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ประกาศ อบต.ชัยบาดาล 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิน่ และผู้บริหารท้องถิน่ เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนรว่มดว้ย ประกอบกบั
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ่สภา
ท้องถิน่ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ให้ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนบัแต่วันที่ผั้บริหารท้องถิน่เสนอผลการตดิตามและ
ประเมินผลดงักล่าว และตอ้ง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างนอ้ยปลีะหนึง่คร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนัน้เพือ่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ อบต.ชัยบาดาล จึงขอประกาศผลการด าเนนิงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนนิงาน รวมทั้งการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ชัยบาดาล ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน ์ของอบต.ชัยบาดาล  
    ""ชุมชนเข้มแข็ง สร้างแหล่งเรียนรู ้อนรุักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด ารงชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง"" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ชัยบาดาล  
    1. จัดให้มีการบ ารงุรักษาทางบก ก่อสร้างและปรับปรงุขยายถนน ซอย ราง ท่อระบายน้ า ทางเท้าทุกสาย ให้เพียงพอแก่ประชาชน พัฒนาแหล่งน้ า จัดหาแหล่งน้ า ให้มีน้ ากนิน้ าใช้และน้ าเพื่อการเกษตรอยา่งเพียงพอ  
    2.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน  

    3.ส่งเสริมการเรยีนรู้ของเด็ก เยาวชนประชาชนในชุมชนตามรูปแบบที่เหมาะสมและสนับสนุนด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
    4.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตในสาธารณสุขชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

    5.พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กร 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ชัยบาดาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
        1. เคหะและชุมชน 

        2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

        3. การศึกษา 
        4. การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
        5. สังคมสงเคราะห ์

        6. สาธารณสุข 

        7. บริหารทั่วไป 

        8. การรักษาความสงบภายใน 

        9. งบกลาง 
 

    การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษกิจชุมชน 

 

    การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 

 

    พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการและพัฒนาบุคลากร 

ง. การวางแผน 

    อบต.ชัยบาดาล ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีสว่นรว่มของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรบัฟังปญัหาและความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนในพืน้ที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  

    อบต.ชัยบาดาล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 220 0.00 220 27,127,600.00 220 67,066,500.00 220 74,009,400.00 241 75,282,260.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษกิจชุมชน 

16 0.00 16 800,000.00 16 1,750,000.00 16 1,900,000.00 16 1,900,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา 29 10,000.00 29 1,793,000.00 29 6,527,951.00 29 6,527,951.00 30 8,174,351.00 



 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 16 0.00 16 1,900,000.00 16 1,900,000.00 16 2,000,000.00 16 2,000,000.00 

พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการและพัฒนา
บุคลากร 

22 0.00 22 15,610,000.00 22 16,560,000.00 22 16,560,000.00 22 16,460,000.00 

รวม 303 10,000.00 303 47,230,600.00 303 93,804,451.00 303 100,997,351.00 325 103,816,611.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารอบต.ชัยบาดาล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจอุยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 57 โครงการ งบประมาณ 21,553,518 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 25 5,171,300.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษกิจชุมชน 5 50,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา 8 1,380,240.00 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 3 160,000.00 

พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการและพัฒนาบุคลากร 16 14,791,978.00 

รวม 57 21,553,518.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญัติงบประมาณ อบต.ชัยบาดาล มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

ปรับปรงุถนนราดยาง สายเนินศิลา ไป
ศาลชัยบาดาล หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความสะดวกปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป-มา
สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง  

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตหนา0.05ม.
กว้าง5.00 ม.ยาว 240 ม.หรือมีพืน้ที่ 
1,200 ตร.ม. 

2.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
ย่านชุมชน(ต่อจากรางระบายน้ าเดมิ)สี่
แยกสนามกีฬา-บ้านผช.สมศักดิ์ หมู่ที่ 1 

ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขงับ้านเรือนและเพื่อใหน้้ า
ไหลได้สะดวก 

กว้าง(w)0.40เมตร ลึกเฉลี่ย
(H)0.60เมตร ยาว 64 เมตร(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.ก าหนด) 

3.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
เอนกประสงค์บริเวณวัดปอประสิทธ์ิ หมู่
ที่ 1 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ท ากิจกรรมในชุมชน
ร่วมกัน  

