
แบบ ผ. 01
    1. ยุทธศาสตร์  พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
    1.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ ้า

กระทะ (บริเวณวัดบางปู)
เพ่ือให้ถ ้ากระทะเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีทรงคุณค่า  
(สถานท่ีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลย
เดช เสด็จพระด้าเนิน
พระราชทานเคร่ืองนุ่งห่ม ณ 
หมู่บ้านบางปู)

ปรับปรุงบริเวณป้ายถ ้า
กระทะ และก่อสร้างถนน
คอนกรีตไปจรดปลายทาง
ขึ นถ ้า

300,000 100,000 100,000 100,000 ภูมิทัศน์ถ ้า
กระทะ  1  

แห่ง

สถานท่ีท่องเท่ียวถ ้า
กระทะท่ีทรงคุณค่า

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว

เพ่ือเป็นการอ้านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเท่ียวท่ี
เข้ามา
เท่ียวในต้าบล           สาม
ร้อยยอด

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 
(ตามแบบของ อบต.)

- - 300,000 - ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว

1 แห่ง

นักท่องเท่ียวได้รับความ
สะดวกในการเข้ามา
ท่องเท่ียวในต้าบล

กองช่าง

 -  - 300,000 100,000 400,000 100,000  -  -  -

วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ

รวม  5  โครงการ



แบบ ผ. 01
    1. ยุทธศาสตร์  พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
    1.3 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์

สถานท่ีท่องเท่ียวใน         ต .
สามร้อยยอด

เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้าน
การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จัก
ของบุคคลท่ัวไป

แผ่นพับประชา-       
สัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
ในต้าบลสามร้อยยอด

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดท้าแผ่นพับ
สถานท่ี

ท่องเท่ียวใน
ต้าบล ปีละ 

1 ครั ง

จ้านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้า
มาเท่ียวในต้าบลสามร้อย
ยอดเพ่ิมมากขึ น

ส้านักปลัด

2 โครงการจัดท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวใน
 ต.สามร้อยยอด

เพ่ือให้การเดินทางเข้ามา
เท่ียวใน ต.สามร้อยยอด
สะดวกมากขึ น

ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว

200,000 100,000 - - ป้ายประชา-
สัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว 
1 ต้าบล

จ้านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้า
มาเท่ียวในต้าบลสามร้อย
ยอดเพ่ิมมากขึ น

ส้านักปลัด

3 โครงการอบรมมัคคุเทศก์
ท่องเท่ียว  พร้อมเข้าสู่ระบบ AEC

เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในต้าบล

ประชาชนในต้าบลสาม
ร้อยยอด หมู่ท่ี 1-9

30,000 30,000 30,000 30,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพ่ิมขึ น

ส้านักปลัด

 -  - 260,000 160,000 60,000 60,000  -  -  -

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม  10  โครงการ

ท่ี โครงการ



แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
    1. ยุทธศาสตร์  พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
    1.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมือง
สามอ่าว

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภายในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วมโครงการฯ กับ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใน
การจัดงานส่งเสริม
การท่องเท่ียวประจวบ
คีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมือง
สามอ่าว

50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ  
ท่องเท่ียว  1 

โครงการ

นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียว
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
   เพ่ิมมากขึ น

ส้านักปลัด

 -  - 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม  4  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



 


