
        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                        แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
     ๑. ยุทธศาสตร์ ๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

    ๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

1 
 
 
 
 
 

โครงการขุดเจาะ
น้้าบาลดาล
พร้อมติดตั้ง 
ถังเหล็ก (ทรง
แชมเปญ)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้า้อุปโภค-
บริโภค 

ขนาดหอถังเหล็ก
รูปทรงแชมเปญสงู 
20 เมตร ความจุ 
ไม่น้อยกว่า 20 
ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ถัง 

- - - 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน 

ประชาชน 
มีน้้าใช้
อุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 
 
 
 
 
 

โครงการขุดเจาะ
น้ าบาลดาล
พร้อมติดตั้ง 
ถังเหล็ก (ทรง
แชมเปญ)  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าอุปโภค-
บริโภค 

ขนาดหอถังเหล็ก
รูปทรงแชมเปญสงู 
20 เมตร ความจุ 
ไม่น้อยกว่า 20 
ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ถัง 

- - - 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน 

ประชาชน 
มีน้ าใช้
อุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
     ๑. ยุทธศาสตร์ ๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

    ๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

3 โครงการ
ก่อสร้างเสา
โพสท็อป 
บริเวณสะพาน
เหลือง หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
ยามวิกาล 

ก่อสร้างเสาโพสท็
อป สูง 12 เมตร
จ านวน 6 ดวง
โคม จ านวน 1 
ต้น 

- - - 280,000 280,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การการ
เดินทาง 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้ง
กระจกโค้ง 
สัญญาณไฟ
กระพริบและ
ป้ายเตือนทาง 
สี่แยกต าบล 
ลาดบวัขาว 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

ติดตั้งกระจกโค้ง 
สัญญาณไฟ
กระพริบบริเวณ
จุดเสี่ยงตามแยก
ต่างๆ ภายใน
ต าบล หมู่ที่ 1-7 
และปา้ยเตือน
ทางสี่แยก ต าบล
ลาดบวัขาว 
 

- - - 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การการ
เดินทาง 

กองช่าง 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
     ๑. ยุทธศาสตร์ ๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

    ๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

5 โครงการโซลาร์
เซล พื้นที่ประปา
หมู่บ้านพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 1  
ต าบลลาดบัวขาว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าอุปโภค-
บริโภค 

ระบบไฟฟ้า
แสงอาทิตย์
ส าหรับปั้ม
น้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 จ านวน 
1 ชุด 

- - - 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
มีน้ าใช้
อุปโภค-
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง และ
ประหยัด
พลังงาน 
 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
ต้าบลลาดบัวขาว 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในต้าบล
ลาดบวัขาวให้
สะอาดและ
สวยงาม 

ประชาชนผู้ที่
สัญจรผ่านไป-มา 

- - - 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน 

ภูมิทัศน์
ภายในต้าบล
ลาดบวัขาว
สะอาดและ
สวยงาม
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
     ๑. ยุทธศาสตร์ ๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

    ๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

7 โครงการสร้าง
ป้ายแนะน า
หมู่บ้าน บริเวณ
สี่แยกคลอง
ชลประทาน  
หมู่ที่ 4 
 
 

เพื่อใช้บอกทาง
ให้แก่ประชาชน 
ที่ใช้สัญจรไปมา 

ก่อสร้างป้ายบอก
ระยะทางจ านวน 
1 ชุด 

- - - 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการ
ก่อสร้างป้าย
แนะน า บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลลาด
บัวขาว หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อใช้บอกทาง
ให้แก่ประชาชน 
ที่ใช้สัญจรไปมา 

ก่อสร้างป้ายบอก
ระยะทางจ านวน 
1 ชุด 

- - - 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง 



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        ๑. ยุทธศาสตร์ 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
            ๑.๓ แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการ
ทุนการศึกษาเพื่อ
นักเรียนในพื้นที่
ประกาศกองทุน
พัฒนาไฟฟา้
จังหวัดราชบุรี 2 
ประจ าปี 2564  
 

เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจ และ
ส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนที่เรียนดี
มีความประพฤติดี 
แต่มีฐานะ
ครอบครัวยากจน 
ได้มีโอกาสทาง
การศึกษาใน
ระดับที่สงูขึ้น 

มอบทุนการศึกษา
ให้กับเด็ก เยาวชน 
นักเรียน ในพื้นที่
ต าบลลาดบัวขาว 
หมู่ที่ 1 – 7 
ตามที่ได้รบัการ
พิจารณาจากผู้น า
ชุมชนแตล่ะ
หมู่บ้าน จ านวน 
167 ทุน 
 

- - - 458,175 458,175 เด็ก เยาวชน นักเรียน 
ในพื้นที่ต าบลลาดบัวขาว 
หมู่ที่ 1 – 7 ซึ่งเรียนดี 
มีความประพฤติดีแต่
ฐานะครอบครัวยากจน 
ได้รับทนุ จ านวน 167 
ทุน ตามที่ก าหนด ดังนี ้
1) ทุนระดบัประถม 
ศึกษา ทุนละ 2,000 
บาท 
๒) ทุนระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้น ทนุละ 3,000 
บาท 
3) ทุนระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทุนละ 
4,000 บาท 
 

เด็ก เยาวชน 
นักเรียน ในพื้นที่
ต าบลลาดบัวขาว 
หมู่ที่ 1 – 7 ซึ่ง
เรียนดี มีความ
ประพฤติดี แต่
ฐานะครอบครัว
ยากจน ได้รับทนุ 
จ านวน 167 
ทุน มีขวัญ 
ก าลังใจและได้มี
โอกาสทาง
การศึกษาที่สูงขึ้น
น าไปพฒันา
ความพร้อมใน
การศึกษา เรียนรู้
ได้มากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ๑. ยุทธศาสตร์ 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
               ๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ โครงการจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลาดบวัขาว  

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กลาดบัว
ขาวมีเคร่ืองเล่น
สนามที่ได้
มาตรฐาน 
เหมาะสมเพียงพอ
กับเด็กปฐมวัย  
เพิ่มมากขึ้น 
 

จัดซื้อเคร่ืองเล่น
สนามที่ได้
มาตรฐาน 
เหมาะสมเพียงพอ
กับเด็กปฐมวัย  
เพิ่มข้ึน จ านวน  
1 ชุด 
 
 
 

- - - 162,500 162,500 มีเครื่องเล่น
สนามที่ได้
มาตรฐาน 
เหมาะสม
เพียงพอกับเด็ก
ปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ลาดบวัขาวและ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยไดต้าม
มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัย
แห่งชาติ
เพิ่มข้ึน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลาดบวัขาว มี
เครื่องเล่นสนามที่
ได้มาตรฐาน 
เหมาะสม เพียงพอ
กับเด็กปฐมวัย 
สามารถจัด
กิจกรรมนอกชั้น
เรียนได้อย่าง
เหมาะสมตาม
มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
แห่งชาต ิ
 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ๑. ยุทธศาสตร์ 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
               ๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการเด็ก
ปฐมวัยสมองใส
ด้วยโภชนาการ
สมวัย  

เพื่อส่งเสริมให้ครู 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลาดบัวขาวและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ถึงภาวะ
โภชนาการ การเฝ้า
ระวังและติดตาม
โภชนาการเด็กปฐมวัย
ที่เสี่ยงต่อการมีภาวะ
ทุพโภชนาการและ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเ้ด็ก
ปฐมวัยสามารถบริโภค
อาหารที่มีสารอาหาร
ครบ ๕ หมู ่

จัดอบรมให้ความรู้
ครู ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กลาดบัวขาว
และเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
โภชนาการ      การ
เฝ้าระวังและติดตาม
โภชนาการเด็ก
ปฐมวัยท่ีเสี่ยงต่อ
การมีภาวะ   ทุพ
โภชนาการ 
และการปรับเปลี่ยน    
พฤติกรรมการกิน
ให้กับเด็กปฐมวัย 

- - - 11,000 11,000 ครู ผู้ปกครอง
เด็กฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก      
ลาดบัวขาวและจ้า
หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
มีความรูเ้พิ่มขึ้น
เกี่ยวกับ
โภชนาการการเฝา้
ระวังและติดตาม
โภชนาการเด็ก
ปฐมวัยท่ีเสี่ยงต่อ
การมีภาวะทุพ
โภชนาการ 
และการ
ปรับเปลีย่น    
พฤติกรรมการกิน
ให้กับเด็กปฐมวัย 

ครู ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กลาดบัวขาว
และเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
โภชนาการการเฝา้
ระวังและติดตาม
โภชนาการเด็ก
ปฐมวัยท่ีเสี่ยงต่อการ
มีภาวะทุพโภชนาการ 
และการปรับเปลี่ยน    
พฤติกรรมการกิน
ให้กับเด็กปฐมวัย ท า
ให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายและเติบโต
สมวัย 
 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ๑. ยุทธศาสตร์ 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
               ๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก  
เด็กปฐมวัย       
ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก         
ลาดบวัขาว 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพช่อง
ปาก การดูแล
สุขภาพช่องปาก  
การบริโภคอาหารที่
เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพปากและฟัน
ของเด็กปฐมวัยและ
โรคเกี่ยวกับช่องปาก
ของเด็กปฐมวัยแก่
ครูผู้ปกครอง       
เด็กปฐมวัย รวมทั้ง
เคลือบฟลูออไรด์
ป้องกันฟันผุให้กับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ลาดบัวขาว 

จัดอบรมให้ความรู้
เด็กปฐมวัย ครู 
ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กลาดบัวขาว
และเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
สุขภาพช่องปาก  
โรคเกี่ยวกับช่องปาก 
การดูแลสุขภาพช่อง
ปากและการบริโภค
อาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ปากและฟันของเด็ก
ปฐมวัย สาธิตการ
แปรงฟันและเคลือบ
ฟลูออไรด์ให้กับ  
เด็กปฐมวัย 