กว้าง 27เมตร ยาวเฉลี่ย 25.50 เมตร หนา 
0.12 เมตร พื้นที่ไมน่้อยกว่า 688.50 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่อบต.ก าหนด)  

4.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ข้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
หมู่ที่ 1 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.
ลพบุร ี 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ท ากิจกรรมในชุมชน  
กว้าง 10x10 ม. หนา 0.12 ม.(ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.ก าหนด)  

5.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการเจาะบอ่บาดาล บริเวณบ้านนาง
สัมฤทธ์ิ หมู่ที่ 2 ต.ชัยบาดาล อ.ชัย
บาดาล จ.ลพบุร ี

209,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอปุโภคบริโภค  

ขนาด Ø 6 นิ้วลึก120เมตร พร้อมลง
ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า ปรมิานน้ าไม่ 
น้อยกว่า3.5ลบ.ม./ช่ัวโมงพรอ้มอุปกรณ์(ตาม
แบบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

6.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ าคอนกรีต
ย่านชุมชน (ต่อ จากรางระบายน้ าเดมิ) 
บ้าน นายบุญส่ง-บ้านนางบุญทิง้ สังขฺศิริ 
หมู่ที่ 2 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.
ลพบุร ี

241,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขงับ้านเรือนและเพื่อใหน้้ า
ไหลได้สะดวก  

กว้าง(W) 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย(H)0.60 

เมตร ยาว 124 เมตร (ตามแบบรายละ 
ละเอยีดที่ อบต.ก าหนด)  

7.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารโดม
เอนกประสงค์ (ศาลาธรรมสังเวชวัดจัน
ทราราม) หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล อ.ชัย
บาดาล จ.ลพบุร ี 

600,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้จัดกิจกรรมในชุมชน  

จุดที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 9.50 เมตร จุดที่ 
2 กว้าง 9 เมตร ยาว 16 เมตร(ตามแบบและ
รายละเอียดทีอ่บต.ก าหนด)  

8.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 1 ต.ชัย
บาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความสะดวกปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป-มา  
กว้าง 6 เมตร ยาว 451 เมตร พื้นทีไ่มน่้อย
กว่า 2,706 ตร.ม.(ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.ก าหนด)  



 

9.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบ้านเนนิศิลา หมู่ที่ 5 ต.
ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี

1,237,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความสะดวกปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป-มา ถนน
มีความมั่นคงแข็งแรง 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,053 

เมตร พื้นที่ไมน่้อยกว่า 4,212 ตร.ม.(ตาม
แบบและรายละเอียดที่อบต.ก าหนด) 

10.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีตสายบ้านครูรุง่(ซอยใหมพ่ัฒนา) 
หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.
ลพบุร ี

317,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความสะดวกปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป-มา ถนน
มีความมั่นคงแข็งแรง 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร 
พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,040 ตร.ม.(ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.ก าหนด)เมตร 

11.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตผต่อจากสายคนัสระหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.
ลพบุร ี

319,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความสะดวกปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป-มา ถนน
มีความมั่นคงแข็งแรง 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร 
พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,040 ตร.ม.(ตามแบบ
และรายละเอียดทีอ่บต.ก าหนด) 

12.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างป้ายสนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล อ.ชัย
บาดาล จ.ลพบุร ี 

50,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

ประชาชนรับรู้การใช้สถานที่ออกก าลงัและท า
กิจกรรมร่วมกัน 

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.ก าหนด) 

13.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งประจ าหมูบ่้าน บริเวณศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 7 ต.ชัยบาดาล อ.ชัย
บาดาล จ.ลพบุร ี

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนไดอ้อกก าลังกาย 
ติดตั้งเครือ่งออกก าลงักายกลางแจ้ง จ านวน 6 

ชุด(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบต.ก าหนด) 

14.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารโดม
เอนกประสงค์(วัดชัยดิษฐาราม) หมู่ที่ 8 

ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี
0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้จัดกิจกรรม
รวมกัน 

กว้าง 24 เมตร ยาว 24 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดทีอ่บต.ก าหนด) 

15.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการติดตั้งแผงโซล่าเชลล์ส าหรับปัม้
น้ าประปาในชุมชน หมู่ที่ 8 ต.ชัยบาดาล 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี

194,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใน
การผลิตน้ าประปาในหมู่บ้าน 

ติดตั้งแผงโซล่าเชลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 1 ชุด 18 แผง (ตมแบบและ
รายละเอียดทีอ่บต.ก าหนด) 

