
แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

1 ด าเนนิงานตามแนวปรัชญา เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกจิ ประชาชน /เยาวชน /เด็ก 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ผู้เข้ารับการ ประชาชนใน สวัสดิการ
เศรษฐกจิพอเพยีง พอเพยีงใหแ้กชุ่มชนน าไปปฎบิติั นกัเรียนในเขตพื้นที่ จ านวน ฝึกอบรม ชุมชนมคีวาม สังคม

80 คน จ านวน 80 เปน็อยู่อย่างพอ
คน เพยีงมคีวามรู้

สามารถสร้าง
อาชีพ มรีายได้

2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนได้ ประชาชน/เยาวชน/กลุ่ม 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ฝึกอบรม กลุ่มอาชีพ สวัสดิการ
ต าบลชัยบาดาล เรียนรู้การฝึกอาชีพ อาชีพต่างๆ จ านวน 80 คน จ านวน 80 ในชุมชนมี สังคม

คน ทกัษาความ
รู้มรีายได้
เพิ่มขึ้น

3 ส่งเสริมเกษตรปลูกผักสวนครัว เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนเรียนรู้ ประชาชนในชุมชน 80 คน 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ฝึกอบรม มกีารปลูก สวัสดิการ
กจิพอเพยีงในชุมชน การปลูกผักปลอดสารพษิ จ านวน 80 ผักปลอด สังคม

คน สารพษิ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1   เพ่ิมผลผลติสร้างมลูค่าเพ่ิมสนิค้าการเกษตรและผลติภัณฑ์อาหารปลอดภัย , ยทุธศาสตร์ที่  4  พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , ยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

4 พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเศรษฐกจิ ประชาชนในชุมชน 80 คน 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ฝึกอบรม ประชาชนมี สวัสดิการ
พอเพยีงประชาชนในชุมชน จ านวน 80 คุณภาพชีวิต สังคม

คน ที่ดีขึ้น

5 จัดท าปา้ยชื่อซอยประจ าหมู่บา้น เพื่อบอกสถานที่ซอยต่างๆ ใน ปา้ยขนาดกว้าง 0.35 ม. 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        ปา้ยบอก ประชาชน สวัสดิการ
หมู่ที่ 2 ต. มะกอกหวาน ชุมชน ยาว 0.60 ม. ทางเข้า ได้รับความ สังคม

ซอยจ านวน สะดวกใน
30 อนั การเดินทาง

6 ปลูกปา่เฉลิมพระเกยีรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่ในชุมชนและ เขตพื้นที่ ต.ชัยบาดาล 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      มพีื้นที่ปา่ จ านวน 2 สวัสดิการ
สร้างจิตส านกึใหก้บัประชาชน ต. มะกอกหวาน เพิ่มขึ้น ต าบล สังคม
ในการอนรัุกษท์รัพยากรธรรม
ชาติและส่ิงแวดล้อม
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , ยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

7 วันส่ิงแวดล้อมโลก (5 มถิุนายน) เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมจีิต ประชาชน /เยาวชน /เด็ก 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        ผู้เข้าร่วม ประชาชน สวัสดิการ
ส านกึรักส่ิงแวดล้อม นกัเรียนในเขตพื้นที่ จ านวน กจิกรรม ในพื้นที่รู้ สังคม

80 คน 80 คน คุณค่าและ
ช่วยกนัรัก
ษาสภาพ
แวดล้อม

8 ปลูกต้นไมบ้ริเวณสองข้างทางถนน เพื่อสร้างจิตส านกึใหก้บัประชา จัดหาต้นไมย้ืนต้นจ านวน 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        ต้นไมส้อง พื้นที่สีเขียว สวัสดิการ
ในเขตพื้นที่ อบต.ชัยบาดาล ชนพื้นที่ได้รักษาส่ิงแวดล้อม 100 ต้น ข้างทาง เพิ่มขึ้นใน สังคม

จ านวน เขตชุมชน
100 ต้น

9 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเศรษฐ เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้และมี ประชาชนในชุมชน 80 คน 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      กลุ่มอาชีพ ประชาชน สวัสดิการ
กจิพอเพยีงในชุมชน กลุ่มฝึกอาชีพในชุมชน 11 กลุ่ม ในชุมชนมี สังคม

ได้เรียนรู้
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , ยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1   เพ่ิมผลผลติสร้างมลูค่าเพ่ิมสนิค้าการเกษตรและผลติภัณฑ์อาหารปลอดภัย , ยทุธศาสตร์ที่  4  พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

10 ส่งเสริมการด าเนนิงานและจัดต้ัง เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมการ ประชาชนในชุมชน 11 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      กลุ่มเรียนรู้ ประชาชน สวัสดิการ
แหล่งเรียนรู้ ด าเนนิการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ หมู่บา้น ในชุมชน ในชุมชนมี สังคม

ตลอดชีวิตทกุรูปแบบ 11 แหง่ ได้เรียนรู้

11 ฝึกอบรมใหค้วามรู้สมนุไพรพื้น เพื่อพฒันาองค์ความรู้ใหก้บัอสม. อสม.ในเขตชุมชน จ านวน 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      อสม.เข้า อสม.มคีวาม สวัสดิการ
บา้นในชุมชน น าสมนุไพรที่มอียู่ในชุมชนไปใช้ 80คน ร่วมกจิกรรม รู้ด้านสมนุไพร สังคม

ในชีวิตประจ าวัน 80 คน

 
12 ส่งเสริมพฒันาศักยพฒันากลุ่มสตรี เพื่อจัดกจิกรรมฝึกอบรมศึกษาดู กลุ่มสตรีในชุมชน จ านวน 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      กลุ่มสตรี กลุ่มสตรี สวัสดิการ

ต.ชัยบาดาล, ต.มะกอกหวาน งานใหก้บักลุ่มสตรีในชุมชนต าบล 220 คน 220 คน ได้รับการ สังคม
ชัยบาดาลต าบลมะกอกหวาน พฒันา
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1   เพ่ิมผลผลติสร้างมลูค่าเพ่ิมสนิค้าการเกษตรและผลติภัณฑ์อาหารปลอดภัย , ยทุธศาสตร์ที่  4  พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , ยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

