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ส่วนที่  1 
เหตุผลและความจ าเป็น 

 
ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบาดาล  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ได้อนุมติและประกาศใช้  วันที่  13  สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบาดาล  
มีความต้องการและความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  จึงจําเป็นต้องจัดเตรียม โครงการของ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบาดาล  ให้แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  นําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง  และ
การเพ่ิมแผน (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสําคัญ  โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   



 

 ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่

น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อําเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

ตามข้ันตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล

และความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สําหรับ

องค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 
๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 ข้อ ๒๒/๑  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบาดาลได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว  
 

 
 
 
 
 
 
ผู้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลชัยบาดาล



 
-5-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําฝั่งบ้าน
นายทวน ถึง บ้าน
นายฝน  
หมู่ที่ 1 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
คสล. ฝาปูน กว้างเฉลีย่
(W)0.50 ม.ยาว 180 ม.
ลึกเฉลีย่(H)0.05-1.00ม.
ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 

360,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

น้ําไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งเสียง
ไรส้ายพร้อมอุปกรณ์
(บ้านผู้ใหญ่บ้าน) 
หมู่ที่ 1 ต.ชัยบาดาล 
จํานวน  9  จุด 
1.บ้านนายรักเล่ห ์
2.ซอยสมควร 
3.บ้านผู้ช่วยศักดิ ์
4.นางสําอางค ์
5.บ้านนางสังเวียน 
6.บ้านนายส ี
7.นางมะล ิ
8.สงกรานต ์
9.นางทิม   
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารโดยทั่วถึง 

โดยตดิตั้งเสียงตามสาย
เสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง
มิเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 15 
แอมป์ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

- -  500,000 -  - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารโดยทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารโดย
ทั่วถึง 

กองช่าง 



 

                                                                                                                          -6-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดัลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางทางเข้า
ปากซอยวัดปอ
ประสิทธ์ิ ถึง  
บ้านนางหอม   
หมู่ที่ 1 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด) 

- - - - 840,000 พื้นทีถ่นนไม่น้อย
กว่า 2,000 ตร.ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

4 โครงการปูกระเบื้อง
ศูนย์  กศน.   
หมู่ที่ 1 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการทํากิจกรรม
ต่างๆ ในศูนย์ กศน. 

ปูกระเบื้องศูนย์ กศน.
กว้าง 14 ม. ยาว 15 
เมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
210 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

- 105,000 - - - ปูกระเบื้องมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 210 
ตร.ม. 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ทํากิจกรรมต่างๆใน
ศูนย์ กศน.ของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 



 

-7-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งไฟ
สปอร์ตไลทส์่อง
สว่างสนามกีฬา
พร้อมอุปกรณ์  
หมู่ที่ 1 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ออกกําลังกาย
และทํากจิกรรม
ร่วมกนัในชุมชน 
 
 

ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สนาม
กีฬา กลางหมู่บ้าน กว้าง 
58 เมตร ยาว 83 เมตร 
ติดด้านละ4 ดวง ท้ังหมด
จํานวน 12 ดวง (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด) 

- - 240,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ออกกําลัง
กายและทํา
กิจกรรมในชุมชน 

ประชาชนได้ออก
กําลังกายและทํา
กิจกรรมร่วมกันใน
ชุมชน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างแผง
กั้นบริเวณสนามกีฬา
ประจําหมู่บ้าน 

  หมู่ที่ 1  ต.  ชัยบาดาล 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่ในการออก
กําลังกายประจํา
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างแผงตาข่ายเหล็ก
กั้นรอบสนามกีฬา กว้าง 
58 เมตร ยาว 83 เมตร 
สูงเฉลี่ย 4  เมตร 
 (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด) 

- - 350,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีพ้ืนท่ีในการ
ออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน 

ประชาชนมีพื้นที่ใน
การออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
        



 

        -8-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขุดสระน้ํา
ลอกสระน้ํา 

(ตรงบ้านผู้ช่วยสมศักดิ์) 
หมู่ที่  1  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ไว้อุปโภคใน
หมู่บ้าน 

ขุดลอกสระน้ํา  
สระเดิม กว้าง 30 ม.
ยาว 100 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด) 
 

360,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ําไว้
อุปโภค 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําหน้าบ้าน
นางเรืองรอง ถึง บ้าน
นายประเสรฐิ  แก้วสาหลง 
หมู่ที่  1  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังเน่าเสีย
ในบ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ฝาปูน กว้าง
(W)0.50 ม.ยาว 250 
ม.ลึกเฉลี่ย(H) 0.50 ม.
ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 

500,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 นํ้าไม่
ท่วมขังเน่าเสีย
ในบ้านเรือน 

ไม่เกดิน้ําท่วมขังเน่า
เสียในชุมชนและ
บ้านเรือนประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

                                                                                                                           -9-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําบา้นนาง
หวาน นาประสิทธ์ิ ถึง 
สระน้ําประจาํหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังในบา้นเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ฝาปูนกว้างเฉลี่ย
(W)0.50 ม.ยาว155 ม.
ลึกเฉลีย่(H)0.50 ม.(ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบต.
กําหนด) 

310,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 นํ้าไม่
ท่วมขัง
บ้านเรือน 

ไม่เกดิน้ําท่วมขังเน่า
เสียในบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําบา้นนาง
แก้ว พูลประพัฒต์ ถึง 
ตั๋ว พยัคจันทร์  
หมู่ที่ 1 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังเนา่เสยีใน
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ฝาปูน กว้างเฉลีย่
(W)0.50 ม.ยาว 131 
ม.ลึกเฉลี่ย(H)0.50 ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบต.กําหนด) 

262,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 นํ้าไม่
ท่วมขัง
บ้านเรือน 

ไม่เกดิน้ําท่วมขังเน่า
เสียในบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 

         



 

       -10-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจดัซื้อชุด
พลังงานโซล่าเซล
พลังงานแสงอาทิตย ์
(บริเวณศูนย์การ
เรียนรู้นอกโรงเรยีน) 
 หมู่ที่  1  ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
พลังงานทดแทน
ใช้ในชุมชน 

จัดซื้อชุดพลังงานโซล่าเซล
พลังงานแสงอาทิตย ์
(บริเวณศูนย์การเรียนรู้
นอกโรงเรียน) 
 จํานวน  2  ชุด  
พร้อมอุปกรณ ์

- - - 400,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีพลังงาน
ทดแทนสํารองไว้
ใช้ในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
พลังงานทดแทนไว้
ใช้ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําหน้าบา้นนางแดง  
ธรรมจันทร์ ถึง บ้านนาย
ทวน  ทองนติย์  
หมู่ที่  1  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ฝาปูน กว้างเฉลีย่ 
(W)0.50 ม.ยาว100 ม.
ลึกเฉลีย่ (H) 0.50 เมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบต.กําหนด) 

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 น้ําไม่ท่วมขัง
เน่าเสยีบ้านเรือน 

เพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ขังบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

 



 

        -11-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ํา คสล. ต่อจาก
เดิมบ้านนายเบี้ยว ถึง 
คลองสาธารณะ 
หมู่ที่  2  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อป้องน้ํา
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ปรับปรุงรางระบายน้ํา 
คสล.ฝาปูน กว้างเฉลีย่
(W)0.50 ม.ยาว10 ม.
ลึกเฉลีย่(H)0.05-
1.00ม.(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

20,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 นํ้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน 

น้ําไม่ท่วมขังเน่าเสีย
ในบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้ํา บา้นนายชาลี 
ถึง บ้านนายสายลม 
หมู่ที่  2  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อป้องน้ํา
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ซ่อมแซมรางระบายน้าํ 
คสล.ฝาปูน กว้างเฉลีย่
(W)0.50 ม.ยาว35 ม.
ลึกเฉลีย่(H)0.05-
1.00ม.(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

40,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 นํ้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน 

น้ําไม่ท่วมขังเน่าเสีย
ในบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
       



 

      -12-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการขยายเสียงไร้
สาย/เสยีงตามสาย 
หมู่ที่ 2 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
รู้ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเสยีงตามสาย/
เสียงไร้สาย  
หมู่ที่  2  ต. ชัยบาดาล 
 (ตามแบบ อบต.กาํหนด) 
 
 
 

- - 150,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารได้
ทันท่วงทีและทั่วถึง 

กองช่าง 

16 โครงการซอ่มแซมท่อ
เมนประปาหมู่บ้าน
จากบ้านนายนคร ถึง 
บ้านนางอารี  
หมู่ที่ 2 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

ซ่อมแซมท่อเมนประปา
หมู่บ้าน ท่อ PVC ขนาด 
2 น้ิว ยาว 1,000 ม. 
(ตามแบบและรายละเอียด 
อบต.กําหนด) 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80  มีน้ําอุปโภค
บริโภค 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําไว้อุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 
 
 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
        



 

       -13-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ฝาปูน
บ้านนางเพียงใจ ถึง 
บ้านนางสายลม  
หมู่ที่ 2 ต.ชัยบาดาล 
 
 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังบ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ฝาปูน กว้างเฉลีย่
(W)0.50 ม.ยาว135 
ม.ลึกเฉลี่ย(H)0.05-
1.00ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

270,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 นํ้าไม่
ท่วมขังเน่าเสีย
ในบ้านเรือน 

ไม่เกดิปัญหาน้ําท่วม
ขังเน่าเสียในชุมชน 

กองช่าง 

18 โครงการวางท่อ
ระบายน้ําบริเวณศาล
เจ้าพ่อหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล 
 
 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังเน่าเสีย 

วางท่อ คสล.มอก. ช้ัน 3   
Ø 0.80 เมตร จํานวน 
1  จุดๆ ละ 10 ท่อน 
(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

20,000 - - - - ท่อ คสล.มอก.
ยาวไม่น้อยกว่า 
10 เมตร 

เพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ขังเน่าเสีย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
        



 

       -14-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา           -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระบายน้ํา  
จากบ้าน นางมุก   
ใจเปน็ใหญ่ ถึง นางเฉลยีว   
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวกปลอดภยั
ต่อผูส้ัญจรไป-มา 
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรงและเพื่อ
ป้องกันนํ้าท่วม
ขังเน่าเสีย
บ้านเรือน
ประชาชน 

(1) ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 120 
ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 (2) ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. ฝาปูน คสล. 
กว้างเฉลี่ย(W)0.50 ม.
ยาว120 ม.ลึกเฉลี่ย
(H)0.05-1.00ม.(ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด) 

490,000 - - -  ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนท่ี
แข็งแรงมั่นคง  
มีรางระบายน้ํา
เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังในชุมชน 

ประชาชนสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา  และ
ป้องกันนํ้าท่วมขัง
เน่าเสยีในบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

20 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากบ้านนางมุก 
ใจเปน็ใหญ่ ถึง นางเฉลีย่ว  
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
ยาว 120 เมตร 
 

- 200,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

      
       



 

       -15-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ํา หน้า อบต.
ชัยบาดาล ถึง ป่าไผ ่
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล 
 
 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังเน่าเสีย
บ้านเรือน 

ขุดลอกรางระบายน้ํา 
กว้างเฉลี่ย (W)0.50 ม.
ยาว 21 ม.ลึกเฉลี่ย
(H)0.05-1.00ม.(ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด) 

80,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 นํ้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน 

ประชาชนไม่เกดิ
ปัญหาน้ําท่วมขังเน่า
เสียในบ้านเรือน 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.จากสามแยก ถึง 
หน้าบ้านนางสมศร ี
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล 
 

เพื่อความ
สะดวกปลอดภยั
ต่อผู้สญัจรไป-
มา สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ปรับปรุงถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 77 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.(ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด) 

165,000 - - - - พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
308 ตร.ม.  

ประชาชนสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

23 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อส่งเสริมใน
การออกกําลัง
กายของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 
จํานวน 24 ตัว 
ตามแบบและ
รายละเอียดที่  
อบต.กําหนด 

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มสีุขภาพท่ีดี
และแข็งแรง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีและ
แข็งแรง 

กองช่าง 

      



 

      -16-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
สนามเปตองประจํา
หมู่บ้านบริเวณสนามกีฬา  
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อส่งเสริมให้
ให้ประชาชน
ได้ออกกําลัง
กาย 
 
 

ก่อสร้างสนามเปตอง
กว้าง 4 เมตร ยาว 15 
เมตร จาํนวน 4 สนาม 
(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

50,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มสีุขภาพท่ี
แข็งแรง  

ประชาชนได้ออก
กําลังกายและทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

กองสวัสดิการสังคม 

25 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บริเวณบ้านนาย
นคร ยุวรัตน์ ถึง บ้าน
นางอารี คุ้มครอง 

 หมู่ที่ 3 ตําบลชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา 
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ปรับปรุง ถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร  ยาว 
115 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

- 300,000 - - - พื้นที่ถนน คสล.ไม่
น้อยกว่า 575 
ตร.ม.  

ประชาชนสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 
 
 
        



 

      -17-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์  
ณ วัดจันทราราม  
หมู่ที่ 3 ตําบลชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ
ภายในวัด 

จุดที่ 1 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 9.50 เมตร จดุที่ 
2 กว้าง 9 เมตร ยาว 
16 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

- 2,220,000 
 

- 
 

- - ประชาชนร้อยละ 
80 มีพ้ืนท่ีในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ
ภายในวัด 

ประชาชนมีสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ภายในวัดของ
ชุมชน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. บริเวณหน้าศาลา 
วัดจันทราราม  
หมู่ที่ 3 ตําบลชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้ทํา
กิจกรรมต่างๆ
ภายในวัด 

ก่อสร้างลาน คสล.  
กว้าง 23 เมตร ยาว 
55 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

- 500,000 - - - ลาน คสล.มีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
1,265 ตร.ม.  

ประชาชนมีสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ภายในวัดของ
ชุมชน 

กองช่าง 

 
      
       



 

      -18-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. บริเวณหน้าศาลา
ประชาคม  
หมู่ที่ 3 ตําบลชัยบาดาล 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีไว้จัด
กิจกรรมต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างลาน คสล. หนา้
ศาลาประชาคม กว้าง 
17 เมตร ยาว 17 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด)  

- 250,000 - - - ลาน คสล.มีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 289 
ตร.ม. 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีไว้จัด
กิจกรรมต่างๆ
ภายในชุมชน 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้านเป็น
ระบบโซล่าเซลล์  
(เดิมเป็นระบบไฟฟ้า) 
หมู่ที่ 3 ตําบลชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ไว้อุปโภค
บริโภคใน
ชุมชน 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านจากใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเปลีย่นเป็นระบบ
โซล่าเซลล์ (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

- 480,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําไว้อุปโภค
บริโภคในครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําไว้อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 
 
       



 

       -19-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง จากบ้าน
นางบัวเผื่อน สินธุไชย 
ถึง บ้านนายวิเชียร  มั่นจติร 
หมู่ที่ 3 ชัยบาดาล 
 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวก
ปลอดภัย 
ถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 
 
 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร(ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด)  

- - 840,000 - - พื้นที่ถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม. 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัยถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

31 โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ําบริเวณหน้า
บ้านนางเรณู  ขุนศร 
หมู่ที่ 3  ชัยบาดาล 

เพื่อป้องกนัน้ํา
ท่วมขังเน่าเสีย
บ้านเรือน
ประชาชน 

ขุดลอกรางระบายน้ํา 
กว้างเฉลี่ย (W)0.50 ม.
ยาว 50 ม.ลึกเฉลี่ย
(H)0.05 ม.(ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

15,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 นํ้าไม่ท่วมขัง
เน่าเสยีในบ้านเรือน 

เพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ขังเน่าเสียบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

 



 

       -20-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้ําประปาใน
หมู่บ้านเป็นระบบน้ําดืม่
และบรโิภคได้  
หมู่ที่ 3 ตําบลชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ที่สะอาดไว้
อุปโภคบรโิภค
ในชุมชน 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม
ที่ระบบประปาหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชน
สามารถนําน้ํามาดื่มกิน
ได้ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

- 800,000 - -  ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําท่ีสะอาด
ไว้อุปโภคบริโภค
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไว้อุปโภค
บริโภคในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

33 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางบริเวณหน้า
บ้านนางเรณู   
หมู่ที่ 3  ตําบลชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวก
ปลอดภัยถนน
มีความมั่นคง
แข็งแรง 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 65 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 
เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

150,000  - - - ถนนลาดยางมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
260 ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป-
มาสะดวกปลอดภัย
ถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
      



 

        -21-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างลานหิน
คลุกจอดรถสนามกีฬา 
อบต.ชัยบาดาล บรเิวณ
หน้าเมรุวัดจันทราราม  
หมู่ที่  3  ต.ชัยบาดาล 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีจอดรถ
ในบริเวณ
สนามกีฬาของ
อบต.ชัยบาดาล 

ก่อสร้างลานหินคลุก
จอดรถสนามกีฬา อบต.
ชัยบาดาล บรเิวณหน้า
เมรุวัดจันทราราม  
กว้าง 60 ม.ยาว 40 ม.
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด 

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มสีถานท่ีจอด
รถบริเวณสนามกีฬา 
อบต.ชัยบาดาล 

ประชาชนมีสถานท่ี
จอดรถบรเิวณสนาม
กีฬา อบต.ชัยบาดาล 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างลานหิน
คลุกจอดรถสนามกฬีา  
อบต.ชัยบาดาล  
บริเวณข้างเมรุวัดจันทราราม 
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ลานจอดรถใน
บริเวณสนาม
กีฬาของ 
อบต.ชัยบาดาล 

ก่อสร้างลานหินคลุก 
จอดรถสนามกีฬา   
อบต.ชัยบาดาล  
บริเวณข้างเมรุวัดจันทราราม 
กว้าง 42 ม.ยาว 87 ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด 

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มสีถานท่ีจอด
รถบริเวณสนามกีฬา 
อบต.ชัยบาดาล 

ประชาชนมีสถานท่ี
จอดรถบรเิวณสนาม
กีฬาหน้าเมรุวัด 
จันทราราม 

กองช่าง 

 
 
 



 

       -22-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาประจําหมู่บ้าน
พร้อมปลูกหญ้าเทียม  
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อส่งเสริมใน
การออกกําลัง
กายของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 
 

ปรับปรุงสนามกีฬา
ประจําหมู่บ้านพร้อม
ปลูกหญ้าเทียม สนาม
กว้าง 36.2 เมตร  
ยาว 56 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด) 

1,243,200 - - - - สนามกีฬามีพื้นที่
เฉลี่ยไม่น้อย 
กว่า 2,027 ตร.ม. 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล 7 คน   
บริเวณวดัจันทราราม 
หมู่ที่  3 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ออกกําลังกาย
และห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ก่อสร้างสนามฟุตบอล  
7 คน กว้าง  37  เมตร 
ยาว 56 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
พร้อมติดตั้งไฟสปอร์ต
ไลท ์ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 
 

- 1,300,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ออกกําลัง
กายและหา่งไกล
ยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

 
 



 

 
       -23-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านนายบญุ  
ถึง บ้านนายรัตน์  
หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มา ถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 563  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 
มีพื้นทีไ่ม่น้อยกวา่  2,815  
ตร. ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด) 

- - - - 1,970,500 มีพื้นท่ีถนนหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
2,815  ตร.ม.  

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา ถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

39 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งระบบโซล่า
เซลล์บริเวณตลาดปลา 
หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล 
 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 
 

โดยเจาะบ่อบาดาลใช้
ท่อ PVC Ø 6 น้ิว ช้ัน
13.5 ความลึกเฉลี่ย 
120 เมตร พร้อมติดตั้ง
ซัมเมริ์ส ขนาด 1.5 
แรงม้าพร้อมอุปกรณ์
และท่อดูด ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 

450,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําไว้
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 
 
 

 



 

 
 
        -24-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาตลาดปลา 
หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 
 
 
 

ปรับปรุงระบบประปา
ตลาดปลา หมู่ที่ 4  
ต.ชัยบาดาล ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

 

500,000 - - - - เพื่อให้ประชาชน
ร้อยละ 80 มีน้ํา
ไว้อุปโภคบริโภค
ในตลาดปลา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําไว้อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านนายชาตรี โพละนก 
ถึง บ.คากิล 
หมู่ที่  4  ต.ชัยบดาล 
 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
ยาว  100  เมตร   

- 400,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 
 



 

 
        -25-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้าน
นายทองอยู่ พรหมมา 
ถึง บ้านนายวิทยา  
เมนทะราช 
หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังเน่าเสีย
ในบ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.กว้างเฉลี่ย 
(W)0.50 ม.ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย(H)0.05-
1.00ม.(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

- - 400,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 นํ้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน 

ประชาชนไม่เกดิ
ปัญหาน้ําท่วมขังเน่า
เสียในบ้านเรือน 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างบ่อ
บําบัดขี้ปลาพร้อมฝาปดิ
บริเวณหลังตลาดปลา  
หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อป้องกันขยะ
เน่าเสยีและความ
สะอาดบริเวณที่
ทิ้งขยะตลาดปลา 

ก่อสร้างบ่อบําบัดขี้ปลา 
พร้อมฝาปดิและล้อมรั้ว 
กว้าง 4 เมตร ยาว 4 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 
(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 
 

350,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 80 
มีบ่อขยะไว้ท้ิง 
ขี้ปลา 

ประชาชนมีบ่อ
บําบัดขี้ปลาเพื่อ
ป้องกันขยะเน่าเสยี
และความสะอาด
บริเวณที่ทิ้งขยะ
ตลาดปลา 

กองช่าง 

   
 
        



 

        
        -26-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบริเวณท้าย
หมู่บ้าน บ้านนายสมพร 
ถึง ป่ามะขาม 
หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนท่ี
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 
4 เมตร ยาว 120 เมตร 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 480 
ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 
 

250,000 - - - - ถนนลูกรังมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 480 
ตร.ม. 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

45 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมหอถังสูง  
(บริเวณตลาดปลา)  
หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล 
 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

โดยเจาะบ่อบาดาลใช้
ท่อ PVC Ø 6 นิ้ว ช้ัน 
13.5 ความลึก 120 
เมตร พร้อมติดตั้ง
ซัมเมริ์ส ขนาด 1.5 
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
และท่อดูดตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล 
(พร้อมก่อสร้างหอถังสูง) 

- 800,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 



 

 
        -27-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้าวสารบ้านถนนโค้ง 
หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยของ
ประชาชน
อาคารมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ปรับปรุงศูนย์ข้าวสาร
บ้านถนนโค้งเปลี่ยน
หลังคาปูกระเบื้อง(ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด) 
 
 
 

- - 400,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีอาคารที่
มั่นคงแข็งแรงใน
การจัดกิจกรรม 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยของประชาชน
ในการจัดกิจกรรมใน
ชุมชน 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงวางท่อ
ระบายน้ําติดกับถนน
เส้นหลักเริม่ต้นจากตรง
ข้ามปั๊มสิงห์ขํา ถึง ศูนย์
ข้าวสารหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4  ต.ชัยบดาล 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังเน่าเสีย
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อร้อยถนนและ
ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ยาว 700 เมตร 
(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 
 
 
 

- - - - 1,500,000 ประชาชนร้อยละ 
80น้ําไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน 

น้ําไม่ท่วมขังเน่าเสีย
บ้านเรือนประชาชน 

กองช่าง 

 



 

      -28-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
1.บ้านนางละม่อม 
2.วัดถนนโค้ง 
3.บ้านนายสุวิทย์ โสภ ี
4.บ้านนางลําดวน มีสม 
5. บ้านนายผดุง พ่วงโพธิ์ 
6.บ้านนางสุจติรา 
หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน จํานวน 6 จุด 
1.บ้านนางละม่อม 
2.วัดถนนโค้ง 
3.บ้านนายสุวิทท โสภ ี
4.บ้านนางลําดวน มีสม 
5. บ้านนายผดุง พ่วงโพธิ์ 
6. บ้านนางสุจติรา 
 