16.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(ต่อจากสายข้างร้าน
สงกรานตว์ัสดุก่อสร้าง-ในหมู่บ้าน
มะกอกหวาน) หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี

326,700.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความสะดวกปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป-มา ถนน
มีความมั่นคงแข็งแรง 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 278 เมตร 
พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,112 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดทีอ่บต.ก าหนด) 

17.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(สายสามแยกบ้านนางพิศ สุ
นา-ถนนเขื่อน) หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี)  

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความสะดวกปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป-มา ถนน
มีความมั่นคงแข็งแรง 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
1,800 ตร.ม.(ตามแบบและรายละเอียดที่
อบต.ก าหนด) 

18.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการเจาะบอ่บาดาลในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

209,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอปุโภคบริโภค 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร 
พร้อมลงซมัเมอร์ ขนาด 105 แรงม้า ปริมาณ
น้ าไม่นอ้ยกว่า 3.5 ลบ.ม./ช่ัวโมง พร้อม
อุปกรณ์(ตามแบบกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) 

19.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง บรเิวณศาลาประชาคม หมูท่ี่ 2 

ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนไดอ้อกก าลังกาย 
ติดตั้งเครือ่งออกก าลงักายกลางแจ้ง จ านวน 6 

ชุด(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบต.ก าหนด) 

20.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล อ.ชัย
บาดาล จ.ลพบุร ี

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้ออกก าลังกายและท า
กิจกรรมรวมกัน 

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.ก าหนด) 

21.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนดินเส้นทางเข้า
วิทยาลัยราชภัฎพระนครไปทางถนนเสน้
ห้วยหิน หมูท่ี่ 6 ต.ชัยบาดาล อ.ชัย
บาดาล จ.ลพบุร ี

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความสะดวกปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป-มา ถนน
มีความมั่นคงแข็งแรง 

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.ก าหนด) 

22.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 205 - คลองท่า
มะกอก(แยกซ้ายขึ้นเขาพลวง) หมู่ที่ 8 ต.
ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

496,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความสะดวกปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป-มา ถนน
มีความมั่นคงแข็งแรง 

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 

เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 350 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไม่นอ้ยกว่า 1,400 เมตร(ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบต.ก าหนด) 

23.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างแท้งน้ าประปาหมู่ที่ 3 

ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี
307,600.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอปุโภคบริโภค 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 
9.20 เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่อบต.
ก าหนด) 



 

24.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายไป
โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล หมู่ที่ 3 ต.
ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

477,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความสะดวกปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป-มา ถนน
มีความมั่นคงแข็งแรง 

กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 190 เมตร หนา 
0.15 เมตร ดินถมยกคันสงู 0.80 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียด อบต.ก าหนด) (ตาม
แบบและรายละเอียดที่อบต.ก าหนด) 

25.  

โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง 
สายคลองหว้ยไฝ-่ทางหลวงหมายเลข 
205 หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล 
จ.ลพบุร ี

188,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้เป็นสถานที่บริการประชาชน 

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.04 

เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,250 ตร.ม.(ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.ก าหนด) 

26.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษ
กิจชุมชน 

ด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐ กิจ
พอเพียง 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสรมิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงให้แก่
ชุมชนน าไปปฏิบัต ิ 

ประชาชน /เยาวชน /เด็ก นักเรียนในเขตพื้นที่ 
จ านวน 

27.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษ
กิจชุมชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 0.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนในชุมชน  

ประชาชนในชุมชน 80 คน 

28.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษ
กิจชุมชน 

ปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรต ิ 40,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อเพิ่มพืน้ที่ป่าในชุมชนและสร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชนในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

เขตพื้นที่ ต.ชัยบาดาล ต.มะกอกหวาน 

29.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษ
กิจชุมชน 

ส่งเสรมิพัฒนาศักยพัฒนากลุม่สตรี ต.ชัย
บาดาล, ต.มะกอกหวาน 

0.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมศึกษาดูงานใหก้ับกลุม่
สตรีในชุมชนต าบลชัยบาดาลต าบลมะกอกหวาน  

กลุ่มสตรใีนชุมชน จ านวน 220 คน 

30.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษ
กิจชุมชน 

โครงการอนรุักษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

10,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนไดเ้รียนรู้และอนรุักษ์
พันธ์พืชในชุมชน 