13 จัดซ้ืออปุกรณ์ต้ังด่านชุมชน เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ จัดซ้ืออปุกรณ์ต้ังด่านชุมชน 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ประชาชน ประชาชน สวัสดิการ
หมู่ที่  1  ต.ชัยบาดาล ทรัพย์สิน ประจ าหมู่บา้น ร้อยละ80 มคีวามปลอดภยั สังคม

ปลอดภยัใน นวีิตและทรัพย์
ทรัพย์สิน สิน

14 ขอสนบัสนนุยานพาหะนะของ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ จัดซ้ือยานพาหะนะรับส่ง 750,000      750,000     750,000       750,000     750,000      1  คัน เพื่อใหป้ระชาชน สวัสดิการ
ผู้ปว่ย  หมู่ที่  1  ต.ชัยบาดาล ส่งผู้ปว่ยประจ าหมู่บา้น ผู้ปว่ยประจ าหมู่  1 ชัยบาดาล ได้รับการรักษา สังคม

ตามแบบ อบต.ก าหนด โดยทนัทว่งที

15 จัดหาอปุกรณ์กฬีาประจ าหมู่บา้น เพื่อใหป้ระฃาฃนได้ออกก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        ประชาชน ประชาชนได้ สวัสดิการ
หมู่ที่  3  ต.มะกอกหวาน มสุีขภาพที่แข็งแรง ประจ าหมู่บา้น ร้อยละ80 ออกก าลังกายมี สังคม

มสุีขภาพแข็ง สุขภาพที่แข็ง
แรง แรง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , ยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

16 โครงการฝึกอาชีพประจ าหมู่บา้น เพื่อใหป้ระฃาฃนมอีาชีพในการหาประชาชนในชุมชน  100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ฝึกอบรม ประฃาฃนมี สวัสดิการ
หมู่ที่  3  ต.มะกอกหวาน รายได้เล้ียงครอบครัว หมู่ 3 ต.มะกอกอหวาน จ านวน 80 อาชีพในการ สังคม

จ านวน  80  คน คน หาเล้ียงครอบ
ครัว

17 จัดต้ังตลาดชุมชนหมู่บา้น ประฃาฃนมรีายได้จากการค้าขาย จัดต้ังตลาดนดัชุมชน 500,000      500,000     500,000       500,000     500,000      ประชาชน ประชาชนมรีาย สวัสดิการ
หมู่ที่  3  ต.ชัยบาดาล หมู่  3  ต.ชัยบาดาล ร้อยละ80 จากการค้าขาย สังคม

มรีายได้จาก ในชุมชน
การขายของ

18 โครงการออกก าลังกายเต้นแอโร เพื่อส่งเสริมในการออกก าลังกาย จัดกจิกรรมเต้นแอโรบคิ 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      ประชาชนมี ประชาชนมสุีข สวัสดิการ
บคิ  หมู่ที่  3  ต.ชัยบาดาล ของประชาชนในหมู่บา้นเพื่อสุข หมู่  3  ต.ชัยบาดาล ร้อยละ80 ภาพแข็งแรง สังคม

ภาพแข็งแรง แรงมกีจิกรรม มกีจิกรรมร่วม
ร่วมกนั กนั
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1   เพ่ิมผลผลติสร้างมลูค่าเพ่ิมสนิค้าการเกษตรและผลติภัณฑ์อาหารปลอดภัย , ยทุธศาสตร์ที่  4  พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , ยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

19 จัดซ้ืออปุกรณ์ต้ังด่านชุมชน เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ จัดซ้ืออปุกรณ์ต้ังด่านชุมชน 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ประชาชน ประชาชนมี สวัสดิการ
หมู่ที่  1  ต.ชัยบาดาล ทรัพย์สิน หมู่  3  ต.ชัยบาดาล ร้อยละ80 ความปลอดภยั สังคม

มคีวามปลอด ในชีวิตและ
ภยัในทรัพย์สินทรัพย์สิน

20 โครงการฝึกอาชีพเพาะเหด็เล้ียง เพื่อใหป้ระชาชนได้มอีาชีพใน ฝึกอาชีพเพาะเหด็เล้ียงไก่ 500,000      500,000     500,000       500,000     500,000      ฝึกอบรม ประชาชนมอีา สวัสดิการ
ไก ่ หมู่ที่  5  ต.ชัยบาดาล การหาเล้ียงครอบครัว ประชาชนในชุมชน  จ านวน 80 ชีพหาเล้ียงครอบ สังคม

หมู่  5 ต.ชัยบาดาล คน ครัว
จ านวน  80  คน

21 โครงงการจัดซ้ือเคร่ืองครัวใหเ้ช่า เพื่อเปน็รายได้ในการจัดต้ังกลุ่ม จัดซ้ือเคร่ืองครัวใหเ้ช่าประจ า 500,000      500,000     500,000       500,000     500,000      ประชาชน ประชาชนมรีาย สวัสดิการ
หมู่ที่  5  ตงชัยบาดาล ของหมู่บา้น หมู่  5 ต.ชัยบาดาล ร้อยละ80 ได้จากการใหช้่า สังคม

มรีายได้จาก
การใหเ้ช่า

153

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1   เพ่ิมผลผลติสร้างมลูค่าเพ่ิมสนิค้าการเกษตรและผลติภัณฑ์อาหารปลอดภัย , ยทุธศาสตร์ที่  4  พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , ยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

22 กอ่สร้างปอ้มเวรยามพร้อมอปุกรณ์ เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ กอ่สร้างปอ้มยามพร้อม 300,000      300,000     300,000       300,000     300,000      ประชาชน ประชาชนมี สวัสดิการ
เวรยาม ทรัพย์สินของประชาชน อปุกรณ์เวรยามประจ าหมู่ ร้อยละ80 ความปลอดภยั สังคม
หมู่ที่  3  ต.มะกอกหวาน 3  ต.มะกอกหวาน มคีวามปลอด ในชีวิตและ

ภยัในทรัพย์สินทรัยพสิ์น

23 โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์ต้ังด่าน เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ จัดซ้ืออปุกรณ์ต้ังด่านนชุมชน 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ประชาชน ประชาชนมี สวัสดิการ
ชุมชน  หมู่ที่  5  ต.ชัยบาดาล ทรัพย์สินองประชาชน หมู่  5 ต.ชัยบาดาล ร้อยละ80 ความปลอดภยั สังคม