300,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80  มีน้ําอุปโภค
บริโภคใน
ครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําไว้อุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 

กองช่าง 

49 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
เริม่จากรา้นหมู่กระทะมดั
ทอง ถึง บ้านนางสวย พร้อม
ก่อสรา้งรางระบายน้าํ 
หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา 
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
4 เมตร ยาว 178 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อม ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา กว้างเฉลี่ย 
0.50 ยาว 178 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.05 – 1.00 
เมตรตามแบบ
รายละเอียดที ่
อบต.กําหนด 

- - - 726,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไป-
มา ถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยต่อผูส้ัญจร
ไป-มา สภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 



 

      -29-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการถมดินบรเิวณ
โรงเรียนบ้านถนนโค้ง  
หมู่ที่ 4 ตําบลชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนและ
คนในชุมชนมี
สถานท่ีทํา
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน 
 

ถมดิน รร.บา้นถนนโค้ง 
กว้าง 75 เมตร ยาว 
277 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.50 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

- 970,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มสีถานท่ีจัด
กิจกรรมภายใน
ชุมชน 

ประชาชนมีสถานท่ี
ทํากิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

51 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณสนามกีฬา
บ้านถนนโค้ง  
หมู่ที่ 4 ตําบลชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
แสงสว่างใน
การออกกําลัง
กายและทํา
กิจกรรมต่างๆ 

ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ข้าง
สนาม 4 ด้าน  
ด้าน ละ 8 ดวง  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด) 

- - - - 240,000 ประชาชนร้อยละ 
80  มีแสงสว่างใน
การออกกําลังกาย
และทํากิจกรรม
ต่างๆ 

ประชาชนมีแสง
สว่างในการออก
กําลังกายและทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

       
 



 

       -30-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้งบรเิวณ
เนินศิลา 
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบดาล 

เพื่อส่งเสริมใน
การออกกําลัง
กายของ
ประชาชน 
ในชุมชน 

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง จํานวน 
12 ตัว  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 
 

- 480,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มสีุขภาพ
ร่างกายที่ดีและ
แข็งแรง 

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายของ
ประชาชนในชุม 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพร้อมติดตั้ง
ไฟส่องสว่าง บรเิวณปากซอย
ทางเขา้ ถึง บ้านทหาร
เกษียณอายุ  
(ซอยถดัจากศาล)  
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา
ถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร พร้อมติดตั้ง
ไฟส่องสว่างตามทาง 
(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 
 
 

- - - 400,000 - ถนนลาดยาง มีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 800 ตร.ม. 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยต่อผูส้ัญจร
ไป-มา สะภาพถนน
มีความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
       



 

         -31-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากบ้านนางจุก ถึง บ้าน
นายกล่อม 
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยาเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
ระยะทาง ยาว 200 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด 

- 800,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

55 โครงการเจาะบ่อบาดาล
บริเวณบา้นนายแก้ว  
เขียวทอง  
หมู่ที่ 5 ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

โดยเจาะบ่อบาดาลใช้
ท่อ PVC Ø 6 น้ิว ช้ัน
13.5 ความลึกเฉลี่ย 
120 เมตร พร้อมติดตั้ง
ซัมเมริ์ส ขนาด 1.5 
แรงม้าพร้อมอุปกรณ์
และท่อดูด ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

350,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําไว้อุปโภค
บริโภค 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําไว้อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 
 

 



 

-32-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ซอยจากบ้าน
นางปรุง แคล้วรอดภัย 
ถึง ไร่นางปรุง  แคล้ว
รอดภัย 
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง  4  เมตร ยาว  
700  เมตร  มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.
ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 

- - - - 1,960,000 ถนนหินคลุกมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,800 ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก
ปลอดภัยถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกจากบ้านนาย
สุวรรณ วงศ์เสง่ียม ถึง 
บ้านนัฐพร ลอยพรหม 
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 64  เมตร  
มีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 256 
ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

200,000  - - - ถนนหินคลุกมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
256 ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก
ปลอดภัยถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

 
 

 



 

-33-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนาย
สุวรรณ วงศ์เสง่ียม ถึง 
บ้านนัฐพร ลอยพรหม 
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
4  เมตร  ยาว  64  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ตามแบบและรายละเอียด 
ที่ อบต.กําหนด 

- 150,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 สัญจรไป-มา
สะดวกปลอดภยั 

ประชาชนสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก
ปลอดภัยถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

59 โครงการซ่อมแซม
เปลี่ยนพื้นไม้เปลี่ยนถัง
ประปาหอถังสูง 2 จุด 
1.บ้านเนินศลิา  
2.บ้านลําโกฎิทอง 
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ไว้อุปโภค
บริโภคใน
ครัวเรือน 

ซ่อมแซมเปลี่ยนพืน้ไม้
เปลี่ยนถังประปาหอถัง
สูง จํานวน 4 ใบ ความ
จุถังละ 2,000 ลติร 
จํานวน 2 จุด 
1.บ้านเนินศลิา  
2.บ้านลําโกฎิทอง 
ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําไว้
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
 



 

 
-34-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (บ้านเนินศิลา) 
หมู่ที่ 5  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
พร้อมอุปกรณ์  (เนินศลิา)  
จํานวน  4  ตัว  ตามแบบ 
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

150,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

61 โครงการติดตั้งเสียงไร้
สาย อบต.ชัยบาดาล 
 หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 
1.สามแยกบ้านนายพง 
2.บ้านนายสมพงษ์ ถ้ําทอง 
3.นายสเุทพ  ราชสสีิงห ์
4.หลังวดัลําโกฎิทอง 
5.บา้นนางสะอาด 
6.บา้นนายคม   แจ้งเจนใจ 
7.บา้นนายลอย 
 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและ
ทันท่วงที 

ติดตั้งเสียงไร้สาย อบต. 
 (บริเวณบ้านเนินศิลา) 
ตามแบบ 
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารทันท่วงที
และทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและทันท่วงที 

กองช่าง 



 

       -35-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบรเิวณ 
บ้านนายแก้ว  เขียวทอง 
ถึง คลองน้ําสาธารณะ  
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 
 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 
 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
198 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

- 420,000 - - - 1 เส้น ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไป-มา 
สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

63 โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างระบบโซล่าเซลล์
จากปากทางซอย
ทางเข้าหมู่บ้าน ถึง บ้าน
เนินศิลา  
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกมแีสง
สว่างตามท้อง
ถนน 

ติดตั้งไฟส่องสว่างระบบ
โซล่าเซลล์จากปากซอย
ทางเข้าหมู่บ้านเนินศลิา
ถึงหมู่บ้านเนินศิลา ยาว 
3,000 เมตร  จํานวน 
50 จดุ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

- - - 1,500,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 สัญจรไป-มา
ตามท้องถนน
สะดวกปลอดภยั 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัยในการใช้
ท้องถนน 

กองช่าง 

        



 

       -36-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําจาก บ้านนาย
แก้ว  เขียวทอง ถึง บ้าน
นายสมมาตร 
หมู่ที่  5 ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
จากบ้านนายแก้ว เขียว
ทอง ถึง บ้านนาย
สมมาตร  ยาว 100 ม.   

- 200,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนายสังวร บัวทอง  
ถึง สุดถนน  คสล. เดมิ 
หมู่ที่  5  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร ยาว 95 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 

- 150,000 - - - ถนน คสล.มีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า  285  
ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
        



 

       -37-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกซอยบ้านอรณุโรจน์ 
ถึง จนสุดซอย 
หมู่ที่  5  ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อ
ผู้สญัจรไป-มา
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร  หนาเฉลี่ย
0.15 ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 
 

210,000 - - - - 1  เส้น ประชาชนสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางซอยบา้น
อรุณโรจน์ ถึง จนสุดซอย 
หมู่ที่  5  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อ
ผู้สญัจรไป-
มาสภาพ
ถนนมีความ
มั่นคง
แข็งแรง 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 100 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร  
(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 
 

150,000 - - - - ถนนลาดยางมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

300 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
           
         



 

        -38-          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางในหมู่บ้าน
เนินศิลา  
หมู่ที่  5  ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,600 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่  อบต.
กําหนด 
 

- - 672,000 - - ถนนลาดยางมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 
1,600  ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป -
มา ได้สะดวกปลอดภัย
ถนนมี ความมั่ นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สามแยกทางเขา้
บ่อขยะ ถึง บ่อขยะ  
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 
ตร.ม .  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด) 
 
 

- - - - 1,120,000 ถนนหินคลุก 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600  ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ได้สะดวกปลอดภัย
ถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง  

กองช่าง 

 
 



 

        -39-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้ําบา้นนางพยุง 
ถึง นางวันเพ็ญ  
หมู่ที่  5  ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังบ้านเรือน 
ประชาชน 

ซ่อมแซมรางระบายน้าํ 
คสล. กว้างเฉลี่ย (W) 
0.50 เมตร ยาว 200 ม.  
ลึกเฉลีย่ (H) 0.05 - 
1.00 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 

- - - 400,000 - ประชาชนร้อยละ
80 นํ้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน 

เพื่อป้องกันนํ้าท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 
 
 

 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพร้อมติดตั้ง
ไฟส่องสว่างปากซอย
ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ ถึง 
หน้าบ้านผู้ใหญบ่้าน  
หมู่ที่  5  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง
กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.มีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า1,200 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 
 
 

- - - 720,000 - ถนนลาดยางมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,200  ตร.ม. 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยต่อผูส้ัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

 
         



 

        -40-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้าน
นายสุเทพ พูดคล่อง ถึง 
บ้านนางเสน่ห์ ทรงธรรม 
หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล 
 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ฝาปูน กว้างเฉลีย่ 
0.50 เมตร  
ยาว 206 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 – 1.00 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 
 
 

- 420,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 นํ้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน 

ไม่เกดิปัญหาน้ําท่วม
ขังเน่าเสีย 

กองช่าง 

73 โครงการเทลาน คสล. 
รอบเมรุ (วดัท่ามะกอก ฯ) 
หมู่ที่  6  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวกในการ
จัดพิธีต่างๆ
เกี่ยวกับงาน
ศพในชุมชน 

เทลาน คสล. กว้าง 20 ม. 
ยาว 60 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 
ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 

- - - 490,000 - ลาน คสล.มีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
1,200 ตร.ม. 