จัดฝึกอบรมประชาชนในชุมชน จ านวน 60 

คน 

31.  การพัฒนาด้านการศึกษา 
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เลก็
องค์การบริหารส่วนต าบล ชัยบาดาล 
จ านวน 2 ศูนย์ 

431,200.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเดก็นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลชัยบาดาล  

เด็กนกัเรยีนในศูนย์พัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ชัยบาดาล จ านวน 2 ศูนย ์

32.  การพัฒนาด้านการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารสถานศึกษา 

249,040.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าหนงัสือเรียน ค่าอุปกรณก์าร
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

เด็กนกัเรยีนในศูนย์พัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ชัยบาดาล จ านวน 2 ศูนย ์

33.  การพัฒนาด้านการศึกษา จัดงานประเพณลีอยกระทง 90,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรกัษ์ประเพณีทอ้งถิน่ในชุมชน  
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดงานลอยกระทง 
11หมู่ บ้าน 

34.  การพัฒนาด้านการศึกษา จัดงานประเพณีสงกรานต ์ 200,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อนุรักษ์สืบสารประเพณีท้องถิน่และประชาชน
ในพื้นทีไ่ด้ท ากิจกรรมรว่มกนัในวันสงกรานต์  

มีการจัดกจิกรรมปีละ 1 ครั้ง 

35.  การพัฒนาด้านการศึกษา กินปลาชิมพทุธาชัยบาดาล 0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพืน้ที่
ต าบลชัยบาดาลเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

จัดกิจกรรมให้กับประชาชน ได้ขายสิ้นค้าใน
ต าบลปีละ 1 ครั้ง 

36.  การพัฒนาด้านการศึกษา จัดงานวนัเข้าพรรษา 30,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อนุรักษ์สืบสารประเพณีท้องถิน่และประชาชน
ในพื้นทีไ่ด้ท ากิจกรรมรว่มกนัในวันเข้าพรรษา  

จัดตกแต่งรถขบวนแห่เข้า ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นใน อ าเภอฯ จัดกจิกรรมในอบต. ชัยบาดาล 

37.  การพัฒนาด้านการศึกษา หมู่บ้านศิล 5 ประชาเปน็สุข 30,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนในชุมชนมีรกัความ
สามัคคี เลื่อมใสในพระพทุธศาสนาด ารงตน
ปฏิบัติธรรม อยู่ในความสงบสุขของชุมชน  

มีหมู่บ้านรักษาศิล 5 ในพื้น ที่ 11 หมู่บ้าน 

38.  การพัฒนาด้านการศึกษา 
แข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคีกีฬา ต าบล 
เยาวชนและกีฬาประชาชน อบต.สัมพันธ์ 

350,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าทีป่ระชาชนได้รู้จกัและ
คุ้นเคยกัน ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ประชาชนได้คล่องตัวช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั  

ประชาชนเจ้าหน้าที่ส่งนัก กีฬาร่วมแข่งขนั 
จ านวน 100 คน 

39.  
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้าน

ป้องกนัควบคุมโรคไข้เลอืดออก 30,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อลดพื้นทีเ่สี่ยงตอ่การเป็นโรคไขเ้ลอืดออก  ประชาชนในชุมชน 11 หมู่บ้าน 



 

สาธารณสุข 

40.  

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด ภัย 
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

80,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปอ้งกนัโรคที่เกิดจากสัตวเ์ลี้ยงในชุมชน  ประชาชนในชุมชน 11 หมู่บ้าน 

41.  

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการปอ้งกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และป้องกันรักษา
สุขภาพตนเองและคนรอบข้าง 

จัดฝึกอบรมประชาชนในชุมชน จ านวน 120 

คน 

42.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

จัดท าแผนชุมชนและประชาคม หมูบ่้าน/
ต าบล 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น  

11 หมู่บ้าน 

43.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

ลพบุรเีมอืงสะอาดอย่างยั่งยืน 
(Lopburi Green and Clean 

City) 

30,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อรณรงคจ์ัดกิจกรรมให้กับประชาชนในชุมชน
ได้รักษาความสะอาดในพืน้ที่ของตนเอง  

11 หมู่บ้าน 

44.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายใน 
ชีวิตประจ าวนัแก่ผู้น าชุมชน 

40,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนไดร้ับความรู้เรื่อง
กฎหมาย  

