
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ใหส้ามารถด าเนนิการขนส่งและกระจาย  สินค้าได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  ตรงเวลาประหยัด  และสนบัสนนุ

เปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภมูภิาคอนิโดจีน     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด  การพัฒนาด้านการคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน  2.1  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ (ถนน ทางเท้า สะพาน ท่าเทียบเรือ) และการจราจร
ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนภายใน คสล.ขนาดกวา้ง ประชาชนใน ประชาชนได้รับ
หมู่ท่ี 4 บา้นลุงพลู ต าบลโคกปีฆ่อ้ง หมู่บา้นได้สัญจร 4 เมตร ระยะทางยาว หมู่บา้นมีถนน ความสะดวก

อ าเภอเมือง  จงัหวดัสระแกว้ ใช้ในการคมนาคมได้ 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย ที่ได้มาตรฐาน ในการคมนาคม กองช่าง
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร ไหล่ทาง

ลูกรัง 0.50 เมตร

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนภายใน คสล.ขนาดกวา้ง ประชาชนใน ประชาชนได้รับ
หมู่ท่ี 8 บา้นหนองขีเ้หน็ หมู่บา้นได้สัญจร 4 เมตร ระยะทางยาว หมู่บา้นมีถนน ความสะดวก
ต าบลโคกปีฆ่อ้ง  อ าเภอเมือง ใช้ในการคมนาคมได้ 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย ที่ได้มาตรฐาน ในการคมนาคม กองช่าง
จงัหวดัสระแกว้ อยา่งสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร ไหล่ทาง

ลูกรัง 0.50 เมตร

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนภายใน คสล.ขนาดกวา้ง ประชาชนใน ประชาชนได้รับ
 สายบา้นโคกสัมพนัธ์-บา้นไทรทอง หมู่บา้นได้สัญจร 4 เมตร ระยะทางยาว หมู่บา้นมีถนน ความสะดวก
หมู่ท่ี 10 บา้นบะขมิ้น ใช้ในการคมนาคมได้ 2,700 เมตร หนาเฉล่ีย ที่ได้มาตรฐาน ในการคมนาคม กองช่าง
ต าบลโคกปีฆ่อ้ง  อ าเภอเมือง อยา่งสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร ไหล่ทาง

จงัหวดัสระแกว้ ลูกรัง 0.50 เมตร

แบบ ผ.02/1

                -         5,940,000                 -                   -                   -   

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินหา้ป ี(พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลโคกปีฆ้่อง

งบประมาณและทีผ่่านมา

      2,000,000                 -                   -                   -                   -   

      2,000,000                 -                   -                   -                   -   



ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
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4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนภายใน คสล.ขนาดกวา้ง ประชาชนใน ประชาชนได้รับ
สายบา้นคลองเขาเทียน-บา้นใหม่ หมู่บา้นได้สัญจร 4 เมตร ระยะทางยาว หมู่บา้นมีถนน ความสะดวก
กดุชีวา หมู่ที่ 12  บา้นคลองเขาเทียน ใช้ในการคมนาคมได้ 2,700 เมตร หนาเฉล่ีย ที่ได้มาตรฐาน ในการคมนาคม กองช่าง
ต าบลโคกปีฆ่อ้ง  อ าเภอเมือง อยา่งสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร ไหล่ทาง
จงัหวดัสระแกว้ เพือ่รับรอง AEC ลูกรัง 0.50 เมตร

5 ขดุลอกคลองเขาเทียน  หมู่ที่  12 เพือ่ใหป้ระชาชนภายใน ขดุลอกคลอง ประชาชนใน ประชาชนได้รับ
บา้นคลองเขาเทียน  หมู่บา้นได้ใช้น้ า ขนาดกวา้ง 12 เมตร หมู่บา้นน้ าใช้ ความสะดวก
ต าบลโคกปีฆ่อ้ง  อ าเภอเมือง เพือ่การเกษตร ลึก 4 เมตร ที่เพยีงพอ ในการใช้แหล่งน้ า กองช่าง
จงัหวดัสระแกว้ บรรเทาความเดือด ระยะทาง 3,000เมตร

ร้อนของประชาชน

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนภายใน คสล.ขนาดกวา้ง ประชาชนใน ประชาชนได้รับ
สายบา้นเนินสง่า - บา้นเนินกะบก หมู่บา้นได้สัญจร 4 เมตร ระยะทางยาว หมู่บา้นมีถนน ความสะดวก
หมู่ท่ี 13 บา้นเจด็หลัง ใช้ในการคมนาคมได้ 2,200 เมตร หนาเฉล่ีย ที่ได้มาตรฐาน ในการคมนาคม กองช่าง
ต าบลโคกปีฆ่อ้ง  อ าเภอเมือง อยา่งสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร ไหล่ทาง
จงัหวดัสระแกว้ ลูกรัง 0.50 เมตร

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนภายใน คสล.ขนาดกวา้ง ประชาชนทุก ประชาชนได้รับ
สายบา้นซ าบอน - บา้นซ าบอนใน หมู่บา้นได้สัญจร 4 เมตร ระยะทางยาว ครัวเรือนมีถนน ความสะดวก
หมู่ท่ี 15 บา้นซ าบอน ใช้ในการคมนาคมได้ 800 เมตร หนาเฉล่ีย ที่ได้มาตรฐาน ในการคมนาคม กองช่าง
ต าบลโคกปีฆ่อ้ง  อ าเภอเมือง อยา่งสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร ไหล่ทาง
จงัหวดัสระแกว้ ลูกรัง 0.50 เมตร

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนภายใน คสล.ขนาดกวา้ง ประชาชนใน ประชาชนได้รับ
สายบา้นหนองเต่า - บา้นนาตอ ใหมู่บา้นได้สัญจร 4 เมตร ระยะทางยาว หมู่บา้นมีถนน ความสะดวก
หมู่ท่ี 16 บา้นนาตอ ต าบลโคกปีฆ่อ้ง ใช้ในการคมนาคมได้ 2,000 เมตร หนาเฉล่ีย ที่ได้มาตรฐาน ในการคมนาคม กองช่าง
อ าเภอเมือง  จงัหวดัสระแกว้ อยา่งสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร ไหล่ทาง

ลูกรัง 0.50 เมตร

4,000,000     14,190,000   7,950,000     6,160,000     -              

                -                   -   

                -   

                -   
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      4,400,000
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                -                   -   

                -   

                -                   -         1,900,000                 -                   -   

                -         8,250,000                 -                   -                   -   

รวม



ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

 -95-