ประชาชนในชุมชนมี
ความสะดวกในการ
จัดพิธีกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

 
       



 

          -41-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 โครงการขุดบ่อขยะ
บําบัดขี้ปลา (บรเิวณติด
ถนนเขื่อนป่าสัก) 
หมู่ที่  6  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อเป็นการ
กําจัดขี้ปลาถูก
หลักสุขาภิบาล
และเป็นการ
ควบคมุมลพษิ 

ขุดบ่อบําบัดขีป้ลาพร้อม
ล้อมรั้วทําฝาปิดบ่อ ขนาด
บ่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 4 
เมตร  ลึกเฉลีย่ 4 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 
 
 

350,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีพ้ืนท่ี
กําจัดขี้ปลาใน
ชุมชน 

ประชาชนในชุมชนมี
พื้นที่กําจัดขี้ปลาถูก
หลักสุขาภิบาลและเปน็
การควบคุมมลพิษ 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อมเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้ง
(บริเวณเมรุวดัท่า
มะกอกชยากร)  
หมู่ที่  6  ต.ชัยบาดาล 
 
 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ออกกําลังกาย
และมสีุขภาพ
ที่แข็งแรง 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น  
สนามกว้าง 20 เมตร  
ยาว 20 เมตร  จัดซื้อ
เครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง  จํานวน 12 ตัว 
(ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด) 
 
 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อย
ละ 80  
มีสุขภาพท่ี
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพตดิ 

ประชาชนได้ออกกําลัง
กายมีสุขภาพที่
แข็งแรงและห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กองช่าง 

 
       



 

       -42-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

76 โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตซอล พร้อมตดิตั้งรั้ว
ตะแกรงเหล็กตาข่าย
ม้วน สนามข้างเมรุวัดท่า
มะกอกชยากร 
หมู่ที่ 6 ชัยบาดาล 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ออกกําลังกาย
และห่างไกลยา
เสพติด 

ปรับปรุงสนามฟุตซอลพร้อม
ติดตั้งตะแกรงเหล็กตาข่าย
ม้วน สนามกว้าง 20 เมตร 
ยาว 30 เมตร( ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด) 

- - 130,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ออกกําลัง
กายและหา่งไกล
ยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมบันไดเมรุ ทางขึ้น – 
ทางลง 2 ด้าน  (เมรุวัด
ท่ามะกอกชยากร) 
หมู่ที่  6  ต.ชัยบาดาล 
 
 

เพื่อความ
สะดวกในการ
จัดพิธีต่างๆ
เกี่ยวกับงาน
ศพในชุมชน 

ก่อสร้างหลังคาคลุมบันได
เมรุทั้ง 2 ด้าน  กว้าง 5 
เมตร ยาว 13 เมตร  
(ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด) 

- - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการจัด
พิธีต่างๆเกี่ยวกับ
งานผู้วายชนม ์

ประชาชนในชุมชนมี
ความสะดวกในการ
จัดพิธีกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับงานผู้วาย
ชนม์ฯ 

กองช่าง 

 
 
 



 

        -43-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์  
(วัดท่ามะกอกชยากร) 
หมู่ที่  6  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมใน
ชุมชน 

ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ 
กว้าง  12  เมตร   
ยาว 12  เมตร   
(ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด) 
 
 

- - - 1,728,000 - 1  หลัง เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีจัดกิจกรรม
ต่างๆในวัดท่า
มะกอกชยากร 

กองช่าง 

79 โครงการวางท่อบล๊อก 
คสล.หน้าบ้านนายอุเทน 
แก่นจันทร์ ติดเขื่อนป่าสัก   
หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังเน่าเสีย
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อบล็อก กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 1.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด) 

150,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
80 นํ้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน 

ไม่เกดิปัญหาน้ําท่วม
ขังเน่าเสียใน
บ้านเรือน 

กองช่าง 

 
 
 

 



 

 -44-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บริเวณ
ร้านค้านายแอ๋ว ถึง บ้าน
นายสุเทพ พูดคล่อง 
หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล 
 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังเน่าเสีย
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
คสล.ฝาปูน กว้างเฉลีย่ 
0.50 เมตร ยาว 74 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.05 – 1.00 ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด 
 
 
 

150,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 นํ้าไม่
ท่วมขังเน่าเสีย
ในบ้านเรือน 

ไม่เกดิปัญหาน้ําท่วม
ขังเน่าเสียใน
บ้านเรือนประชาชน 

กองช่าง 

81 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมถนนสาธารณะ
สาย 205 ถึงบริเวณ
หน้าวัดไชยดิษฐาราม 
หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อส่องสว่าง
ทางสาธารณะ
ในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริม
ถนนสาธารณะสาย 205  
ระยะทางยาว 1,000 ม. 
จํานวน  20  จุด 
 
 
 
 

- - 700,000 
 
 

- - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีโคม
ไฟฟ้าส่องสวา่ง
บริเวณทาง 
สาธารณในชุมชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

    
 



 

-45-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที ่ 1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ําจากถนน 
205 วัดท่ามะกอก 
ชยากร ถึง ถนนเขื่อนป่า
สัก 
หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล  

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขังเน่าเสีย
บ้านเรือน 

ขุดลอกรางระบายน้ํา 
คสล.ฝาปูน กว้างเฉลีย่ 
0.50 เมตร ยาว 500 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.05 – 
1.00 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 
 

30,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 นํ้าไม่
ท่วมขังเน่าเสีย
บ้านเรือน  

ไม่เกดิปัญหาน้ําท่วม
ขังเน่าเสียบ้านเรือน 

กองช่าง 

83 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ้ง
พร้อมติดตั้งบริเวณ
บ้านเมืองทอง 
หมู่ที่  7  ต.ชัยบาดาล 
 
 

เพื่อส่งเสริม
การออกกําลัง
กายของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้งพร้อม
ติดตั้ง  จํานวน  6  ตัว  
ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 
 

- 240,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80  
มีสุขภาพท่ี
แข็งแรงห่างไกล
ยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงห่างไกลยา
เสพติด 

กองช่าง 

        
       



 

       -46-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างทางเข้า รร.บ้านลํา
โกฏิทอง  ตั้งแต่ถนน 
205 ถึง ทางโค้งขึ้น  
รร.ลําโกฏิทอง   
หมู่ที่ 7 ต.ชัยบาดาล 
 

เพื่อส่องสว่าง
ทางสาธารณะ
ในเวลากลางคนื
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

ติดตั้งไฟส่องสว่าง  
ระยะทางยาวประมาณ 
1,000 เมตร  
จํานวน 20 จดุ ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 
 

- - 700,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มโีคมไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณทางเข้า 
รร.บ้านลําโกฏิทอง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา เวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

85 โครงการซ่อมแซม
ห้องน้ําศาลา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่  7  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวกในการ
จัดกิจกรรม
ต่างๆ ของ
หมู่บ้าน 

ซ่อมแซมห้องน้ําศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7  
ชัยบาดาล  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

- - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ในชุมชนมีความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

เพื่อความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 

       
        
 



 

       -47-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86 โครงการก่อสร้างศาลา
พักริมทางทางเข้าเมือง
ทองเก้า  
หมู่ที่  7  ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อเป็นจุดพัก
คอยในการรอ
รถของประชาชน
ในชุมชน 

ก่อสร้างศาลาริมทาง
ทางเข้าเมืองทองเก้า  
จํานวน 1  หลัง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด 

- - 300,000 - - 1 หลัง ประชาชนมีที่พัก
คอยในการรอรถใน
ชุมชน 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
พร้อมยกระดับถนนใส่
ท่อ 100 Ø จาํนวน 7 
ท่อน จากปากซอยเมือง
ทองเก้า ถึง 
 แยกบริเวณต้นตาล 
หมูที่ 7 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตพร้อมยกระดับถนน
ใส่ทอ่ 100 Ø ท่อนละ 1 
เมตร จาํนวน 9 ท่อน   
กว้าง  5  เมตร  
ยาว  155  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  
ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 
 

450,000 - - - - ถนนแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีตมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า  775  ตร.ม. 

ประชาชนสญัจรไป-มา 
ได้สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 



 

        -48-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 โครงการปรับปรุงถนน
ทางขึ้น รร.ชุมชนบ้านชัย
บาดาล  จากถนน  205   
ถึง  รร.ชุมชนบ้านชัยบาดาล 
หมู่ที่  7  ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา 
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,000 ตร.ม.ตาม
แบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 

- - - - 1,680,000 ถนนลาดยางมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,000 ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก
ปลอดภัยถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังจากปากซอย
ทางเข้า ถึง บ้านนายตื้อ 
หมู่ที่  8   ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ก่อสร้างถนนลูกรังจาก
ปากซอยทางเขา้ ถึง 
บ้านนายตื้อ กวา้ง 4 เมตร  
ยาว  400  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.50  ม. 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม.ตาม
แบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด   
 
 

- - - 720,000 - ถนนลูกรังมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม. 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยต่อผูส้ัญจร
ไป-มา สภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 



 

    -49-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านนนางแสน 
โคจรนา ถึง จนสดุซอย 
หมู่ที่  8  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 
 
 

ก่อสร้างถนนลูกรัง   
กว้าง  4  เมตร  
 ยาว  100  ม.  
หนาเฉลี่ย  0.50 ม.  
 มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตร.ม.(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด)   

180,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 สัญจรไป-มา
สะดวกปลอดภยั
ถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยต่อผูส้ัญจร
ไป-มา สภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

91 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ้ง
(บริเวณ รร.ท่ามะกอก) 
หมู่ที่  8  ต.ชัยบาดาล 
 
 

เพื่อส่งเสริม
การออกกําลัง
กายของ
ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง  จํานวน  6  ตัว 
ตามแบบและรายละเอียด
ที ่อบต.กําหนด   

- - - 240,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มสีุขภาพท่ีด ี

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายในชุมชน
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กองช่าง 

 



 

      -50-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

92 โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปาจากบา้นนางนุชรดี 
คําเฉียง ถึง บ้านนายวิสุทธิ์
วัฒน์ จอมอวน 
หมู่ที ่ 8  ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

ขยายท่อเมนประปาท่อ 
PVC ขนาด 2 น้ิว ยาว 
1,000  เมตรตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด   

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนางแสน 
โคจรนา ถึง สุดซอย   
หมู่ที่  8  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4  เมตร   
ยาว  100  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  
ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด   
 

 
 
 

- 208,000 - - - ถนน คสล.มีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 400 
ตร.ม. 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยต่อผูส้ัญจร
ไป-มา สภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 
 

กองช่าง 



 

        
      -51-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 โครงการติดตั้งเสียงไร้
สายพร้อมเครื่องขยาย
เสียงและอุปกรณ์  
(บ้านผู้ใหญ่บ้าน)  
หมู่ที่  8  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง
และทันท่วงท ี
 
 
 

ติดตั้งเสียงไร้สายพร้อม
เครื่องขยายเสียงและ
อุปกรณ์ (บ้านผู้ใหญ่บ้าน) 
ตามแบบและรายละเอียด
ที ่อบต.กําหนด   

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และทันท่วงท ี

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้นบริเวณสะพาน   
หมู่ที่ .8 ชัยบาดาล   
ไป หนองมนต์น้อย 
 หมู่ที่  8  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น  
จํานวน 1 จุด ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว  20  เมตร 
ลึกเฉลีย่ 2.50  ม. 
(ตามแบบและรายละเอียด
ที ่อบต.กําหนด)   

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภค 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 



 

       
       -52-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 โครงการซ่อมแซมฝาปิด
รางระบายน้าํตระแกรง
เหล็กจากถนนเส้น 205 
ตรงบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึง
บ้านนายสมยศ กลา้สูงเนิน 
หมู่ที่  8  ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในการ
สัญจรไป - มา  

ซ่อมแซมฝารางระบายน้ํา
ฝาเหล็ก ขนาด กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 200 เมตร   (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด)   

50,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 สัญจรไป-มา
สะดวกปลอดภยั 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจรไป-มา  

กองช่าง 

97 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําบ้านนางประทิน 
ลุ่มลา่ม ถึง สะพาน
หนองมนต์น้อย 
หมู่ที่  8  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านนางประทิน ลุ่มล่าม 
ถึง สะพานหนองมนต์น้อย 
ยาว  500  เมตร   

- 650,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 



 

        
      -53-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

98 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา บ้านนายบญุรอด 
ถึง บ้านนายจําเนียร 
หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
บ้านนายบุญรอด ถึง 
บ้านนายจําเนียร 
ระยะทางยาว 200 ม. 
 