มคีวามปลอด ในชีวิตและ
ภยัในทรัพย์สินทรัพย์สิน
ภยัในทรัพย์สินสิน

24 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน เพื่อใหป้ระชาชนมอีาชีพและ ส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        ฝึกอบรม ประชาชนมอีา สวัสดิการ
หมู่ที่  6  ต.ชัยบาดาล มรีายได้หาเล้ียงครอบครัว ประชาชนในชุมชน  จ านวน 80 ชีพหาเล้ียงครอบ สังคม

หมู่  6  ชัยบาดาล คน ครัว
จ านวน  80  คน
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     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1   เพ่ิมผลผลติสร้างมลูค่าเพ่ิมสนิค้าการเกษตรและผลติภัณฑ์อาหารปลอดภัย , ยทุธศาสตร์ที่  4  พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , ยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

25 โครงการต่อยอดกองทนุหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมรีายได้และ ต่อยอดกองทนุหมู่บา้น 300,000      300,000     300,000       300,000     300,000      ประชาชน ประชาชนมเีงิน สวัสดิการ
หมู่ที่  6  ต.ชัยบาดาล การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง หมู่  6  ชัยบาดาล ร้อยละ80 ต่อยอดกองทนุ สังคม

มเีงินต่อยอด หมู่บา้น
กองทนุ

26 โครรงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อใหป้ระชาชนมอีาชีพใน เพื่อใหป้ระชาชนมอีาชีพใน 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ฝึกอบรม ประชาชนมอีา สวัสดิการ
หมู่ที่  7  ต.ชัยบาดาล การสร้างรายได้ในครัวเรือน การหาเล้ียงครอบครัว จ านวน 80 ชีพหาเล้ียงครอบ สังคม

คน ครัว

27 ฝึกอบรมส่งเสริมปลูกผักปลอด เพื่อฝึกอบรมใหก้บัประชาชน ผู้เข้าฝึกอบรม 80 คน 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        1 โครงการ กลุ่มอาชีพ สวัสดิการ
สารพษิ หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน ในชุมชนปลูกผักปลอดสารพษิ ได้รับการฝึก สังคม

 อบรมมคีวามรู้ ระดับ 1
เพิ่ม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1   เพ่ิมผลผลติสร้างมลูค่าเพ่ิมสนิค้าการเกษตรและผลติภัณฑ์อาหารปลอดภัย , ยทุธศาสตร์ที่  4  พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , ยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

28 จัดท าศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนชุมชน เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ใหก้บั เด็ก ประชาชนในชุมชน 11 250,000      250,000     250,000       250,000     250,000      ศูนย์เรียนรู้ ประชาชน สวัสดิการ
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล เยาวชน ประชาชนในชุมชน หมู่บา้น ในชุมชน ในชุมชนมี สังคม

ได้ท ากจิกรรมร่วมกนั   1 แหง่ ได้เรียนรู้
29 ระบบบริการดูแลระยะยาวด้าน เพื่อเปน็การดูแลผู้สูงในชุมชนที่ ประชาชนในชุมชน 11 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ผู้สูงอายุใน ผู้สูงอายุได้รับ สวัสดิการ

สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี ไมส่ามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หมู่บา้น ชุมชน 11 การดูแลอย่าง สังคม
ภาวะพึ่งพงิในระบบหลักประกนั ต าบล ทั่วถึง
สุขภาพ

5,400,000  5,400,000  5,400,000   5,400,000  5,400,000  
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งบประมาณ

รวม    29   โครงการ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

1 จัดหาครุภณัฑ์การศึกษาศูนย์ฯ เพื่อใหเ้ด็กมกีารพฒันาเรียนรู้ ครุภณัฑ์ส าหรับศูนย์ฯ 2 150,000      150,000     150,000       150,000     150,000       ครุภณัฑ์ เด็กนกัเรียน กองการ
เด็กเล็กอบต.ชัยบาดาล 2 ศูนย์ ใหส้มวัย แหง่ ประจ าศูนย์ มพีฒันาการ ศึกษา

 2 ศูนย์ เรียนรู้อย่าง

เหมาะสม
2 จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองเล่นประจ า เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนมอีปุกรณ์ อปุกรณ์เคร่ืองเล่น 2 ศูนย์ 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      อปุกรณ์ เด็กเยาวชน กองการ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอบต.ชัยบาดาล เคร่ืองเล่นในการออก าลังกาย เคร่ืองเล่น มเีคร่ืองเล่น ศึกษา
2 ศูนย์ ประจ าศูนย์ ส าหรับออก

2 ศูนย์ ก าลังกาย

3 ส่งเสริมพฒันาศักยภาพเด็กผู้ด้อย เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนในเขตพื้นที่ เด็กนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็ก 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      เด็กในศูนย์ เด็กได้รับ กองการ
โอกาสในชุมชนของศูนย์พฒันาเด็ก อบต.ชัยบาดาลมคีวามพร้อมใน เล็กจ านวน 2 ศูนย์ พฒันาเด็ก การพฒันา ศึกษา
เล็ก อบต.ชัยบาดาล การเรียนรู้ เล็กจ านวน ศักยภาพ

80% ได้รับ ใหดี้ขึ้น
การพฒันา
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แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

4 แข่งขันกฬีาเด็กนกัเรียนในเขตพื้นที่ เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนในเขตพื้นที่ จัดกจิกรรมแข่งขันกฬีาของ 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      นกัเรียนใน เด็กนกัเรียน กองการ
อบต.ชัยบาดาล เหน็ความส าคัญในการเล่นกฬีา เด็กนกัเรียนในเขตพื้นที่ ชุมชน 4 ได้ท ากจิ ศึกษา

และหา่งไกลยาเสพติด อบต.ชัยบาดาล โรงเรียน 2 กรรมร่วม
ศูนย์พฒันาฯ กนั

5 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ของเด็ก เพื่อใหเ้ด็กได้มกีารเรียนรู้จาก นกัเรียนในเขตพื้นที่ 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      นกัเรียนใน เด็กนกัเรียน กองการ
นกัเรียนในเขต อบต.ชัยบาดาล ประสบการณ์จริง ชุมชน 4 ในชุมชนได้รับ ศึกษา