จัดฝึกอบรมผู้น าในชุมชน จ านวน 100 คน 

45.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

จัดการเลอืกตั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ที่ครบวาระตามที่ คณะกรรมการเลอืกตั้ง
ก าหนด 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ได้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาที่
ต าแหน่งว่างลง  

จัดการเลอืกตั้งตามก าหนด 

46.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิม่ 
ประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร อบต.ชัย
บาดาล 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลกูจ้าง 
ผู้น าชุมชน เพื่อน าความรู้ที่ไดร้ับมาปรับใช้ใน
การพัฒนาชุมชน  

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง ผู้น าชุมชน จ านวน 100 คน 

47.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

อุดหนุนศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนต าบลชัยบาดาล 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความช่วยประชาชนในเขตพืน้ที่ต าบลชัย
บาดาล  

ประชาชน 11 หมู่บ้าน 

48.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

ฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่าย พล
เรือน(อปพร.) 

25,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสรมิความรู้และพัฒนาทักษะของ อปพร.
ในเขตพืน้ที่อบต.ชัยบาดาล  

อปพร.จ านวน 80 คน 

49.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

รณรงคเ์ฝ้าระวังปอ้งกันและลด อุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลวนัส าคัญ เจ็ดวนัอนัตราย 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพี่อรกัษาความปลดภัยในเขตอบต.ชัยบาดาล
ในช่วงเทศกาล  

อปพร.เฝ้าระวงั อ านวยความ สะดวกในการ
สัญจร-ไปมา จ านวน 5 แห่ง 

50.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง และ
สมานฉันท ์

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความปรองสามัคคีให้กับ
ประชาชนในชุมชน  

ประชาชน 11 หมู่บ้าน 

51.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้สูงอาย ุ 11,019,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลอืสวัสดิการผู้สูงอาย ุ 
จ านวนผู้สูงอายุในชุมชน ที่มีสิทธิได้รบัความ
ช่วยเหลอื 

52.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส ์ 70,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลอืสวัสดิการผู้ปว่ย เอดส ์ 
จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ในชุมชน ที่มีสิทธิได้รบั
ความช่วยเหลือ 

53.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้พิการ 2,245,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลอืสวัสดิการผู้พิการ  
จ านวนผู้พกิารในชุมชน ทีม่ีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลอื 

54.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 172,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม  
จ านวนลูกจ้างในส านักงาน ที่ผู้มีสิทธิต้อง
ได้รับ 

55.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

เงินสมทบกองทุนประกนัสุขภาพ 172,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม  
จ านวนลูกจ้างในส านักงาน ที่ผู้มีสิทธิต้อง
ได้รับ 

56.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

เงินส ารองจ่าย 901,978.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลอืประชาชนในกรณีประชาชนได้รับ
ความเดอืดร้อน  

จ านวนลูกจ้างในส านักงาน ที่ผู้มีสิทธิต้อง
ได้รับ 



 

57.  

พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมอืงการบริการและ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเขม้แข็งให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มบีุคลากรที่สามารถ
ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลอืเจ้าพนักงานในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณะภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมให้ความรู้กับจิตอาสาภัยพิบัติใน
ชุมชน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.ชัยบาดาล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 23 โครงการ จ านวนเงิน 18,004,918 บาท มีการเบิกจา่ยงบประมาณ 
จ านวน 23 โครงการ จ านวนเงนิ 17,484,860 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 8 2,095,500.00 8 2,095,500.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษกิจชุมชน 
    

การพัฒนาด้านการศึกษา 4 972,332.00 4 972,332.00 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 1 69,832.00 1 69,832.00 

พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการและพัฒนาบุคลากร 10 14,350,556.17 10 14,347,196.17 

รวม 23 17,488,220.17 23 17,484,860.17 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญัติงบประมาณอบต.ชัยบาดาล ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการเจาะบอ่บาดาลบรเิวณ
บ้านนางสัมฤทธ์ิ หมู่ที่ 2 ต.ชัย
บาดาลจ.ลพบุร ี

209,000.00 207,900.00 207,900.00 1,100.00 

2.  
โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านครูรุง่
(ซอยใหม่พัฒนา) หมู่ที่ 6ต.ชัย
บาดาล จ.ลพบุร ี

317,000.00 307,000.00 307,000.00 10,000.00 

3.  
โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจาก
สายคันสระหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.
ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี

319,000.00 319,000.00 319,000.00 0.00 

4.  
โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างป้ายสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน หมูท่ี่ 6 ต.
ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรุ ี

50,000.00 43,000.00 43,000.00 7,000.00 

5.  
โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจาก
สายข้างร้านสงกรานต์วัสดุ
ก่อสร้าง-ในหมู่บ้านมะกอก
หวาน)หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี

326,700.00 326,700.00 326,700.00 0.00 

6.  
โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการเจาะบอ่บาดาล ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3ต.มะกอกหวาน 

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี
209,000.00 207,900.00 207,900.00 1,100.00 

7.  
โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงซอ่มแซม
ถนนลาดยาง สายคลองห้วยไผ-่
ทางหลวงหมายเลข 205 หมู่ที่ 
4 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.
ลพบุร ี

496,000.00 496,000.00 496,000.00 0.00 

8.  
โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างห้องสว้ม
สาธารณะ บริเวณสนามกีฬา
ชุมชน หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล อ.
ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี

188,000.00 188,000.00 188,000.00 0.00 



 

9.  การพัฒนาด้านการศึกษา 
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ 

431,200.00 402,500.00 402,500.00 28,700.00 

10.  การพัฒนาด้านการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

249,040.00 173,150.00 173,150.00 75,890.00 

11.  การพัฒนาด้านการศึกษา 
โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

90,000.00 79,797.00 79,797.00 10,203.00 

12.  การพัฒนาด้านการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขนั
กีฬาเช่ือมความสามัคคีกีฬา
ต าบล เยาวชน ประชาชนและ
กีฬา อบต.สัมพันธ์ 

350,000.00 316,885.00 316,885.00 33,115.00 

13.  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ้า 

80,000.00 69,832.00 69,832.00 10,168.00 

14.  
พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการ
และพัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดท าแผนชุมชนและ
ประชาคมหมู่บ้าน 

30,000.00 9,176.00 9,176.00 20,824.00 

15.  
พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการ
และพัฒนาบุคลากร 

โครงการลพบรุีเมืองสะอาด
อย่างยั่งยืน(Lopburi 

Green and clean 

City) 

30,000.00 2,682.00 2,682.00 27,318.00 

16.  
พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการ
และพัฒนาบุคลากร 

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่อ าเภอชัยบาดาล 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

17.  
พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการ
และพัฒนาบุคลากร 

โครงการรณรงค์เฝ้าระวงั
ป้องกนัและลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาลวนัส าคัญ(เจ็ดวนั
อันตราย) 

30,000.00 21,738.00 21,738.00 8,262.00 

18.  
พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการ
และพัฒนาบุคลากร 

เบี้ยยงัชีพผู้สูงอาย ุ 11,019,000.00 11,002,200.00 11,002,200.00 16,800.00 

19.  
พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการ
และพัฒนาบุคลากร 

เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส ์ 70,000.00 68,400.00 68,400.00 1,600.00 

20.  
พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการ
และพัฒนาบุคลากร 

เบี้ยยงัชีพความพกิาร 2,245,000.00 2,240,400.00 2,240,400.00 4,600.00 

21.  
พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการ
และพัฒนาบุคลากร 

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 172,000.00 112,994.00 112,994.00 59,006.00 

22.  
พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการ
และพัฒนาบุคลากร 

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 172,000.00 112,994.00 112,994.00 59,006.00 

23.  
พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการ
และพัฒนาบุคลากร 

เงินส ารองจ่าย 901,978.00 759,972.17 756,612.17 142,005.83 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

อบต.ชัยบาดาล ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 220 74,009,400.00 25 5,171,300.00 8 2,095,500.00 8 2,095,500.00 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเขม้แข็งของระบบเศรษกจิชุมชน 16 1,900,000.00 5 50,000.00 
    

3.การพัฒนาด้านการศึกษา 29 6,527,951.00 8 1,380,240.00 4 972,332.00 4 972,332.00 

4.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 16 2,000,000.00 3 160,000.00 1 69,832.00 1 69,832.00 



 

5.พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบรกิารและพัฒนาบุคลากร 22 16,560,000.00 16 14,791,978.00 10 14,350,556.17 10 14,347,196.17 

รวม 303 100,997,351.00 57 21,553,518.00 23 17,488,220.17 23 17,484,860.17 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.ชัยบาดาล ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที ่โดยไดร้ับความร่วมมอื การส่งเสรมิและสนบัสนนุจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 

ประสบผลส าเรจ็ด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี ้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายนพรัตน ์ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

ประธานกรรมการ 
036790250 0812345916 - 

นายวินยั คงคล้าย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
กรรมการ 

036790250 - - 

นายสมพร สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
กรรมการ 

036790250 - - 

นายปฐม เกษไชย ตัวแทนสมาชิก อบต. กรรมการ 036790250 0818219271 - 

นายสมยศ บุญประเสริฐ ตัวแทนสมาชิก อบต. กรรมการ 036790250 0979257298 - 

นายทุเรยีน ปานมาก ตัวแทนสมาชิกสภา กรรมการ 036790250 0892225053 - 

นายจ านงค ์กุดนอก ผู้ทรงคุณวุฒ ิกรรมการ 036790250 0895295188 - 

นางสาวธารทิพย ์ทองสุข ผู้ทรงคุณวุฒ ิกรรมการ 036790250 0859980873 - 

นางสาวฟ้าอรุณ เส็งทรัพย ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิกรรมการ 036790250 0812947358 - 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลชัยบาดาลยุคใหม ่

ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 036790250 - - 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 036790250 - - 

เกษตรต าบลชัยบาดาล ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 036790250 - - 

พัฒนาการอ าเภอชัยบาดาล ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 036790250 - - 

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจมว่งคอ่ม ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 036790250 - - 

นายคมสนั บุญจันทร ์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 036790250 0843381674 - 

นายบุญญฤทธ์ิ โฉมฉิน ผู้แทนประชาคม กรรมการ 036790250 0861241929 - 

นายวิชิต แสงประสิทธ์ิ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 036790250 0892365321 - 

ปลัด อบต.ชัยบาดาล กรรมการและเลขานุการ 036790250 - - 

นางธิติมา วิลาวรรณ ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.ชัยบาดาล 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
036790250 0895393346 - 

 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสาวธารทิพย ์ทองสุข ผู้ทรงคุณวุฒ ิประธานกรรมการ 036790250 0859980873 - 

นายส าราญ นาประสิทธ์ิ ตัวแทนสมาชิก อบต. กรรมการ 036790250 0817957800 - 

นายละเอียด สัมฤทธ์ิ ตัวแทนสมาชิก อบต. กรรมการ 036790250 0892383327 - 



 

นายพิเชษฐ์ เนตรนิล ตัวแทนสมาชิก อบต. กรรมการ 036790250 0618058332 - 

นายพิพัฒน ์ยิ้มพงษ ์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 036790250 0988488057 - 

นายบุญญฤทธ์ิ โฉมฉิน ผู้แทนประชาคม กรรมการ 036790250 0861241929 - 

ผอ.รพสต.ชัยบาดาลยุคใหม ่ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 036790250 - - 

เกษตรต าบลชัยบาดาล ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 036790250 - - 

ปลัด อบต.ชัยบาดาล ปลัด อบต.ชัยบาดาล กรรมการ 036790250 - - 

นางธิติมา วิลาวรรณ ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.ชัยบาดาล กรรมการ 036790250 0895393346 - 

นายวิชิต แสงประสิทธ์ิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิกรรมการ 036790250 0892365321 - 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ปลัด อบต.ชัยบาดาล ประธานกรรมการ 036790250 - - 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน หัวหน้าส่วนทุกส่วน อบต.ชัยบาดาล กรรมการ 036790250 - - 

นางสาวธารทิพย ์ทองสุข ผู้แทนประชาคม กรรมการ 036790250 0859980873 - 

นายวิชิต แสงประสิทธ์ิ ตัวแทนประชาคม กรรมการ 036790250 0892365321 - 

นายใจเพชร ประกอบนา ผู้แทนประชาคม กรรมการ 036790250 0624028575 - 

นางธิติมา วิลาวรรณ ์ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ/เลขานุการ 03679025 0895393346 - 

จ่าเอกกรุง สีดากุล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 036790250 0843397556 - 

 

    ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งมีข้อสงสัยหรอืมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเหน็หรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ชัยบาดาลทราบ เพื่อจะได้พจิารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรงุการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

                                                              ประกาศ ณ วันที ่27 เมษายน 2565 

 

 

                                                              นายก อบต.ชัยบาดาล  

 