 

- 250,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 

99 โครงการจดัซื้อถังขยะใน
เขต อบต.ชัยบาดาล 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีที่
ทิ้งขยะอย่าง
ทั่วถงึและ
เพียงพอ 

จัดซื้อถังขยะ  
จํานวน 120 ใบ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบต.กําหนด) 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีท่ีทิ้งขยะ
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

เพื่อความสะอาด
ของชุมชนในเขต 
อบต.ชัยบาดาล 

กองช่าง 

 
 
 



 

         
       -54-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดัลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100 โครงการก่อสร้างประปา
หอถังสูง (บริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่ทอง)  
หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง 
ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.
โดยใช้ท่อ PVC Ø 2”ช้ัน 
8.5 ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

500,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

101 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ้ง
ติดตั้งบรเิวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลมะกอกหวาน 
หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 
 

เพื่อส่งเสริม
การออกกําลัง
กายของ
ประชาชนเยาวชน
ห่างไกลยาเสพตดิ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง  
จํานวน 12 ตัว 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด) 
 

 
 
 

- 280,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มสีุขภาพท่ี
แข็งแรง 

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายของ
ประชาชนเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

 



 

 
-55-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

102 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
กลุ่มบ้านผู้ใหญ่ทุเรียน 
หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

โดยเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ 
PVC Ø 6 นิ้ว ช้ัน 13.5 
ความลึก 120 เมตร 
พร้อมติดตั้งซัมเมริ์ส 
ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์และท่อดูด ตาม
แบบ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 
 

350,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หน้า
บ้านผู้ใหญ่ทอง ถึง บ้าน
จําเนียร อาสาขัน 
หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสรา้งรางระบายน้าํ คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
120 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 -01.00 เมตร  
ตามแบบและรายละเอียด
ที ่อบต.กําหนด  

- 240,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 นํ้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

เพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ขังเน่าเสียใน
บ้านเรือนประชาชน 

กองช่าง 



 

 
        -56-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

104 โครงการปรับปรุงป้าย
ทางเข้าหมู่บ้านให้สูงข้ึน 
(บริเวณทางเข้า  
รร.มะกอกหวาน) 
หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สญัจรไป-มา 

ปรับปรุงป้ายทางเข้า
หมู่บ้านมะกอกหวาน 
ยกป้ายหมู่บ้านใหสู้งขึ้น
กว่าเดิม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด) 
 
 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มคีวาม
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไป-มา 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกหน้าบ้าน 
นายมะลิ ถึง  บ้านายศิริชัย  
แก่นทํา  
หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 100 เมตรมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.   
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบต.กําหนด) 

- 280,000 - - - ถนนหินคลกุมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม. 

ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก
สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

 
        



 

 
       -57-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

106 โครงการก่อสร้างโดม 
วัดโคกสําเริง  
หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน 

ก่อสร้างโดมวัดโคกสําเริง
บริเวณเมรุวดัโคกสําเริง 
กว้าง 12 เมตร ยาว 12 
เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบต.
กําหนด 
 

- - - - 1,728,000  1 หลัง ประชาชนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน 

กองช่าง 

107 โครงการติดตั้งกระจก
โค้ง (บริเวณจดุเสี่ยง) 
หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 
จํานวน  3  จุด 
1.โค้งบ้านผู้ใหญ่ทุเรียน 
2.โค้งบ้านฉลอง มะรริด 
3.โค้งบ้านสรุศักดิ์ จันทรา 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา 

ติดตั้งกระจกโค้งตามจุด
เสี่ยง  จํานวน  9  ตัว 
ตามแบบและรายละเอียด
ที ่อบต.กําหนด 

60,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มคีวาม
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา 

ประชาชนมีความ
ปลอดในการสัญจร
ไป-มา บนท้องถนน 

กองช่าง 

 
 



 

   
        -58-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

108 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์(โดม) 
วัดมะกอกหวาน  
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน 

ก่อสรา้งโดมวดัมะกอกหวาน 
กว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร 
จํานวน  1  หลัง  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 

500,000 - - - -  1 หลัง ประชาชนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ในชุมชน 

กองช่าง 

109 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ้ง
ติดตั้งบรเิวณหนา้บ้าน
นายจํานงค์  กุดนอก 
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ออกกําลังกาย
มีสุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพตดิ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง   
จํานวน 6 ตัว 
(ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบต.
กําหนด) 
 
 

- 240,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80  
มีสุขภาพท่ีด ี
และแข็งแรง 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ให้ประชาชนได้ออก
กําลังกายมสีุขภาพท่ี
ดีและแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

 
       
 



 

      
       -59-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

110 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําถนนคันเขื่อนป่า
สักจากบ้านสทัศพร ถึง 
บ้านนางนวลจนัทร์ แสงคณุ  
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
ยาว 490 เมตร 

- 650,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 
80 มี
ไฟฟ้าใช้
อย่าง
ทั่วถึง 

เพื่อชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

111 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําจากบ้าน 
นางสวาส แสนคณุครอง 
ถึง คันเขื่อนป่าสัก  
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
ยาว  276  เมตร 

- 400,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 
80 มี
ไฟฟ้าใช้
อย่าง
ทั่วถึง 

เพื่อชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 



 

 
 -60-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

112 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.  ซอย 1  บ้านนาย
วันนา ราษแก้ว ถึง บ้าน
นายทองสวย สุนา  
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา  

ขยายไหล่ทาง คสล. 
ซอย 1 กว้างเฉลี่ย 1 เมตร 
ยาว 200 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร  ( 1 ขา้ง)ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.กําหนด 
 

100,000 - - - - ไหล่ทาง คสล.มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
200 ตร.ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไป-มา  
บนท้องถนน 

กองช่าง 

113 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. ซอย 2 บา้นนายสนทิ 
ราษแก้ว ถึง บา้นนาย สนิท 
อ่อนศรี  
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา  

ขยายไหล่ทาง ซอย 2 
กว้างเฉลี่ย 1 เมตร 
 ยาว 195 เมตร   
หนาเฉลี่ย0.15 เมตร  
 (1 ข้าง) ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบต.
กําหนด 

90,000 - - - - ไหล่ทาง คสล.มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
195 ตร.ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไป-มา  
บนท้องถนน 

กองช่าง 

 
       
        



 

       -61-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

114 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. ซอย 3  
บ้านนายสําราญ สีฉายา 
ถึง บ้านนายสีทา  อ่อนทว ี
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา  

ขยายไหล่ทาง ซอย 3 
กว้างเฉลี่ย 1 เมตร  
ยาว 200 เมตร   
หนาเฉลี่ย0.15 เมตร   
( 1 ข้าง) ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 

90,000 - - - - ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า 
200  ตร.ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไป-มา  
บนท้องถนน 

กองช่าง 

115 โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมก่อสรา้งราง
ระบายน้ํา (ซอยกลาง) 
บ้านนายสนิท ราษแก้ว 
ถึง บ้านนายสนิท  อ่อนทว ี
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 
 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ซอย 2 (ซอยกลาง)  กว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
195 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

390,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 นํ้าไม่
ท่วมขัง
บ้านเรือน 

น้ําไม่ท่วมขังเน่าเสีย
ในครัวเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 



 

 
        -62-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

116 โครงการขยายเขตท่อ
ประปา  (ซอย 1) 
บ้านนายวันนา ราษแก้ว 
ถึง นายทองสวย สุนา  
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ไว้อุปโภค
บริโภค 

ขยายเขตท่อประปา   
ซอย 1 ท่อ  PVC ขนาด 
2 น้ิว  ยาว 200 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 
 
 

50,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

117 โครงการขยายเขตท่อ
ประปา  (ซอย 2)  
บ้านนายสนิท ราษแก้ว 
ถึง บ้านนายสนิท อ่อนสี 
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ไว้อุปโภค
บริโภค 

ขยายเขตท่อประปา   
ซอย 2 ท่อ PVC  ขนาด 
2 น้ิว ยาว 195 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 

50,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
 
      



 

        
 
       -63-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

118 โครงการขยายเขตท่อ
ประปา  ซอย 3 
บ้านนายสําราญ สีฉายา 
ถึง บ้านนายสีทา  อ่อนทวี  
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ไว้อุปโภค
บริโภค 

ขยายเขตท่อประปา   
ซอย 3  ท่อ PVC ขนาด 
2 น้ิว ยาว 200 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 
 
 

50,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

119 โครงการปรับภูมิทัศริม
เขื่อนป่าสักหมู่ที่ 2 
มะกอกหวานพร้อมปลูก
ไม้ดอก – ไม้ประดับ 
จากโรงสูบน้ํา
ชลประทาน ถึง ถนน
สายคันเขื่อนบ้านนาย
สวาส แสนบุญครอง 
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 
ถนนมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปรับภูมิทัศริมเขื่อนป่าสัก
หมู่ที่ 2 มะกอกหวาน
พร้อมปลูกไม้ดอก/ ไม้
ประดับ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด) 

30,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
80 มคีวาม
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไป-มา  
บริเวณริมเขื่อนมี
ไม้ดอกไม้ประดับ
สวยงาม 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา บริเวณ
ริมเขื่อนมไีม้ดอกไม้
ประดับสวยงาม 

กองช่าง 

 



 

     
        -64-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

120 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา พร้อมติดตั้งไฟส่อง
สว่างหลังวดัมะกอกหวาน 
จากบา้นนางสะหมอน ถึง 
บ้านนายสนอง พิลนั 
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง
หลังวดัมะกอกหวาน 
ระยะทางยาว  567  เมตร 
 

- - 750,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง และมีแสง
สว่างส่องสว่างในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

121 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแตกร้าวใน
หมู่บ้าน จากบ้านนาย
อนุชา ศรีเพชร ถึง  
นายสะหมอน โพนธาต ุ
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา
สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ปรับปรุงถนน ลาดยาง
แตกร้าวในหมู่บ้าน  
กว้าง 4 เมตร  ยาว 
500 เมตร  มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.
ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบต.
กําหนด 
 

- 500,000 - - - ถนนมีพื้นทีไ่ม่นอ้ย
กวา่  2,000 ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก ถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 



 

     
      -65-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้านนาง
บุญชู ทวีผ่อง ถึง  
บ้านนางสมร  โพนธาตุ  
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 
 
 
 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ฝาปูน  กว้างเฉลีย่ 
0.50 เมตร  ยาว 275  เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.05 – 1.00 เมตร  
ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 
 
 

- 550,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 นํ้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน 

น้ําไม่ท่วมขังเน่าเสีย
ในครัวเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

123 โครงการซ่อมแซมป้าย
ทางเข้าโรงเรียนมะกอก
หวาน ให้สูงข้ึน 
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

ซ่อมแซมป้ายทางเข้า  
รร.มะกอกหวานให้สูงขึ้น  
(ตามแบบแลรายละเอียด
ที ่อบต.กําหนด) 
 
 
 

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มคีวาม
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไป - มา 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

 
 
     



 

        -66-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

124 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด บริเวณจุดเสีย่ง
ภายในหมู่บ้าน 
1.บ้านนางสมพร 
2.บ้านนางเข็มทอง 
หมู่ที่  3 ต.มะกอกหวาน 
 
 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
พร้อมจอควบคุม  
(ตามแบบและรายละเอียด
ที ่อบต.กําหนด) 

150,000 - - -  ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําหน้าบ้านนาง
มาลัย สังแตง – นางไพร 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 
 
 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
คสล.ฝาปูน กว้างเฉลีย่ 
0.50 เมตร ยาว 86 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.05  –  1.00   เมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด 
 
 

200,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 นํ้าไม่
ท่วมขัง
บ้านเรือน 

เพื่อป้องกันนํ้าท่วมขัง
เน่าเสยีในบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 



 

 
-67-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

126 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูงบ้านนาย
สมจิตร – พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ไว้อุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง 
ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.
โดยใช้ท่อ PVC Ø 2”ช้ัน 
8.5 พร้อมขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา ยาว 80 เมตร 
  

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําไว้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ําไว้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

127 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง (ระบบโซล่าเซลล์) 
จํานวน 5 จุด 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 
1.นางสมพร พรหมอ่อน 
2.นายวิชัย ใจเป็นใหญ ่
3.นายมาลัย สังแตง 
4.นางเข็มทอง สลุงอยู ่
5.นายทองสุข จันทรา 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
แสงสว่างใน
เวลากลางคืน
และเพื่อความ
สะดวกปลอดภยั
ต่อผูส้ัญจรไป-มา 

ติดตั้งไฟส่องสว่าง (ระบบ
โซล่าเซลล์) จํานวน 5 จุด 
หมู่ที่ 3 มะกอกหวาน 
ตามแบบและรายละเอียด
ที ่อบต.กําหนด 

150,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มโีคมไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณ
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

       



 

        -68-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

128 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว ประจํา
หมู่บ้าน (บ้านกํานัน ) 
 หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง
และทันทว่งท ี

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
เครื่องเสยีง, เครื่องขยาย
เสียง , พร้อมอุปกรณ ์
ตามแบบและรายละเอียด
ที ่อบต.กําหนด 
 