โรงเรียน 2 ประสบการณ์
ศูนย์พฒันาฯ ใหม่ๆ

6 ติดต้ังอนิเตอร์เนต็ในศูนย์พฒันา เพื่อใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ส าหรับ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ระบบอนิ มกีารส่ือสาร กองการ
เด็กเล็ก 2 ศูนย์ อบต.ชัยบาดาล ส่ือการเรียนการสอนของเด็ก 2 ศูนย์ เตอร์เนต็ การเรียนการ ศึกษา

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 2 สอนผ่านทาง
แหง่ อนิเตอร์เนต็
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แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

7 นเิทศการเรียนการสอน เพื่อใหบ้คุลากรครูจัดประสบ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน 10,000        10,000        10,000         10,000        10,000        เด็กเล็กใน มคีวาม กองการ
การณ์ใหก้บันกัเรียนอย่างมี 2 ศูนย์ ศูนย์พฒันาฯ พร้อมใน ศึกษา
คุณภาพ ทั้ง 2 ศูนย์ การเรียนรู้

8 วันไหวครู เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนมพีฒันาการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน 10,000        10,000        10,000         10,000        10,000        เด็กเล็กใน เด็กมพีฒันา กองการ
ที่เหมาะสมตามวัย 2 ศูนย์ ศูนย์พฒันาฯ การเหมาะ ศึกษา

ทั้ง 2 ศูนย์ สมวัย

9 หนนูอ้ยตาวิเศษ เพื่อปลูกฝังส่งเสริมเด็กเล็กใน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน 10,000        10,000        10,000         10,000        10,000        เด็กเล็กใน เด็กมพีฒันา กองการ
ศูนย์พฒันาใหม้วีินยัรับผิดตน 2 ศูนย์ ศูนย์พฒันาฯ การเหมาะ ศึกษา
เอง ทั้ง 2 ศูนย์ สมวัย

10 ปฐมนเิทศเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กใน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน 10,000        10,000        10,000         10,000        10,000        เด็กเล็กใน เด็กมพีฒันา กองการ
กอ่นเข้าเรียน การเข้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ศูนย์พฒันาฯ การเหมาะ ศึกษา

ทั้ง 2 ศูนย์ สมวัย
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แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

11 สนามเด็กเล่นสร้างปญัญาศูนย์ เพื่อใหเ้ปน็สถานที่สร้างพฒันา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        เด็กเล็กใน เด็กมพีฒันา กองการ
พฒันาเด็กเล็กต าบลชัยบาดาลและ การ การเรียนรู้สมวัยของเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ศูนย์พฒันาฯ การเหมาะ ศึกษา
มะกอกหวาน ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ สมวัย

12 ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปน็ค่าปจัจัยขั้นพื้นฐาน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน 158,100      158,100     158,100       158,100     158,100      เด็กเล็กใน เด็กเล็กในศูนย์ กองการ
(รายหวั) ส าหรับเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ศูนย์พฒันาฯ มพีฒันาการที่ดี ศึกษา

ตามรายหวัเด็ก จ านวน 2 
ศูนย์

13 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกดั เพื่อเปน็ค่าสนบัสนนุอาหารกลาง เด็กนกัเรียนในเขตพื้นที่ 1,912,000   1,912,000   1,912,000    1,912,000   1,912,000   เด็กเล็กใน เด็กนกัเรียนใน กองการ
อปท.จ านวน 4 โรงเรียน วันส าหรับเด็กนกัเรียนในเขตพื้น จ านวน 4 โรงเรียน เขตพื้นที่ เขตพื้นที่ได้รับ ศึกษา

ที่องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียนบา้นชัยบาดาล จ านวน 4 อาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้นล าโกฎทิอง โรงเรียน อย่างทั่วถึง
โรงเรียนบา้นทา่มะกอก
โรงเรียนบา้นมะกอกหวาน
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แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

14 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็ก เพื่อเปน็ค่าอาหารกลางวัน เด็กนกัเรียนในศูนย์พฒันา 455,700      455,700     455,700       455,700     455,700       เด็กเล็กใน เด็กได้รับ กองการ
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับเด็กนกัเรียนในศูนย์ องค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์พฒันาฯ อาหารกลางวัน ศึกษา
ชัยบาดาล จ านวน 2 ศูนย์ พฒันาเด็กเล็กต าบลชัยบาดาล ชัยบาดาล จ านวน 2 ศูนย์  2 ศูนย์ ทกุคน

15 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เด็กนกัเรียนในศูนย์พฒันา 105,000      105,000     105,000       105,000     105,000       เด็กเล็กใน ผู้ปกครองได้รับ กองการ
บริหารสถานศึกษา ศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์พฒันาฯ รับการดูแลที่ดี ศึกษา

ค่าหนงัสือเรียน ชัยบาดาล จ านวน 2 ศูนย์  2 ศูนย์ ขึ้นและเด็กมี
ค่าอปุกรณ์การเรียน พฒันาการที่ดี
ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน
ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน

16 ค่าอาหารเสริมนม เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม(นม) เด็กนกัเรียนในศูนย์พฒันา 1,094,151   1,094,151   1,094,151    1,094,151   1,094,151    เด็กเล็กใน เด็กเล็กในศูนย์ กองการ
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ อบต. 2 ศูนย์และโรงเรียน ศูนย์พฒันาฯ พฒันาได้รับ ศึกษา
โรงเรียนในเขตอปท. ในเขตพื้นที่ 4 โรงเรียน 2 ศูนย์และ อาหารเสริม  

โรงเรียนใน นมทกุคน
เขตพื้นที่
4 โรงเรียน

4,564,951  4,564,951  4,564,951   4,564,951  4,564,951  
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รวม  16  โครงการ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

1 จัดกจิกรรมวันพอ่-วันแมแ่หง่ชาติ เพื่อสร้างจิตส านกึใหก้บัเด็ก เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุม 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ผู้เข้าร่วม มคีวามรัก กองการ
และวันส าคัญทางราชการ เยาวชน ประชาชนในชุมชนและ ชน จ านวน 100 คน กจิกรรม สามคัคีใน ศึกษา

เกดิความรักสามคัคีและปกปอ้ง 100 คน ชุมชน
สถาบนัชาติ สถาบนัพระมหา
กษตัริย์

2 จัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย เพื่ออนรัุกษป์ระเพณีทอ้งถิ่นใน ผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 11 150,000      150,000     150,000       150,000     150,000      ผู้เข้าร่วม ประชาชนใน กองการ
อบต.ชัยบาดาล ชุมชน หมู่บา้นในเขตพื้นที่อบต. จ านวน 11 ชุมชนมกีาร ศึกษา

ชัยบาดาล หมู่บา้น อนรัุกษป์ระเพณี
พื้นบา้น

3 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนรัุกษป์ระเพณีทอ้งถิ่นใน จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ผู้เข้าร่วม ประชาชนใน กองการ
ชุมชน จัดงานลอยกระทง 11หมู่ จ านวน 11 ชุมชนมส่ีวนใน ศึกษา

บา้น หมู่บา้น การจัดกจิกรรม
สืบสานประ
เพณีทอ้งถิ่น
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แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

4 จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อนรัุกษสื์บสารประเพณีทอ้ง มกีารจัดกจิกรรมปลีะ 1 คร้ัง 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      ผู้เข้าร่วม ประชาชนมส่ีวน กองการ
ถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้ท า จ านวน 11 ในการจัด ศึกษา
กจิกรรมร่วมกนัในวันสงกรานต์ หมู่บา้น กจิกรรมสืบสาน

ประเพณีทอ้งถิ่น

5 กนิปลาชิมพทุธาชัยบาดาล เพื่อจัดกจิกรรมส่งเสริมการทอ่ง จัดกจิกรรมใหก้บัประชาชน 300,000      300,000     300,000       300,000     300,000      ผู้เข้าร่วม ประชาชน ส านกั
เที่ยวในเขตพื้นที่ต าบลชัยบาดาล ได้ขายส้ินค้าในต าบลปลีะ  จ านวน 11 ในชุมชนมี ปลัด
เพื่อสร้างรายได้ใหก้บัชุมชน 1 คร้ัง หมู่บา้น ส่วนในการ

จัดกจิกรรม

6 จัดงานวันเข้าพรรษา เพื่อนรัุกษสื์บสารประเพณีทอ้ง จัดตกแต่งรถขบวนแหเ่ข้า 30,000        30,000        30,000         30,000        30,000        ผู้เข้าร่วม ประชาชน กองการ
ถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้ท า ร่วมกบัหนว่ยงานอื่นใน จ านวน 11 ในชุมชนมี ศึกษา
กจิกรรมร่วมกนัในวันเข้าพรรษา อ าเภอฯ จัดกจิกรรมในอบต. หมู่บา้น ส่วนในการ

ชัยบาดาล จัดกจิกรรม
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แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

7 หมบูา้นศิล 5 ประชาเปน็สุข เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุม มหีมู่บา้นรักษาศิล 5 ในพื้น 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        ผู้เข้าร่วม ประชาชน กองการ
ชนมรัีกความสามคัคี เล่ือมใสใน ที่ 11 หมู่บา้น จ านวน 11 ในชุมชนมี ศึกษา
พระพทุธศาสนาด ารงตนปฏบิติั หมู่บา้น ความสงบ
ธรรม อยู่ในความสงบสุขของ สุขโดยการ
ชุมชน รักษาศิล 5

8 แข่งขันกฬีาเชื่อมความสามคัคีกฬีา เพื่อใหพ้นกังานเจ้าหนา้ที่ประชา ประชาชนเจ้าหนา้ที่ส่งนกั 300,000      300,000     300,000       300,000     300,000      ผู้เข้าร่วมแข่ง สร้างความ กองการ
ต าบล เยาวชนและกฬีาประชาชน ชนได้รู้จักและคุ้นเคยกนั ติด กฬีาร่วมแข่งขัน จ านวน ขันกฬีา100 สามคัคีใน ศึกษา
อบต.สัมพนัธ์ ต่อประสานงานระหว่างหนว่ย 100 คน คน ชุมชน

งานประชาชนได้คล่องตัวช่วย
เหลือซ่ึงกนัและกนั

9 แข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด อบต. เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนได้ ประชาชนเข้าแข่งขันกฬีา 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      ผู้เข้าร่วมแข่ง สร้างความ กองการ
ชัยบาดาล ร่วมการแข่งขันกฬีาในชุมชนลด จ านวน 80 คน ขันกฬีา 80 สามคัคีในชุมชน ศึกษา

ปญัหายาเสพติด คน ลดปญัหายา
เสพติด
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แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

10 จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้เข้า เด็กนกัเรียน เยาวชนในเขตพื้น 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      ผู้เข้าร่วม เด็กเยาวชน กองการ
ร่วมท ากจิกรรมเสริมสร้างความ ที่ชุมชนจ านวน 1,000 คน 1,000 คน ในชุมชนมี ศึกษา
ประสบการเรียนรู้สบวัยของ ความรัก
ตนเอง สามคัคีและ

รู้หนา้ที่ตน
เอง

11 อดุหนนุการจัดงานวันสมด็จพระ เพื่ออนรัุกษก์จิกรรมในทอ้งถิ่น อดุหนนุงบประมาณ เพื่อจัด 28,000        28,000        28,000         28,000        28,000        1 โครง มกีารสืบ กองการ
พระนารายณ์ ของจังหวัดลพบรีุ กจิกรรม 1 โครงการ สานวัฒน ศึกษา

ธรรมทอ้ง
ถิ่นจังหวัด
ลพบรีุ
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      3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

งบประมาณ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

12 อดุหนนุที่ว่าการอ าเภอชัยบาดาล เพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรมงาน อดุหนนุที่ท าการอ าเภอ 25,000        25,000        25,000         25,000        25,000        1 โครง ประชาชนมี กองการ
โครงการจัดงานรัฐพธิีและปกปอ้ง รัฐพธิีสถาบนัของชาติ ชัยบาดาล ความเข้าใจและ ศึกษา
สถาบนัส าคัญของชาติ เคารพปกปอ้ง

สถาบนัส าคัญ
ของชาติ

13 อดุหนนุใหก้บัศูนย์สภาวัฒนาธรรม เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุม อดุหนนุใหก้บัศูนย์สภาวัฒน 300,000      300,000     300,000       300,000     300,000      1 โครง ประชาชน11 กองการ
ต าบลชัยบาดาล ชนได้ท ากจิกรรมสืบสานวัฒน ธรรมต าบลชัยบาดาล หมู่บา้นได้ร่วม ศึกษา

