-สะพำนข้ำมคลอง กับพ้ืนด าเนินการ
แผนงำน  เคหะและชุมชน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)หมู่ท่ี 9 (สำยทำง ชบ.ถ.76-016)หมู่ท่ี 9 จริง

สายวัดอุทกเขปสีมาราม-สะพานข้าม สายวัดอุทกเขปสีมาราม-สะพานข้ามขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 914.00 เมตร

คลอง หมู่ท่ี 9 (สายทาง ชบ.ถ.76- คลอง หมู่ท่ี 9 (สายทาง ชบ.ถ.76- หนำ 0.20 เมตรและขนำดกว้ำง 4.00 เมตร

016) หมู่ท่ี 9 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม 016) หมู่ท่ี 9 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคมยำว 300.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อม

จ.ชลบุรี จ.ชลบุรี ลงหินคลุกขนำดกว้ำงเฉล่ีย 6.30.00 เมตร

ยำวเฉล่ีย 914.00 เมตร ยำวเฉล่ีย

ปีงบประมาณ 2562 0.15 เมตรและลงหินคลุกขนำดกว้ำง

ผ.05 เฉล่ีย 4.30 เมตร ยำวเฉล่ีย  300.00 เมตร

หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร ลงไหล่ทำงหินคลุก

ขนำดกว้ำงเฉล่ียข้ำงละ 0.15 เมตรยำวเฉล่ีย

0.20 เมตร และไหล่ทำงหินคลุกขนำด

กว้ำงเฉล่ียข้ำงละ 0.15 เมตร ยำว 300.00

ยำว 1,959.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี

ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 6,684.00 ตร.ม.

ปีงบประมำณ 2562
ผ.05
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แบบ ผ.05

ล ำดับ
ท่ี ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่

หมำยเหตุ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 3) พ.ศ. 2561 - 2564

ส ำหรับ  ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/แผนงำน โครงกำร หน้ำ / ล ำดับท่ี งบประมำณ
รำยละเอียดท่ีขอเปล่ียนแปลง

3 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 59/ล าดับท่ี 4 6,000,000  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้สอดคล้อง
โครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภคสายวงเวียนคลองกว้าง ถึง สายวงเวียนคลองกว้าง ถึงวัดโคก ถนนสำยวงเวียนคลองกว้ำง-วัดโคก กับพ้ืนด าเนินการ
แผนงำน  เคหะและชุมชน วัดโคกพุทธา หมู่ 2 บ้านคลองกว้าง พุทธา ผ่านหมู่ 2 (หน้าบ้าน พุทธำ (จำกสะพำนข้ำงโรงเรียนชุมชนจริง

อ.สกาวรัตน์) หมู่ 4 (หน้าวัดน้ า) วัดโบสถ์-สะพำนบ้ำนนำงทองใบ)
หมู่ 8 (หน้าวัดโคกพุทธา) ขนาดกว้างสำยทำง ชบ.ถ.76-002) หมู่ท่ี 1,4
เฉล่ีย 6.00 เมตร ยาว 2,122.00 เมตรต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี ขนำดกว้ำง 5.20 เมตร ยำว 794.00
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 12,732.00 ม.เมตร หนำ 0.25 เมตร ตีเส้นจรำจร

ยำว 1,242.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 4,128.80ตร.ม

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมำณ 2563
ผ.05 ผ.05

รวม 3 โครงกำร #######
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