 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

เพื่อให้ระชาชนได้
รับรู้ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและทันทว่งที 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําหน้าบ้านนาง
สมพร-ถึงถนนปากซอย 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 

 

เพื่อป้องกันน้าํ
ท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
คสล.ฝาปูน  กว้างเฉลีย่ 
0.50 เมตร ยาว 88  เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.05  –  1.00   เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด 
 

- 180,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 นํ้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

น้ําไม่ท่วมขังเน่าเสีย
ในบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 

 



 

-69-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

130 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําหน้าบ้านนางดวงใจ  
แสงประสิทธ์ิ  ถึง ท้ายซอย 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 
 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  
บ้านนางดวงใจ  แสงประสิทธิ์  
ยาว  141  เมตร 
ตามแบบและรายละเอียด
ที ่อบต.กําหนด 
 
 

- 200,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

131 โครงการปรับปรุงภมูิทัศ
หน้าบ้านภายในชุมชน 
ซอย 1. จากบ้านนางสม
พร  พรหมอ่อน ถึง นาง
เพ็ญจันทร์  สุวรรณแผง 
ซอย 2 จากบ้านนางเข็ม
ทอง  สลุงอยู่ ถึง บ้าน
นางสีไพร 
หมู่ที่  3 ต.มะกอกหวาน 
 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยและ
สวยงานเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศหน้าบ้าน
ภายในชุมชน หมู่ที่ 3 
มะกอกหวาน จัดซื้อต้นไม้
กระถางปลูกต้นไม้พร้อม
อุปกรณ์ ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบต.
กําหนด 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา หน้า
หน้าบ้านมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สวยงาม 

เพื่อความปลอดภัย
และสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 



 

       -70-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

132 โครงการซื้อถังน้ําเพื่อกัก
เก็บน้ําพร้อมอุปกรณ์
กลางหมู่บ้านเพื่อแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง (ติดตั้ง
บริเวณวดัโคกสําเริง) 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ไว้อุปโภค
บริโภคใน
ชุมชนอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อถังกักเก็บนํ้าพร้อม
อุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหา
ภัยแล้ง  จํานวน 2 ถัง
ถัง  5,000 ลิตร  

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภคในชุมชน
อย่างเพียงพอ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําไว้อุปโภคบริโภค
ในชุมชนอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

133 โครงการซ่อมแซม 
ป้ายทางเข้า รร.มะกอก
หวานให้สูงขึ้น 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไป-มา 
บนท้องถนน 

ซ่อมแซมป้ายซุ้มทางเข้า 
รร.มะกอกหวานให้
สูงขึ้นจากเดิม ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยของ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

 
 
       



 

 
       -71-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

134 โครงการวางท่อเมน
ประปาในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 
 
 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ไว้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

วางท่อเมนประปาท่อ 
Ø 2” ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียด
ที ่อบต.กําหนด 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภค 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําไว้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงในชุมชน 

กองช่าง 

135 โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์พระบรม
ฉายาลักษณ์ฯ (บริเวณ
หน้า อบต.ชัยบาดาล) 
 
 
 

เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรัก
ภัคดีของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
พระบรมฉายาลักษณ์ฯ 
(บรเิวณหนา้ อบต.ชัยบาดาล) 
ตามแบบและรายละเอียด 
อบต.กําหนด 

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 แสดงออกถึง
ความจงรักภัคดี
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภัคดีของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

กองช่าง 

    
 
       



 

      -72-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

136 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารสํานักงาน  
อบต.ชัยบาดาล 
 
 

เพื่อความ
มั่นคงแข็งแรง
ของสํานักงาน
ในการใหบ้ริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สํานักงาน อบต.ชัยบาดาล 
กว้าง  8  เมตร   
ยาว   10  เมตร   
ตามแบบและรายละเอียด 
อบต.กําหนด 
 
 

- 960,000 - - - 1 หลัง เพื่อความมั่นคง
แข็งแรงของ
สํานักงานในการ
ให้บริการประชาชน 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้าง 
ทีจ่อดรถสํานักงาน  
อบต.ชัยบาดาล 
 
 
 
 
 

เพือ่อํานวย
ความสะดวก
ในการจอดรถ
ให้กัประชาชน
ที่มาตดิตอ่
ราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ
สํานักงาน อบต.ชัยบาดาล 
กว้าง  5   เมตร   
ยาว  22   เมตร   
ตามแบบและรายละเอียด 
อบต.กําหนด 

- 660,000 - - - 1 หลัง เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการจอด
รถให้กับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

กองช่าง 

    
 
 



 

      
       -73-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

138 โครงการก่อสร้างอาคาร
จุดพักผ่อนร้านคา้ OTOP 
บริเวณตลาดปลา 
อบต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อส่งเสริม
การสร้างความ
เข้มแข็ง
เศรษฐกิจ
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างอาคารจดุพักผ่อน
ร้านค้า OTOP  ตลาดปลา  
กว้าง   9   เมตร   
ยาว   60  เมตร   ตามแบบ
และรายละเอียด อบต.
กําหนด 
 

- - - - 6,480,000 1 หลัง เพื่อส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
แปรรูปสินค้าชุมชน
และเป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์รวมสินค้า OTOP 
บริเวณตลาดปลา 
อบต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อส่งเสริม
การสร้างความ
เข้มแข็ง
เศรษฐกิจ
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์รวม
สินค้า OTOP ตลาดปลา 
กว้าง  9  เมตร   
ยาว  18  เมตร   
รวมขอบอาคารทางเดิน
แล้วด้านหลัง 3  เมตร   
ตามแบบและรายละเอียด 
อบต.กําหนด 
 

- - - - 1,944,000 1 หลัง เพื่อส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
แปรรูปสินค้าชุมชน
และเป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

กองช่าง 

       
       



 

       -74-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

140 โครงการก่อสร้างอาคาร
จุดชมวิวตลาดปลา 
(อบต.ชัยบาดาล) 
 
 
 

เพื่อส่งเสริม
การสร้างความ
เข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจ
ภายในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างอาคารจดุชมวิว
ตลาดปลา กว้าง   12   เมตร  
ยาว   39   เมตร  ตามแบบ
และรายละเอียด อบต.
กําหนด 
 

- - - - 5,616,000 1 หลัง เพื่อส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน 
และเป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

กองช่าง 

141 โครงการปรับปรุงภมูิทัศ
บริเวณตลาดปลา 
อบต.ชัยบาดาล 
 

พื้นที่บริเวณ
ตลาดปลามี
ความสะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศบริเวณ
ตลาดปลา  ตามแบบและ
รายละเอียด  อบต.
กําหนด 

500,000 - - - - พื้นที่บริเวณตลาด
ปลา ร้อยละ 80  
มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยต่อผูส้ัญจร
ไป-มาและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
บริเวณตลาดปลา 

กองช่าง 

 
       
       



 

 
       -75-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

142 โครงการปรับปรุงที่ท้ิง
ขยะตลาดปลา 
อบต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อความ
สะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
ในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 

ปรับปรุงท่ีทิ้งขยะตลาด
ปลาเดมิกว้าง  4  เมตร 
ยาว  3  เมตร เป็นกว้าง  
5 เมตร  ยาว  10   เมตร   
ตามแบบและรายละเอียด  
อบต.กําหนด 
 
 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีท่ีทิ้งขยะมูล
ฝอยท่ีมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ประชาชนมีที่ท้ิงขยะ
มูลฝอยที่มีความ
มั่นคงแข็งแรง
บริเวณตลาดปลา 

กองช่าง 

143 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด  
บริเวณตลาดปลา 
อบต.ชัยบาดาล  
 
 

 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
บริเวณตลาดปลา 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
บริเวณตลาดปลา   
จํานวน  6  จุด   
จุดละ  1  ตัว  ตามแบบ
และรายละเอียด   
อบต.กําหนด 
 

- 225,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

เพื่อเป็นการป้องกัน
อาชญากรรมใน
บริเวณพื้นที่ตลาดปลา 

กองช่าง 

 
       
      



 

       
        
      -76-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

144 โครงการเจาะบ่อบาดาล
ตลาดปลา  
อบต.ชยับาดาล 
หมู่ที่ 4  ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ไว้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

โดยเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ 
PVC Ø 6 นิ้ว ช้ัน 13.5 
ความลึก 150 เมตร 
พร้อมติดตั้งซัมเมริ์ส 
ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์และท่อดูดตาม
แบบกรมทรพัยากรน้ําบาดาล  
 

356,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

145 โครงการยา้ยประปาหอ
ถังสูงพร้อมปรับปรุงและ
ติดตัง้บรเิวณตลาดปลา  
อบต.ชัยบาดาล 
หมู่ที่  4  ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ไว้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 
 
 
 

โดยย้ายแท้งประปาหอถัง
สูงพร้อมปรับปรุงและตดิตั้ง
บริเวณตลาดปลา  
(ตามแบบและรายละเอียด 
อบต.กําหนด) 

270,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 



 

      -77-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

146 โครงการปรับปรุงอาคาร
ตลาดปลา 
อบต.ชัยบาดาล 
หมู่ที่  4  ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

ปรับปรุง
อาคารสถานท่ี
ตลาดปลาให้มี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ปรับปรุงอาคารตลาดปลา
กว้าง  7  เมตร    
ยาว  120  เมตร  
ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 
 
 

800,000 - - - - 1  หลัง ประชาชนมีอาคาร
ตลาดปลาที่มั่นคง
แข็งแรงในการค้า
ขายสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้าง 
ห้องน้ําตลาดปลา   
อบต.ชัยบาดาล 
หมู่ที่  4  ต.ชัยบาดาล 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนและผู้
มาท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกสะบาย
ในการใช้
บริการห้องน้ํา
ตลาดปลา 
 

ก่อสร้างห้องน้ําตลาดปลา  
กว้าง  5   เมตร    
ยาว  17.5  เมตร  
(ชาย 5 ห้อง หญิง 5 ห้อง 
พิการ 1 ห้อง)  
ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด 

700,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกสะบายใน
การใช้บริการ
ห้องน้ําตลาดปลา 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสะบาย
ในการใช้ห้องน้ํา
ตลาดปลา 

กองช่าง 

  
 
 



 

 -78-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

148 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ฝาปูน
หลังอาคารตลาดปลา 
อบต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อป้องกันนํ้า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ฝาปูน  
กว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 153  เมตร  
ลึกเฉลีย่  0.50   ม.  
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด 
 

- 310,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80  
น้ําไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน 

น้ําไม่ท่วมขังเน่าเสีย
ในครัวเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

149 โครงการเทลาน
เอนกประสงค์แอสฟัลท์
ติกตลาดปลา 
อบต.ชัยบาดาล 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
พื้นที่จัด
กิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน 

เทลาน เอนกประสงค์
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง  13  เมตร   
ยาว  138   เมตร   
หนาเฉี่ย  0.05  เมตร  
แบบและรายละเอียด  
อบต.กําหนด 

- 760,000 - -  - พื้นที่ลาน แอส
ฟัลท์ติก 
ไม่น้อยกว่า 
1,794 ตร.ม. 

เพื่อประชาชนมี
พื้นที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
บริเวณตลาดปลา 

กองช่าง 

 
 



 

 
 -79-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมลูค่าเพิม่การผลิตอาหารปลอดภัย   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

150 โครงการเทลาน คสล.
ตากปลาพร้อมรั้วและ
อุปกรณ์ตากปลา
ตะแกรงสแตนเลส 
บริเวณตลาดปลา  
อบต.ชัยบาดาล 
 
 

เพือ่ให้
ประชาชนและ
พ่อค้าแม่ค้ามี
พื้นที่ในการใช้
ตากปลา 

เทลาน คสล.ตากปลา
กว้าง  12  เมตร 
ยาว  30  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
พร้อมรั้วและอุปกรณ
ตากปลาตะแกรงสแตนเลส 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด 

- - 500,000 - - ลาน คสล. 
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 360 ตร.ม. 