ธรรมทอ้งถิ่นร่วมกนั สืบสานวัฒน
ธรรมทอ้งถิ่น
ในต าบล

1,983,000  1,983,000  1,983,000   1,983,000  1,983,000  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขคึวามสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต
      3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

งบประมาณ

รวม  13  โครงการ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 4.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

1 ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในเร่ือง เพื่อแกไ้ขปญัหาเด็ก/เยาวชนใน เด็ก เยาวชนในชุมชน80คน 70,000        70,000        70,000         70,000        70,000        ผู้เข้าร่วม 80 ปญัหายา สวัสดิการฯ
ยาเสพติด/มเีพศสัมพนัธ์กอ่น เร่ืองยาเสพติด/มเีพศสัมพนัธ์ คน เสพติดและ
วัยเรียน กอ่นวัยเรียน การต้ังครรภ์

กอ่นวัยเรียน
ลดลง

2 ดูแลพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพที่ดีดูแลประชาชนในชุมชน 11 หมู่ 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      หมู่บา้นใน ประชาชนใน สวัสดิการฯ
คนชรา ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาสในเขต สุขภาพตนเองในเบื่องตนได้ บา้น เขตพื้นที่ ชุมชนดูแล
พื้นที่อบต.ชัยบาดาล 11 หมู่ สุขภาพตน

เองในเบื้อง
ต้นได้

3 พฒันาพฒันาศักยภาพเด็กและ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กยาก ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสใน 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนใน สวัสดิการฯ
เยาวชน จนยากไร้และเด็กด้อยโอกาส พื้นที่จ านวน  11 หมู่บา้น เขตพื้นที่ ชุมชนดูแล

11 หมู่ อย่างทั่วถึง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต
      4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการด้านสาธารณสขุ

งบประมาณ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 4.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

4 เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างสถาบนัครอบครัว ครอบครัวเข้าร่วมกจิกรรม 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        ผู้เข้าร่วม สถาบนั สวัสดิการฯ
ใหเ้ข้มแข็ง 60 คน 60 คน ครอบครัวมี

ความเข้ม
แข็ง

5 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายุในชุมชนได้เข้าร่วมผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      ผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุใน สวัสดิการฯ
ท ากจิกรรมด้วยกนั 11 หมู่ 60 คน ชุมชนมคีวาม

สุข มสุีขภาพจิต
ที่ดี

6 เด็กเยาวชนคนรุ่นใหมห่า่งไกลโรค เพื่อจัดกจิกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้เด็กเยาวชนจ านวน 80 คน 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      ผู้เข้าร่วม เยาวชนใน สวัสดิการฯ
เอสด์ กบัเด็กเยาวชนในชุมชน 60 คน ชุมชนมคีวาม

รู้ความเข้า
มากขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต
      4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการด้านสาธารณสขุ

งบประมาณ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 4.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

7 จัดกจิกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนรับรู้ เด็กเยาวชนจ านวน 80 คน 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        ผู้เข้าร่วม เยาวชนใน สวัสดิการฯ
(26 มถิุนายน) ปญัหาและโทษของยาเสพติด 80 คน ชุมชนหา่ง

ไกลยาเสพ
ติด

8 ใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภยั เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในชุมชน 11หมู่ 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      ประชาชนใน บรรเทา สวัสดิการฯ
ต่าง ๆ ประชาชนผู้ประสบภยัด้านต่างๆ บา้น ชุมชน ความเดือด

ที่ประสบภยั ร้อนของ
ผู้ประสบภยั

9 ศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด เพื่อแกไ้ขปญัหายาเสพติดในเขต เด็ก/เยาวชน ในชุมชน 60,000        60,000        60,000         60,000        60,000        ผู้เข้าร่วม เยาวชนใน สวัสดิการฯ
(D.A.R.E.ประเทศไทย) พื้นที่อบต.ชัยบาดาล จ านวน 80 คน 80 คน ชุมชนหา่ง

ไกลยาเสพ
ติด

930,000     930,000     930,000      930,000     930,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

รวม  9  โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี

      4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการด้านสาธารณสขุ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 4.2 แผนงานสาธารณสขุ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

1 ปรับปรุงขุดกลบพื้นที่ทิ้งขยะและ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะใหม้ปีระบริเวณที่ทิ้งขยะในเขตอบต. 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      ปรับปรุงปลีะ ประชาชน ส านกัปลัด
จัดหาเตาเผาขยะ สิทธิภาพในการจัดเกบ็ขยะ 3 คร้ัง มทีี่ทิ้งขยะ กองช่าง

สวัสดิการฯ

2 ลดปริมาณในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมลูฝอยในเขต คัดแยกขยะ 11 หมู่บา้น 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      คัดแยกขยะ ลดปริมาณ ส านกัปลัด
เพื้นที่อบต.ชัยบาดาล 11 แหง่ ขยะประชา กองช่าง

ชนมวีินยัใน
การทิ้งขยะ

3 ปอ้งกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อลดพื้นที่เส่ียงต่อการเปน็โรค ประชาชนในชุมชน 11 หมู่ 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      หมู่บา้นใน ลดการแพร่ สวัสดิการฯ
ไข้เลือดออก บา้น เขตพื้นที่ ระบาดของ

11 หมู่ ไข้เลืดออก
ในชุมชน
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต
      4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการด้านสาธารณสขุ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 4.2 แผนงานสาธารณสขุ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด เพื่อปอ้งกนัโรคที่เกดิจากสัตว์ ประชาชนในชุมชน 11 หมู่ 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      หมู่บา้นใน ลดการแพร่ ส านกัปลัด
ภยั จากโรคพษิสุนขับา้ เล้ียงในชุมชน บา้น เขตพื้นที่ ระบาดของ

11 หมู่ โรคพษิสุนขั
บา้ในชุมชน

5 โครงการด าเนนิการตามแนวพระ เพื่อใหก้ารสนบัสนนุประชาชนใน ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. 220,000      220,000     220,000       220,000     220,000      ประชาชน ประชาชนได้ สวัสดิการฯ
ราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขหมู่บา้น ชัยบาดาล จ านวน 11 หมู่ ในชุมชน รับการดูแล

