
แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
    6. ยุทธศาสตร์  พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้้า และสาธารณูปโภค
        6.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างเข่ือนหิน

ป้องกันคล่ืนร่องน ้าบางหัก หมู่ท่ี 1
เพ่ือป้องกันคล่ืนทะเลซัดพา
ทรายมาทับถมบริเวณร่องน ้า

เข่ือนหินป้องกันคล่ืน
(ตามแบบของ อบต.)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เข่ือนหิน
ป้องกันคล่ืน

 1 แห่ง

ร่องน ้าบางหักไม่เกิดการ
ตื นเขิน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างเข่ือนหิน
ป้องกันคล่ืนร่องน ้าหนองข้าว
เหนียว  หมู่ท่ี 2

เพ่ือป้องกันคล่ืนทะเลซัดพา
ทรายมาทับถมบริเวณร่องน ้า

เข่ือนหินป้องกันคล่ืน
(ตามแบบของ อบต.)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เข่ือนหิน
ป้องกันคล่ืน

 1 แห่ง

ร่องน ้าบางหักไม่เกิดการ
ตื นเขิน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างเข่ือนหิน
ป้องกันคล่ืนร่องน ้ายมโดย  หมู่ท่ี
 5

เพ่ือป้องกันคล่ืนทะเลซัดพา
ทรายมาทับถมบริเวณร่องน ้า

เข่ือนหินป้องกันคล่ืน
(ตามแบบของ อบต.)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เข่ือนหิน
ป้องกันคล่ืน

 1 แห่ง

ร่องน ้าบางหักไม่เกิดการ
ตื นเขิน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลสามร้อยยอด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 05
    6. ยุทธศาสตร์  พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้้า และสาธารณูปโภค
        6.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้างเข่ือนหิน

ป้องกันคล่ืนร่องน ้าบางปู หมู่ท่ี 8
เพ่ือป้องกันคล่ืนทะเลซัดพา
ทรายมาทับถมบริเวณร่องน ้า

เข่ือนหินป้องกันคล่ืน
(ตามแบบของ อบต.)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เข่ือนหิน
ป้องกันคล่ืน

 1 แห่ง

ร่องน ้าบางหักไม่เกิดการ
ตื นเขิน

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
จากบ้านนางสังเวียน - บ้านพักปู
ละคร  หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้การขนย้ายส่ิงของทาง
ทะเลเป็นไปอย่างสะดวก  
รวดเร็ว

ท่าเทียบเรือ
(ตามแบบของ อบต.)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าเทียบเรือ
 1 แห่ง

ชาวประมงขนย้ายส่ิงของ
ทางทะเลได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

6 โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่ท่ี 1 เพ่ือมีน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและ
ท้าการเกษตร

บ่อบาดาล
(ตามแบบของ อบต.)

300,000 300,000 300,000 300,000 บ่อบาดาล 1 
บ่อ

ประชาชนมีน ้าใช้ตลอดทั งปี กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้า 
(คลองไส้ไก่) หมู่ท่ี 2  ถึงหมู่ท่ี 9

เพ่ือมีน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและ
ท้าการเกษตร

คลองส่งน ้า
(ตามแบบของ อบต.)

300,000 300,000 300,000 300,000 คลองส่งน ้า 
1 แห่ง

ประชาชนมีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและท้า
การเกษตร

กองช่าง

8 โครงการขุดลอกทางน ้าเข้าสระ
น ้าสาธารณะ  25  ไร่  หมู่ท่ี 2

เพ่ือมีน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและ
ท้าการเกษตร

ขุดลอกทางน ้าเข้า
(ตามแบบของ อบต.)

200,000 200,000 200,000 200,000 ทางน ้าเข้า  1 
 สาย

ประชาชนมีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและท้า
การเกษตร

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น
บริเวณสะพาน ก่อนถึง อบต .สาม
ร้อยยอด  หมู่ท่ี 2

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและ
ท้าการเกษตร

ฝายน ้าล้น
(ตามแบบของ อบต.)

500,000 500,000 500,000 500,000 ฝายน ้าล้น 
1 แห่ง

ประชาชนมีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและท้า
การเกษตร

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ. 05
    6. ยุทธศาสตร์  พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้้า และสาธารณูปโภค
        6.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการก่อสร้างระบบประปา

บาดาล  หมู่ท่ี 6
เพ่ือมีน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและ
ท้าการเกษตร

ระบบประปาบาดาล
(ตามแบบของ อบต.)

300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบประปา
1 หมู่บ้าน

ประชาชนมีน ้าใช้ตลอดทั งปี กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล  หมู่ท่ี 7

เพ่ือมีน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและ
ท้าการเกษตร

ระบบประปาบาดาล
(ตามแบบของ อบต.)

300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบประปา
1 หมู่บ้าน

ประชาชนมีน ้าใช้ตลอดทั งปี กองช่าง

12 โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่ท่ี 9 เพ่ือมีน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและ
ท้าการเกษตร

บ่อบาดาล
(ตามแบบของ อบต.)

300,000 300,000 300,000 300,000 บ่อบาดาล 1 
บ่อ

ประชาชนมีน ้าใช้ตลอดทั งปี กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างแหล่งน ้าขนาด
เล็กในไร่นา       ต้าบลสามร้อย
ยอด        นอกเขตชลประทาน

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและ
ท้าการเกษตร

แหล่งน ้าขนาดเล็ก
(ตามแบบของ อบต.)

200,000 200,000 200,000 200,000 แหล่งน ้า 
1 แห่ง

ประชาชนมีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและท้า
การเกษตร

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างระบบ
ชลประทานจากบ้านหนองกา อ .
ปราณบุรี - สระน ้าในต้าบลสาม
ร้อยยอด

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและ
ท้าการเกษตร

คลองส่งน ้าชลประทาน
(ตามแบบของ อบต.)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คลองส่งน ้า
1 แห่ง

ประชาชนมีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและท้า
การเกษตร

 ชลประทาน ,  
อบต.สามร้อยยอด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 05
    6. ยุทธศาสตร์  พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้้า และสาธารณูปโภค
        6.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการก่อสร้างถนน

ลาดยางสายบ้านพ่ีกุล - ชายทะเล
  หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบาย ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล . สาย
สามร้อยยอด 23     หมู่ท่ี 4 , 5

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนนคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร
ยาว 3,000 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน 1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบาย ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

 -  - 10,900,000 10,900,000 10,900,000 10,900,000  -  -  -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม  64  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ










