รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้หน้าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านสาธารณสุข
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
2.2 แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษากีฬาและนันทนาการ
ที่

1

รวม

โครงการ

โครงการอุดหนุนอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนแก่สถานศึกษา

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานศึกษาได้มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนภายในเขตเทศบาล
ตาบลลาดบัวหลวง

งบประมาณและที่ผ่านมา
พ.ศ.๒๕๖1
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐งบ
ท้องถิ่นฯ

พ.ศ.๒๕๖2
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

พ.ศ.๒๕๖3
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

พ.ศ.๒๕๖4
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนครั้ง เด็กนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์
ที่อุดหนุน ประกอบการเรียนครบถ้วน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้หน้าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านสาธารณสุข
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
๒.๓ แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1

โครงการอุดหนุนกลุ่ม อสม.และศูนย์สา
ธารสุขมูลฐานชุมชน

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๑.เพื่อให้การจัดตั้งกลุ่ม อสม.ได้ผลยิ่งขึ้น อสม.และศูนย์สาธารณสุขมูล
๒.เพื่อให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชมชน ฐานชุมชนได้รับการดูแลและ
พัฒนายิ่งขึ้น
ในชุมชนและได้รับการพัฒนามาก

พ.ศ.๒๕๖1
(บาท)
๙๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

90,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )

งบประมาณและที่ผ่านมา
พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐0
งบท้องถิ่นฯ
งบท้องถิ่นฯ

90,000

90,000

พ.ศ.๒๕๖4
(บาท)
๙๐,๐๐0
งบท้องถิ่นฯ

90,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
ประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อสม.และศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนได้เข้ามามี
บทบาทในชุมชน
มากขึ้น

กองสาธารณสุข

สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๗ ด้านสาธารณสุข
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
๒.๔ แผนงานการป้องกันยาเสพติด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการอุดหนุน สภ.ลาดบัวหลวงป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

รวม

1 โครงการ

เพื่อใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

อุดหนุน สภ.ลาดบัวหลวง

งบประมาณและที่ผ่านมา
พ.ศ. ๒๕๖๐
(บาท)

พ.ศ. ๒๕๖๑
(บาท)

พ.ศ. ๒๕๖๒
(บาท)

พ.ศ. ๒๕๖๒
(บาท)

๕๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

๕๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

๕๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

๕๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนครั้ง จนท.ตารวจได้ดาเนินการ
ที่อุดหนุน ปราบปรามและป้องกัน
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓.๒แผนงานด้านส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน/การมีส่วนร่วม
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

งบประมาณที่ผ่านมา
พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPI)

พ.ศ.๒๕๖๒
(บาท)
๓๐,๐๐๐
งบท้องถิ่น

จานวนครั้งที่
อุดหนุน

1

โครงการอุดหนุนศูนย์การประสานการ
ปฏิบัติงานของสานักงานส่งเสริมท้องถิ่น
อาเภอลาดบัวหลวง

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์

อุดหนุนศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติงานของ อปท.

พ.ศ.๒๕๖1
(บาท)
๓๐,๐๐๐
งบท้องถิ่น

2

โครงการอุดหนุนกิ่งกาขาด

เพื่อใช้จ่ายในโครงการต่างๆของกิ่งกาขาด

3

โครงการอุดหนุน
สภาวัฒนธรรมอาเภอลาดบัวหลวง

เพื่อใช้จ่ายในโครงการต่างๆของสภาวัฒนธรรมอาเภอลาดบัว
หลวง

ใช้จ่ายในโครงการต่างๆของกิง่
กาขาด
ใช้จ่ายในโครงการต่างๆของสภา
วัฒนธรรมอาเภอลาดบัวหลวง

๒๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ
๑๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

๒๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ
๑๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

๒๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ
๑๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

๒๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ
๑๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

จานวนครั้งที่
อุดหนุน
จานวนครั้งที่
อุดหนุน

4

โครงการอุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอลาดบัวหลวง

เพื่อใช้จ่ายในโครงการต่างๆที่เป็น
สาธารณะประโยชน์

อุดหนุนอาเภอลาดบัวหลวง
๑ ครั้ง

๕๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

๕๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

๕๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

๕๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

จานวนครั้งที่
อุดหนุน

110,000

110,000

110,000

110,000

รวม

4 โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เกิดการประสานการ
ปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จัดโครงการต่างๆของกิ่งกา
ขาด
ใช้จ่ายในโครงการต่างๆ
ของสภาวัฒนธรรมอาเภอ
ลาดบัวหลวง
จัดโครงการเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัดฯ

สานักงานปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๑ แผนงานการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พ.ศ.๒๕๖1
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
(บาท)
(บาท)

พ.ศ.๒๕๖4
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1

โครงการงานรัฐพิธี

เพื่อจัดงานวันรัฐพิธี

อุดหนุนงานรัฐพิธี

1,0๐๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

1,0๐๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

1,00๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

1,00๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

จานวนครั้งที่ ทาให้เห็นความสาคัญของวันสาคัญของ
อุดหนุน
วันสาคัญของไทย

2

โครงการอุดหนุนมรดกโลก

เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลก

ใช้จ่ายในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลก

๓๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

๓๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

๓๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

๓๐,๐๐๐
งบท้องถิ่นฯ

จานวนครั้งที่ ใช้จ่ายในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา สานักปลัดฯ
อุดหนุน
มรดกโลก

1,030,000

1,030,000

1,030,000

1,030,000

รวม

2 โครงการ

สานักปลัดฯ