ประชาชนและพ่อค้า
แม่ค้ามีพื้นท่ีในการ
ใช้ตากปลา 

กองช่าง 

151 โครงการติดตั้งป้ายบอก
ระยะทางมาสํานักงาน 
อบต.ชัยบาดาล และ
ป้ายเดนิทางโดยสวสัดิภาพ 
ด้วยความห่วงใยจาก 
อบต.ชัยบาดาล 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนที่มา
ติดตอ่งานกบั
ทาง อบต. 
ชัยบาดาล 

ก่อสร้างป้ายบอก
ระยะทาง ตัวป้ายเป็น
เหล็ก(เหมือนป้ายทาง
หลวงทั่วไป)เสาเป็น
ปูนสองเสาฝังลงในดิน
ติดตั้งรมิถนน (ตาม
แบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด) 

150,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการมา
ติดตอ่งานกบัทาง 
อบต.ชัยบาดาล 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่องานกับทาง 
อบต.ชัยบาดาล 

กองช่าง 

รวม 151  โครงการ   15,653,200 21,928,000 8,732,000 7,824,000 25,578,500    



 

-80-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มผลผลติสร้างมูลคา่เพิ่มสินค้าการเกษตรและผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภัย , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาเมืองลพบุรสีะอาดและน่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ , ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
อบต.ชัยบาดาล 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพท่ีดี
ของผู้สูงอายุ
ทั้งร่างกาย
และจิตใจของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ  ในหมู่บ้าน 
จํานวน 11  หมู ่

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้สูงอายุ  11  หมู ่ ผู้สูงอายไุด้รับความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
ตัวเองทั้งร่างกาย
และจิตใจทีด่ ี

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เพาะเหด็ 
หมู่ที่ 2 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
อาชีพในการ
หาเลี้ยง
ครอบครัว 

ฝึกอาชีพเพาะเหด็ให้กับ
ประชาชน  
 หมู่ที่ 2 ต.ชัยบาดาล 
จํานวน 30 คน 

100,000 - - - - ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพเพาะเห็ด 
จํานวน 30 คน 

ประชาชนมีอาชีพหา
เลี้ยงครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

 
       
 
        



 

 
        -81-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มผลผลติสร้างมูลคา่เพิ่มสินค้าการเกษตรและผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภัย , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาเมืองลพบุรสีะอาดและน่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ , ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                    -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เลี้ยงไกไ่ข ่
หมู่ที่ 2 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
อาชีพในการ
หาเลี้ยง
ครอบครัว 
 

ฝึกอาชีพเลี้ยงไกไ่ข่ให้กับ
ประชาชน หมู่ที่ 
 2 ต.ชัยบาดาล 
  จํานวน 50 คน 

- 100,000 - - - ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน 
จํานวน 50 คน 

ประชาชนมีอาชีพหา
เลี้ยงครอบครัว 

กองสวสัดิการสังคม 

4 โครงการฝึกอาชีพเห็ด 
หมู่ที่ 2 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
อาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว 

ฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 2 ต.ชัยบาดาล  
จํานวน 50 คน 

- 100,000 - - - ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน 
จํานวน 50 คน 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีอาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
      



 

        -82-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มผลผลติสร้างมูลคา่เพิ่มสินค้าการเกษตรและผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภัย , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาเมืองลพบุรสีะอาดและน่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ , ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มเพาะเห็ด 
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
อาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว 

ฝึกอาชีพเพาะเหด็ 
ประชาชนในชุมชน 
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล 
จํานวน 50 คน 

- 100,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มรีายได้และ
ความรู้ในการ
ฝึกอบรมอาชีพ 

ประชาชนมีรายได้
จากการฝึกอบรม
อาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

6 โครงการส่งเสริมการเต้น
แอโรบิคในหมู่บ้าน 
หมู่ที่  3 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ออกกําลังกาย
และมสีุขภาพ
ที่แข็งแรง 

ประชาชนในชุม  
หมู่ที่ 3 ต.ชัยบาดาล 
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

ประชาชนได้ออก
กําลังกายและทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 



 

        -83-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มผลผลติสร้างมูลคา่เพิ่มสินค้าการเกษตรและผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภัย , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาเมืองลพบุรสีะอาดและน่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ , ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                               -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเห็ด (ภูฐาน) 
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนหมู่
ที่ 5 ต.ชัย
บาดาล ได้มี
อาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว 
 
 

ฝึกอาชีพเพาะเหด็ให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 
จํานวน 50 คน 

- 100,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มรีายได้จาก
การอบรมอาชีพ 

ประชาชนในชุมมี
อาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

8 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตร ี
หมู่ที่ 6  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้กลุ่ม
สตรี ในหมู่ที่ 
6 ต.ชัย
บาดาล มี
อาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว 

ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรี 
หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล 

- 200,000 - - - กลุ่มสตรี ร้อยละ 
80 มีอาชีพในการ
หารายได้เลี้ยง
ครอบครัว 

กลุ่มสตรมีีอาชีพใน
การหารายได้เพิ่ม 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 



 

        
       -84-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มผลผลติสร้างมูลคา่เพิ่มสินค้าการเกษตรและผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภัย , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาเมืองลพบุรสีะอาดและน่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ , ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ  อสม. 
หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้ อสม. 
หมู่ที่  6  
ต.ชัยบาดาล  
มีความรู้
ความสามารถ
ดูแลชุมชุน
ของตัวเอง 

กลุ่ม อสม. ในชุมชน 
 หมู่ที่ 6 ต.ชัยบาดาล 

200,000 - - - - อสม.ร้อยละ 80 
มีความรู้
ความสามารถใน
การพัฒนาชุมชน
ในหมู่ตัวเอง 

อสม.มีความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนาและดูแล
ชุมชนตัวเอง 

กองสวัสดิการสังคม 

10 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เพราะเห็ด 
หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
อาชีพในการ
หาเลี้ยง
ครอบครัว 

ฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1 ต.มะกอกหวาน 
จํานวน 30 คน 

100,000 - - - - ฝึกอบรม
ประชาชนในหมู่ที่ 
1 ต.มะกอกหวาน 
จํานวน 30 คน 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 
สํานักปลดั 

     
 



 

        -85-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มผลผลติสร้างมูลคา่เพิ่มสินค้าการเกษตรและผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภัย , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาเมืองลพบุรสีะอาดและน่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ , ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมเลี้ยง
ปลาดุกในอ่างซีเมน  
ของกลุ่มอาชีพฯ 
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
อาชีพในการ
หาเลี้ยง
ครอบครัว 

ฝึกอาชีพให้กับประชาชน
ในหมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 
จํานวน 30 คน 

100,000 - - - - ฝึกอบรม
ประชาชนในหมู่ที่ 
2 ต.มะกอกหวาน 
จํานวน 30 คน 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

12 โครงการจดัซื้อพันธุ์ปลา
ปล่อยในเขื่อนป่าสักฯ 
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนรู้จัก
ดูแลรักษา
พันธุ์ปลาใน
ท้องถิ่นของ
ตัวเองเพื่อเป็น
แหล่งอาหาร
ในชุมชน 

จัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยใน
เขื่อนป่าสักเพื่อคืนความ
อุดมสมบรูณ์และเป็น
แหล่งอาหารในชุมชน
ต่อไป 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีแหล่งอาหาร
ในการหาเลีย้ง
ครอบครัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความอยู่ดีกินดีใน
ท้องถิ่นของตัวเอง 

กองสวัสดิการสังคม 
สํานักปลดั 

 
 
       
 



 

       -86-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มผลผลติสร้างมูลคา่เพิ่มสินค้าการเกษตรและผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภัย , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาเมืองลพบุรสีะอาดและน่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ , ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวนครัวรั้ว
กินได้ (พร้อมจดัหา
อุปกรณ์การเกษตร) 
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนอยู่
แบบพอเพียง
สามารถ
พึ่งตนเองได ้
 

ปลูกพืชผักสวนครัวรั้ว
กินได้ (พร้อมจดัซื้อ
เครื่องมือเกษตร)  
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีอาหารอยู่
อย่างพอเพียง
สามารถพึ่งตนเอง
ได ้

เพื่อให้ประชาชนอยู่
แบบพอเพียง
สามารถพึ่งตนเองได ้

กองสวัสดิการสังคม 

14 โครงการจดัตั้งตลาด
ชุมชนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อส่งเสริม
การหารายได้
ในชุมชนของ
ตัวเอง 

โดยการจัดตั้งตลาดใน
ชุมชน  
หมู่ที่ 2 ต.มะกอกหวาน 

150,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มรีายได้จาก
การค้าขายใน
ตลาดนดัชุมชน 

ประชาชนมีรายได้
ในการค้าขายใน
ตลาดนดัชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 
สํานักปลดั 

 
  
 
 



 

        -87-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มผลผลติสร้างมูลคา่เพิ่มสินค้าการเกษตรและผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภัย , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาเมืองลพบุรสีะอาดและน่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ , ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เลี้ยงปลาในบ่อปูนซีเมนต ์
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
อาชีพในการ
หาเลี้ยง
ครอบครัว 

ฝึกอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อ
ปูนซีเมนต์ให้กับ
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 
จํานวน 30 คน 
 

- 100,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
30 มีอาชีพในการ
หาเลี้ยงครอบครัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

16 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เพาะเหด็และขยายต่อ
ยอดศูนยเ์พาะเห็ดในชุมชน 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนหมู่
ที่ 3 ต.มะกอก
หวาน ได้มี
อาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว 

ฝกึอาชีพเพาะเหด็และ
ขยายต่อยอดศูนย์เพาะ
เห็ดในชุมชน  
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน  

- 100,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มรีายได้จาก
การอบรมอาชีพ 

ประชาชนในชุมมี
อาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
         



 

 
       -88-         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มผลผลติสร้างมูลคา่เพิ่มสินค้าการเกษตรและผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภัย , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาเมืองลพบุรสีะอาดและน่าอยู ่  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ , ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงไกไ่ข ่
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีอาชีพใน
การหาเลี้ยง
ครอบครัว 

ฝึกอาชีพเลี้ยงไกไ่ข่ให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน  
จํานวน 40 คน 

200,000 - - - - ฝกึอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน 
จํานวน 40 คน 

ประชาชนมีอาชีพ
หาเลี้ยงครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

18 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยง
ไก่พ้ืนบา้น/ไก่พ้ืนเมือง 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีอาชีพใน
การหาเลี้ยง
ครอบครัว 

ฝึกอาชีพเลี้ยงไก่
พื้นบ้าน/พื้นเมืองให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน  
จํานวน 40 คน 

150,000 - - - - ฝกึอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน 
จํานวน 40 คน 

ประชาชนมีอาชีพ
หาเลี้ยงครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 
 

19 โครงการทําหมันสุนัขและ
แมวในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อเป็น
ควบคุมการ
ขยายพันธุ์
สุนัขและ
แมวใน
ชุมชน 

ทําหมันสุนัขและแมวใน
ชุมชน  จํานวน 80  ตัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อให้
ประชาชนร้อย
ละ 80 ควบคุม
การขยายพันธ์ุ
ของสุนัขและ
แมวในชุมชน 

เป็นการควบคมุ
การขยายพันธ์ุของ
สุนัขและแมวใน
ชุมชน 

สํานักปลดั 

 



 

       -89-         แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มผลผลติสร้างมูลคา่เพิ่มสินค้าการเกษตรและผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภัย , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาเมืองลพบุรสีะอาดและน่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ , ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                -เพิ่มเตมิ- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการจดัอบรมการ
กําจดัยุงลายภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

อบรมการกําจดั
ยุงลายภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3  ต. มะกอกหวาน 
จํานวน 30 คน  

 

100,000 - - - - ฝึกอบรม อสม.
ประชาชน  
จํานวน 30 คน  
ในการกําจัดยุงลาย
ภายในชุมชน 
 

ประชาชนสามารถกําจัด
ยุงลายได้อย่างถูกวิธีและ
เป็นการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