บา้น 11 หมู่บา้น อย่างทั่วถึง

6 จัดซ้ือถังขยะแยกประเภท/ ถังขยะ เพื่อรองรับขยะและแยกประเภท ถังขยะจ านวน 150 ลูก 150,000      150,000     150,000       150,000     150,000      ถังรองรับขยะ ประชาชนได้ ส านกัปลัด
ในชุมชน ขยะ 150 ลูก รับการดูแล

อย่างทั่วถึง

970,000      970,000     970,000       970,000     970,000      
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมอืงลพบุรีสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต
      4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการด้านสาธารณสขุ

งบประมาณ

รวม  6  โครงการ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

1 จัดซ้ือรถยนส่์วนกลาง รถยนต์ดีเซล เพื่อให ้อบต.ชัยบาดาลมพีาหนะ รถยนต์ดีเซล 4 ประตู 800,000      800,000     800,000       800,000     800,000      1 คัน ติดต่อส่วนราช ส านกัปลัด
4 ประตู ใช้ในการปฏบิติังานและติดต่อกบั  1  คัน การต่างๆ ได้ กองคลัง

หนว่ยงานราชการอื่น อย่างคล่องตัว กองช่าง
รวดเร็ว กองการ

ศึกษา
กองสวัสดิฯ

2 จัดท าแผนชุมชนและประชาคม เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมใน 11 หมู่บา้น 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        ประชาชนใน ประชาชน ส านกัปลัด
หมู่บา้น/ต าบล การแสดงความคิดเหน็ เขตพื้นที่อบต. ได้รับการ

11 หมู่บา้น ดูแล แกไ้ข
ปญัหาอย่าง

ทั่วถึง
3 ลพบรีุเมอืงสะอาดอย่างยั่งยืน เพื่อรณรงค์จัดกจิกรรมใหก้บั 11 หมู่บา้น 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        ประชาชนใน ชุมชนมี ส านกัปลัด

(Lopburi Green and Clean ประชาชนในชุมชนได้รักษา เขตพื้นที่อบต. ความ
City) ความสะอาดในพื้นที่ของตน 11 หมู่บา้น สะอาด

เอง
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มปีระสทิธิภาพ
       5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสทิธิภาพทางการเมอืงการบริหารและพัฒนาบุคลากร

งบประมาณ

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดและน่าอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

4 สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายใน เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนได้รับ จัดฝึกอบรมผู้น าในชุมชน 50,000        50,000        50,000         50,000        50,000        ผู้น าชุมชน ประชาชน ส านกัปลัด
ชีวิตประจ าวันแกผู้่น าชุมชน ความรู้เร่ืองกฎหมาย จ านวน 100 คน 100 คน มคีวามรู้

ด้านกฏ
หมาย

5 จัดการเลือกต้ังคณะผู้บริหาร เพื่อใหไ้ด้คณะผู้บริหารและ จัดการเลือกต้ังตามก าหนด 600,000      600,000     600,000       600,000     600,000      จ านวนผู้มา ได้ผู้น าที่มี ส านกัปลัด
สมาชิกสภาที่ครบวาระตามที่ สมาชิกสภาที่ต าแหนง่ว่างลง ใช้สิทธิใน คุณภาพ
คณะกรรมการเลือกต้ังก าหนด การเลือกต้ัง และมคีวาม

รู้ความ
สามารถ

6 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 300,000      300,000     300,000       300,000     300,000      ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม ส านกัปลัด
ประสิทธิภาพพฒันาบคุลากร ปฏบิติังานของผู้บริหารสมาชิก พนกังาน เจ้าหนา้ที่ ลูกจ้าง ฝึกอบรม อบรมมี
อบต.ชัยบาดาล สภาฯ พนกังาน เจ้าหนา้ที่ ลูก ผู้น าชุมชน จ านวน 100 100 คน ความรู้

จ้าง ผู้น าชุมชน เพื่อน าความรู้ที่ คน ความเข้าใจ
ได้รับมาปรับใช้ในการพฒันา ในการปฏิ
ชุมชน บติังาน
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มปีระสทิธิภาพ
       5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสทิธิภาพทางการเมอืงการบริหารและพัฒนาบุคลากร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดและน่าอยู่



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

7 ฝึกอบรมพฒันาเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ พนกังานเจ้าหนา้ที่ ลูกจ้าง 300,000      300,000     300,000       300,000     300,000      ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม ส านกัปลัด
บคุลากรภายในองค์กร ปฏบิติังานใหก้บั พนกังาน ในองค์กรจ านวน  80 คน ฝึกอบรม อบรมมี

เจ้าหนา้ที่ในองค์กร 80 คน ความรู้
ความเข้าใจ
ในการปฏิ
บติังาน

8 ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี เพื่อใหไ้ด้ประโยชนใ์นการจัด ระบบแผนที่ภาษแีละข้อ 300,000      300,000     300,000       300,000     300,000      ระบบแผน มกีารจัด กองคลัง
เกบ็ภาษในพื้นที่ มลูจัดเกบ็ 1 โครงการ ที่ภาษ ี1 เกบ็รายได้

โครงการ ที่มปีระ
สิทธิภาพ

9 อดุหนนุศูนย์ใหค้วามช่วยเหลือ เพื่อใหค้วามช่วยประชาชนในเขต ประชาชน 11 หมู่บา้น 20,000        20,000        20,000         20,000        20,000        ประชาชน ประชาชน ส านกัปลัด
ประชาชนต าบลชัยบาดาล พื้นที่ต าบลชัยบาดาล ในต าบล ได้รับความ

ชัยบาดาล ช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง

174

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มปีระสทิธิภาพ

งบประมาณ

       5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสทิธิภาพทางการเมอืงการบริหารและพัฒนาบุคลากร



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

10 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานในส านกั เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อม 250,000      250,000     250,000       250,000     250,000      ประชาชน ประชาชน ส านกัปลัด
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์) งานมปีระสิทธิภาพในการให้ เคร่ืองพมิพก์ระดาษ จ านวน ในต าบล ได้รับการ กองคลัง

บริการประชาชน 5 เคร่ือง ชัยบาดาล บริการที่ กลังช่าง
 สะดวกและ สวัสดิการฯ

รวดเร็ว กองการ
ศึกษา

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหก้ารปฏบิติังานในส านกั โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      โต๊ะท างาน พนกังาน ส านกัปลัด
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์) งานมปีระสิทธิภาพในการให้ ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร พร้อมเกา้อี้ เจ้าหนา้ที่ กองคลัง

