
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กล าห้วยโพธิ์
กรุ หมู่ 2-หมู่ 4 

 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมในชุมชน
ให้มีมาตรฐาน 
 

 กว้าง 4  เมตร  
ยาว 970 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
พื้นที ่3,880 
ตารางเมตร 

   1,774,000  ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

ในการสัญจร
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กรม
ส่งเสริมฯ 

2 ก่อสร้างถนนคสล.สาย
คลองท่าลาด-สระพัง   
หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ชุมชน
ให้มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.5 เมตร  
ยาว 780  เมตร 

ลึก 0.15 เมตร 

พื้นที่ 2,730  
ตารางเมตร 

   1,260,000  ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

ในการสัญจร
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย   

กรม
ส่งเสริมฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ก่อสร้างสะพานข้าม
คล อ ง ห นอ งแ ก้ ว 
(D4)  หน้ า วั ด เข า
น้อย 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ชุมชน
ให้มีมาตรฐาน 
  

กว้าง 7  เมตร 
ยาว 8 เมตร 

 
  800,000   

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย   

อบจ. 

4 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน สระ
พัง 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ชุมชน
ให้มีมาตรฐาน 

กว้าง  4  ม.
ยาว  2,00 ม.  
หนา 0.15 ม. 

     1,500,000 

 

 ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย   

กองช่าง 

กรม
ส่งเสริมฯ 

5 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเรียบ
คลองท่าลาด 
สระพัง-ช่องแค 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 

คมนาคมให้ชุมชน
ให้มีมาตรฐาน 

กว้าง  4  ม.  
ยาว  1,220  
เมตร   หนา 
0.15 เมตร 

      2,500,000 ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย   

กองช่าง 

กรม
ส่งเสริมฯ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 ก่อสร้างรางส่งน้ า 
คสล.รูปตัวยู คูส่ง
น้ า นาไร่แก้ว-ไร่
กระจาย หมู่ที่ 4 
(คูที่ 7 R  .30 
กม.5+807 ขวา) 

เพ่ือให้การส่งน้ า
จากคลอง
ชลประทานเข้าถึง
แปลงนาของ
เกษตรกรได้ทั่วถึง 

กว้าง 0.80 
เมตร ลึก 1 
เมตร 
ระยะทาง 
860 เมตร 

   1,508,000  ความยาวคูส่ง
น้ าและ
มาตรฐานของคู
ส่งน้ า 

เกษตรกรมีน า้
เพียงพอตอ่การท า
นาและท าการ 
เกษตรในฤดแูล้ง
อยา่งทัว่ถงึไมน้่อย
กวา่ร้อยละ40 

กรม 

ส่งเสริม 

7 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งเรียงหิน
ยาแนวล าห้วยโพธิ์
กร ุหมู่ที่ ๒ ต.บ้าน
หาด 

เพ่ือลดปัญหาน้ า
ท่วมขังบ้านเรือน 

เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งยาว 275 
เมตร 

   4,330,000     ลดปัญญาน้ า
ท่วมขังครัวเรือน
ได้ร้อยละ 80 

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
ปัญหาน้ าท่วม
บ้านเรือน 

อบจ. 

 



เอกสารให้พ่ีใจ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคสล.
เลียบล าห้วยโพธิ์กรุ  
หมู่ 2-หมู่ 4 
 ต.บ้านหาด  
อ.บ้านลาด  
จ.เพชรบุรี 
 

เพ่ือพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมในชุมชน
ให้มีมาตรฐาน 
 

 กว้าง 4  เมตร  
ยาว 950 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
พ้ืนที่ก่อสร้าง 
3,800 ตาราง
เมตร 

  1,738,000   ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพ่ือการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

อบจ./
กรม
ส่งเสริมฯ 

2 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งคสล.ล า
ห้วยโพธิ์กรุ หมู่ที่ ๒ 
ต.บ้านหาด 
อ.บ้านลาด  

เพ่ือลดปัญหาน้ า
ท่วมขังบ้านเรือน 

เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ยาว 950 เมตร 

ลึก 6 เมตร 

  950,000,000      ลดปัญญาน้ าท่วม
ขังครัวเรือนได้
ร้อยละ 80 

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
ปัญหาน้ าท่วม
บ้านเรือน 

อบจ./
กรม
ส่งเสริมฯ 



เอกสารให้พ่ีใจ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านหาด ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคสล.
เลียบล าห้วยโพธิ์กรุ  
หมู่ 2-หมู่ 4 
ต.บ้านหาด  
อ.บ้านลาด  
จ.เพชรบุรี 
 

เพ่ือพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมในชุมชน
ให้มีมาตรฐาน 
 

 กว้าง 4  เมตร  
ยาว 950 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
พ้ืนที่ก่อสร้าง 
3,800 ตาราง
เมตร 

  1,738,000   ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพ่ือการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

อบจ./
กรม
ส่งเสริมฯ 

2 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งคสล.ล า
ห้วยโพธิ์กรุ หมู่ที่ ๒ 
ต.บ้านหาด 
อ.บ้านลาด  

เพ่ือลดปัญหาน้ า
ท่วมขังบ้านเรือน 

เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ยาว 950 เมตร 

ลึก 6 เมตร 

     ลดปัญญาน้ าท่วม
ขังครัวเรือนได้
ร้อยละ 80 

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
ปัญหาน้ าท่วม
บ้านเรือน 

อบจ./
กรม
ส่งเสริมฯ 



จ.เพชรบุรี 
 

 

 

 