- - - 6,600 6,600 เด็กปฐมวัย ครู 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนา    เด็กเล็ก
ลาดบัวขาวและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
มีความรูเ้พิ่มขึ้น
เกี่ยวกับสุขภาพช่อง
ปาก การดูแลสุขภาพ
ช่องปาก  การบริโภค
อาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพปากและ
ฟันของเด็กปฐมวัย
และโรคเกี่ยวกับช่อง
ปากของเด็กปฐมวัย 
และเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนา    เด็กเล็ก
ลาดบัวขาวได้รับการ
เคลือบฟลูออไรด์
ป้องกันฟันผุทุกคน 
 

เด็กปฐมวัย ครู 
ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กลาดบัวขาว
และเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง สามารถ
น าความรู้จากการ
อบรมไปใช้ในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก  
ของเด็กปฐมวัยได้
และเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลาดบัวขาวสุขภาพ
ช่องปากดีขึ้น 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ๑. ยุทธศาสตร์ 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
               ๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ในเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กลาด
บัวขาว  

เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู
และและเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องมีความรู้
เรื่องโรคติดต่อ และ
โรคไม่ตดิต่อ และมี
ทักษะในการดูแล 
ป้องกันโรคและจัด
สภาพ แวดล้อม การ
คัดกรองอาการป่วย
ของเด็กปฐมวัยได้
อย่างถูกวิธีเพื่อลด
อัตราการป่วยจาก
โรคตดิต่อจากการติด
เชื้อจากคนสู่คนใน
ศูนย์พัฒนา    เด็ก
เล็กลาดบัวขาว 

จัดอบรมให้ความรู้ 
ครู ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กลาดบัวขาว
และเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
โรคตดิต่อและโรค
ไม่ตดิต่อท่ีส าคัญๆ 
การเฝา้ระวังโรค  
การป้องกันและการ
ควบคุมโรคต่างๆ 
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเกิดโรค และ 
การคัดกรองอาการ
ป่วยโรคต่างๆ ใน
เด็กปฐมวัย 
 

- - - 7,000 7,000 ครู ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กลาดบัวขาวและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง มี
ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อที่ส าคัญๆ การเฝ้า
ระวังโรค  การป้องกัน
และการควบคุมโรค
ต่างๆ การจดัการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เกิดโรค และ 
การคัดกรองอาการป่วย
โรคต่างๆ ในเด็กปฐมวัย 
 

ครู ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กลาดบัวขาวและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
สามารถน าความรู้จาก
การอบรมไปใช้ในการ
การเฝา้ระวังโรค  การ
ป้องกันและการควบคมุ
โรคต่างๆ ในเด็กปฐมวัย
การจัดการสิ่งแวดล้อม
สามารถคัดกรองอาการ
ป่วยของเด็กปฐมวัยได้
อย่างถูกวิธี ท าให้ 
อัตราการป่วยจาก
โรคตดิต่อจากการติด
เชื้อจากคนสู่คนใน   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
ลาดบัวขาวลดลง 
 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร์  ๒.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๑.4 แผนงาน   สาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

1 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา้
ตามปณิธาณ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรี
สวางควฒันวร
ขัตติยราชนาร ี
 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา้
ตามปณิธาณ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรี
สวางควฒันวร
ขัตติยราชนาร ี
 

-ส ารวจข้อมูล
จ านวนสนุัขและ
แมว ขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา้ฯ 
 

- - - 5๐,๐๐๐ 50,000 ร้อยละ80 ของ
จ านวนสนุัขและ
แมว ขึ้น
ทะเบียนสัตว์
ตามโครการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุัข
บ้าฯ 

สามารถ
ควบคุม
จ านวนสนุัข
และแมว
เพ่ือให้ง่าย
และสะดวก
ต่อการ
ควบคุมโรค 
พิษสุนัขบ้า
อย่างต่อ 
เนื่องและไม่
ปล่อยให้เป็น
สุนัขเร่ร่อน 
จรจัด 
 

ส านักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร์  ๒.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๑.7 แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

1 โครงการศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ชุมชนต าบล 
ลาดบวัขาว 

-ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับพลังงาน
ทดแทน 
-ปลูกจิจส านึก
และส่งเสริมการ
ใช้พลังงานให้มี
ประโยชน์สงูสุด 
-ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน 
  
 
 
 

ผู้น าชุมชน 
สมาชิกสภาฯ 
คณะผู้บริหารฯ 
พนักงานอบต.
ลาดบัวขาว และ
หัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆ 
ภายในต าบล
ลาดบัวขาว 
 

- - - 120,000 120,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถใช้
พลังงาน
ทดแทนมา 
ช่วยอ านวย
ความสะดวก 
ในด้าน
สาธารณูปโภค 
ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
 

ส านักปลัด 
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