บริการประชาชน เกา้อี้พลาสติก จ านวน 5 ชุด มคีวาม กลังช่าง
ส าหรับเจ้าหนา้ที่ในการปฏิ ตู้เกบ็เอกสาร พร้อมในการ สวัสดิการฯ
บติังานในส านกังาน จ านวน 6 ปฏบิติังาน กองการ

หลัง ,เกา้อี้ ศึกษา
พลาสติก
จ านวน 200
ตัว

2,920,000  2,920,000  2,920,000   2,920,000  2,920,000  
175

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มปีระสทิธิภาพ
       5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสทิธิภาพทางการเมอืงการบริหารและพัฒนาบุคลากร

งบประมาณ

รวม  11 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

1 ฝึกอบรมอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย เพื่อส่งเสริมความรู้และพฒันา อปพร.จ านวน 80 คน 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000      ผู้เข้าร่วม 80 อปพร.มี ส านกัปลัด
พลเรือน(อปพร.) ทกัษะของ อปพร.ในเขตพื้นที่ คน ความรู้และ

อบต.ชัยบาดาล ทกัษะใน
การปฏบิติั
งาน

2 รณรงค์เฝ้าระวังปอ้งกนัและลด เพี่อรักษาความปลดภยัในเขต อปพร.เฝ้าระวัง อ านวยความ 30,000        30,000        30,000         30,000        30,000        ผู้เข้าร่วม 80 อปพร.มี ส านกัปลัด
อบุติัเหตุในช่วงเทศกาลวันส าคัญ อบต.ชัยบาดาลในช่วงเทศกาล สะดวกในการสัญจร-ไปมา คน ความรู้และ
เจ็ดวันอนัตราย จ านวน 5 แหง่ ทกัษะใน

การปฏบิติังาน

3 จัดกจิกรรมสร้างความปรองดอง เพื่อจัดกจิกรรมสร้างความปรอง ประชาชน 11 หมู่บา้น 30,000        30,000        30,000         30,000        30,000        ผู้เข้าร่วม 11 มคีวาม ส านกัปลัด
และสมานฉันท์ สามคัคีใหก้บัประชาชนในชุมชน หมู่บา้น สามคัคีเกดิ

ขี้นในหมู่บา้น
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งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มปีระสทิธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

       5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสทิธิภาพทางการเมอืงการบริหารและพัฒนาบุคลากร



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

4 จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใช้ในการปฏบิติังานในส านกั อปุกรณ์เคร่ืองดับเพลิง 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000      อปุกรณ์ มคีวาม ส านกัปลัด
งานในการบริการประชาชน จ านวน 10  ชิ้น จ านวน 10 พร้อมในให้

ชิ้น การช่วย
เหลือประ
ชาชน

5 อดุหนนุโครงการปอ้งกนัแกไ้ขปญั เพื่อแกไ้ขปญัหายาเสพติดในเขต อดุหนนุงบประมาณใหก้บั 30,000        30,000        30,000         30,000        30,000        1 โครงการ ปญัหายา ส านกัปลัด
หายาเสพติดของศูนย์ปฏบิติัเอา พื้นที่ต  อ.ชัยบาดาล ศูนย์ปฏบิติัการต่อสู้ฯ เสพติดลดลง
ชนะยาเสพติด อ.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล

390,000     390,000     390,000      390,000     390,000     
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รวม  5  โครงการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มปีระสทิธิภาพ
       5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสทิธิภาพทางการเมอืงการบริหารและพัฒนาบุคลากร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดและน่าอยู่



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

5.3 งบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

1 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการผู้สูงอายุ จ านวนผู้สูงอายุในชุมชน 12,000,000  12,000,000  12,000,000   12,000,000  12,000,000  ผู้สูงอายุ 11 ผู้สูงอายุได้ ส านกัปลัด
ที่มสิีทธิได้รับความช่วยเหลือ หมู่บา้น รับการช่วย

เหลือ

2 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการผู้ปว่ย จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ในชุมชน 60,000         60,000         60,000          60,000         60,000         ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้เอดส์ได้ ส านกัปลัด
เอดส์ ที่มสิีทธิได้รับความช่วยเหลือ 11 หมู่บา้น รับการช่วย

เหลือ

3 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการผู้พกิาร จ านวนผู้พกิารในชุมชน 2,300,000    2,300,000    2,300,000     2,300,000    2,300,000    ผู้พกิาร 11 ผู้พกิารได้ ส านกัปลัด
ที่มสิีทธิได้รับความช่วยเหลือ หมู่บา้น รับการช่วย

เหลือ
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       5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสทิธิภาพทางการเมอืงการบริหารและพัฒนาบุคลากร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดและน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มปีระสทิธิภาพ



แบบ ผ.02
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

5.3 งบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท) หลกั

4 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ จ านวนลูกจ้างในส านกังาน 200,000       200,000       200,000        200,000       200,000       พนกังาน ลูกจ้างได้ ส านกัปลัด
ประกนัสังคม ที่ผู้มสิีทธิต้องได้รับ ลูกจ้างใน รับการช่วย

อบต.ชัยบาดาล เหลือ

5 เงินสมทบกองทนุประกนัสุขภาพ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ จ านวนลูกจ้างในส านกังาน 150,000       150,000       150,000        150,000       150,000       ผู้สูงอายุ 11 ประชาชน ส านกัปลัด
ประกนัสังคม ที่ผู้มสิีทธิต้องได้รับ หมู่บา้น ในชุมชนได้

รับการช่วย

6 เงินส ารองจ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณี จ านวนลูกจ้างในส านกังาน 1,500,000    1,500,000    1,500,000     1,500,000    1,500,000    ผู้สูงอายุ 11 ประชาชน ส านกัปลัด
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ที่ผู้มสิีทธิต้องได้รับ หมู่บา้น ในชุมชนได้

รับการช่วย

16,210,000  16,210,000 16,210,000  16,210,000 16,210,000  
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มปีระสทิธิภาพ
       5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสทิธิภาพทางการเมอืงการบริหารและพัฒนาบุคลากร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล  อ .ชยับาดาล  จ.ลพบุรี

รวม  6  โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดลพบุรี : ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดและน่าอยู่



   