21 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพโดยการตดิตั้งแผง
โซล่าเซลล ์
ในตําบลมะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
พลังงานทดแทน
ไว้ใช้ในกลุ่ม
อาชีพของชุมชน
ตําบลมะกอกหวาน 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ตามกลุม่อาชีพต่างๆ
ของตําบลมะกอก
หวาน ตาม
รายละเอียด ท่ี 
อบต.ชัยบาดาล
กําหนด 
 
 

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีพลังงาน
สํารองไว้ใช้ภายใน
กลุ่มอาชีพและ
ชุมชนของตําบล
มะกอกหวาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
พลังงานทดแทนไว้ใช้ใน
กลุ่มอาชีพของชุมชน
ตําบลมะกอกหวาน 

กองสวัสดิการ 

รวม 21  โครงการ   1,700,000 1,600,000 300,000 300,000 300,000    

 
 



 

        -90-                                                                                                    แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบรุี : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพ  และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดัลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบสาธารณปูโภค - สาธารณูปการ  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                              -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําดิบจากเขื่อนป่าสัก
พร้อมก่อสร้างที่กักเก็บ
น้ํา(เพ่ือผลิตน้าํประปา
ใช้ในหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ไว้อุปโภคบริโภค 
ตลอดป ี

โดยก่อสร้างถังกักเก็บ
น้ําคสล.ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 10 สูง 2 
เมตร จาํนวน 4 ถัง
พร้อมจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
และเดินท่อน้ําเข้าถังเก็บ
น้ําประปา ตาม
รายละเอียดและแบบท่ี 
อบต.กําหนด 

- - - - 3,000,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําไว้อุปโภคบริโภค
ในชุมชนตลอดป ี

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.ขา้มฝายคลองห้วยไผ่ 
หมู่ที่ 7 ชัยบาดาล ไป 
หมู่ที่ 4 ชัยบาดาล 
หมู่ที่ 7 ต.ชัยบาดาล 

เพือ่ให้
ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
ปลอดภัย
สะพานมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
กว้าง 8 เมตร  
ยาว 80 เมตร   
ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด   

- - - 7,200,000 - ประชาชนร้อย
ละ 80 มี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา 

ประชาชนสัญจรไป-
มาสะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
     



 

       -91-                                                                                                    แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบรุี : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพ  และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบสาธารณปูโภค - สาธารณูปการ  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                              -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล 
หน้าบ้าน นายพิพัฒต์  
ม.5 ต.ชัยบาดาล  ถึง  ถนน 
คสล.เขตตําบลม่วงค่อม 

เพือ่ให้
ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
ปลอดภัยถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ก่อสร้างถนน คสล.
สภาพถนนกว้าง 5 เมตร
ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. 
หนา 0.05 เมตร 
ยาว  524  เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด   

1,703,000 - - - - ถนนมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 
2,620 ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป-
มาสะดวกปลอดภัย
ถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางดา้นหลัง
ศาลจังหวัดชัยบาดาล
จุดดดําเนินการเขต
ตําบลชัยบาดาล ม.5  
เชื่อมต่อห้วยหิน และ
ม่วงค่อม  

เพือ่ให้
ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
ปลอดภัยถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
สภาพเดิมถนนลาดยาง 
กว้าง 7 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร ยาว 
1,030 เมตร ซึ่งรวมหู
ช้าง กว้าง 24 ม. ยาว 
30 ม. (1,030 รวมหู
ช้างแล้ว)  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด   

4,014,400 - - - - ถนนมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 
7,720 ตร.ม 

ประชาชนสัญจรไป-
มาสะดวกปลอดภัย
ถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 



 

        -92-                                                                                                    แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบรุี : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพ  และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบสาธารณปูโภค - สาธารณูปการ  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                              -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ม.5  ต.ชัยบาดาล 
เชื่อม ถนน  
หมู่ที่  7 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
สะบายถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ปรับปรุงถนน คสล. 
กว้าง  4  เมตร   
ไหล่ทาง 0.50 เมตร  
หนา  0.15 เมตร 
ยาว  1,053  เมตร 
ตามรายละเอียดและ
แบบท่ี อบต.กําหนด 

2,737,800 - - - - มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,212 
ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป-
มาสะดวกสะบาย
ถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง  
สายวัดถนนโค้ง 
หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล  

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
สะบายถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
กว้าง  5  เมตร  
ไหล่ทาง 0.50 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 
975 เมตร   
ตามรายละเอียดและ
แบบท่ี อบต.กําหนด 
 

2,535,000 - - - - มีพื้นท่ีไม่น้อย 
กว่า 4,875 ตร.ม. 

ประชาชนสญัจรไป-มา 
สะดวกสะบายถนน
มีความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

 



 

         -93-                                                                                                    แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบรุี : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพ  และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบสาธารณปูโภค - สาธารณูปการ  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                              -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างโดม
หน้าเมรุ(วดัโคกสําเริง) 
หมู่ที่ 3 ต.มะกอกหวาน 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมใน
ชุมชน 
 
 

ก่อสร้างโดม กว้าง 17 
เมตร ยาว 22 เมตร 
ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 

 

- - 4,500,000 - - 1 หลัง ประชาชนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ บริเวณ
โรงเรียนบ้านถนนโค้ง 
หมู่ที่ 4 ตําบลชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
ในชุมชน 

ก่อสร้างโดม กว้าง 24 ม. 
ยาว 48 เมตร  (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

- - 13,824,000 - - 1  หลัง ประชาชนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน 

กองช่าง 

        
       



 

 
        -94-                                                                                                    แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบรุี : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพ  และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบสาธารณปูโภค - สาธารณูปการ  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                              -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างรั้ว
โรงเรียนบ้านถนนโค้ง  
หมู่ที่  4  ตําบลชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนและ
คนในชุมชนมี
สถานท่ีทํา
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างรั้วโรงเรียน 
กว้าง 75 เมตร ยาว 
277 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด)  

 

- - - 2,817,000 - ประชาชนร้อย
ละ 80 มี
สถานท่ีในการ
ออกกําลังกาย
และทํา
กิจกรรม
ร่วมกันของ
ชุมชน 

ประชาชนมีสถานที่
ในการออกกําลังกาย
และทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกคลอง
ห้วยไผต่ั้งแต่บ้านตาแจ๋ว 
ถึงหมู่ที่ 7 ชัยบดาล 
หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองห้วยไผ ่
ยาวลี่ย 1,000 ม.
ปากกว้าง  45 ม. ลึก
เฉลี่ย 3.50 ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบต.
กําหนด 
 
 
 

- - - 1,575,000 - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ําไว้
ใช้ทาง
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



 

         -95-                                                                                                    แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบรุี : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพ  และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบสาธารณปูโภค - สาธารณูปการ  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                              -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการขยายทาง
ถนนลาดยางพร้อม
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
เนินศิลา จากทางเข้า
ถนนเส้น 205 ถึง
หมู่บ้านหมู่ 5 – 7   
ชัยบาดาล 
หมู่ที่ 5 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวกปลอดภยั
ต่อผู้สญัจรไป-
มา สภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ขยายถนนลาดยางพร้อม
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 

- - - 2,520,000 - ถนนลาดยางมี
พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,000 

ตร.ม. 

ประชาชนสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก ถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล 7 คน  ข้างสระ
น้ําติดถนนเขื่อน 
หมู่ที่  6 ต.ชัยบาดาล 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ออกกําลังกาย
และห่างไกลยา
เสพติด 

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 
คน กว้าง 50 เมตร ยาว 
50 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร พร้อมติดตั้ง
ไฟสปอรต์ไลท ์
 
 

- - - - 1,300,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้
ออกกําลังกาย
และห่างไกล
ยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

         
 



 

        -96-                                                                                                    แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบรุี : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพ  และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดัลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบสาธารณปูโภค - สาธารณูปการ  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                              -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาประจําหมู่บ้าน 
(บริเวณ รร.บ้านถนนโค้ง) 
หมู่ที่  4  ต.ชัยบาดาล 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ออกกําลังกาย
และมสีุขภาพท่ีดี
และห่างไกลยา
เสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬา กว้าง 
75 ม. ยาว 277 ม. 
หนา 0.10 ม.(ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด) 

- - - - 8,310,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้
ออกกําลังกาย
มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกกําลังกายมี
สุขภาพท่ีดีห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างเริม่ตั้งแตห่มู่บา้นเมือง
ทองเก้ารมิถนนสาธารณะ 
บริเวณถนนเส้น 205 ถึง  
โค้ง หมู่ที่ 4 ชัยบาดาล  
หมู่ที่  7  ต.ชัยบาดาล 
 

เพื่อส่องสว่าง
ทางสาธารณใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริม
ถนนสาธารณะ เส้น 
205 ระยะทางยาว
ประมาณ 2,100  เมตร 

- - - 1,260,000 - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีแสง
สว่างทาง
สาธารณะใน
เวลากลางคืน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

           
 



 

       -97-                                                                                                    แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบรุี : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพ  และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบสาธารณปูโภค - สาธารณูปการ  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                              -เพิ่มเติม- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการขยายทางถนน 
ลาดยางทางเข้าเนินศิลา
พร้อมซ่อมแซม ตั้งแตถ่นน 
เส้น 205  ถึงสามแยก
เนินศิลา  
หมู่ที่  7  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวกปลอดภยั
ต่อผู้สญัจรไป-
มาสภาพถนนมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ขยายถนนลาดยางพร้อม
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
กว้าง 5. เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด 
 

- - 6,300,000 - - ถนนลาดยางมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
15,600  ตร.ม. 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยต่อผูส้ัญจร
ไป-มาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากบ้าน
นางนุชรดี  คําเฉียง ถึง 
บ้านเขายายกะตา หมู่ที่ 
2 ต.ลาํนารายณ ์
หมู่ที่  8  ต.ชัยบาดาล 

เพื่อความ
สะดวกปลอดภยั
ต่อผู้สญัจรไป-
มาสภาพถนน 
มีความมั่นคง
แข็งแรง 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05  เมตร  เมตรตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบต.กําหนด   

- - - - 3,150,000 1  เส้น ประชาชนสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

รวม 16  โครงการ   10,990,200 - 24,624,000 15,372,000 15,760,000    
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                                                                                                                     แบบ ผ .03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

บัญชีครภุัณฑ์ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบรุี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรี  เมืองสะอาดและน่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการเมืองบริหารและพัฒนาบุคลากร 
1.1  แผนงานบริหารทั่วไป         

-เพ่ิมเติม- 

 
 
 

    

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมลูฝอย   
ชนิด 6 ล้อ  จํานวน 1 คัน 
 

2,400,000 - - - - สํานักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

 
จัดซื้อรถกู้ชีพ – กู้ภัย   ชนดิ  4  ล้อ   
จํานวน  1  คัน 

1,070,000 - - - - สํานักปลดั 

3 
บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อถังดับเพลิงประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3  ต.มะกอกหวาน 
 ความจุ  15  ปอนด ์
จํานวน  20  ถัง 

30,000 - - - - สํานักปลดั 

4 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องพ่นยาหมอกควัน
กําจัดยุง  จํานวน  4  เครื่อง 120,000  - - - 

กองสวัสดิการ
สังคม 



 

       -99-    
                                                                                                         แบบ ผ.03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

บัญชีครภุัณฑ์ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรี  เมืองสะอาดและน่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการเมืองบริหารและพัฒนาบุคลากร 
1.1  แผนงานบริหารทั่วไป         

 

       

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสาํนักงาน 
อบต.แบบตั้งบนพ้ืนและแขวน 
(ระบบ Inverter) 
ขนาด 36,000 บีทีย ู
(ราคารวมคา่ติดตั้ง) 
จํานวน  4  เครื่อง 

220,000 - - - - สํานักปลดั 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ วัสดุสาํนักงาน 
 
จัดซื้อวสัดสุํานกังาน (เก้าอี้พลาสติก) 
จํานวน  200  ตวั 

60,000 - - - - สํานักปลดั 

7 
บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
(ประจําตาํแหน่งนายก) 
จํานวน  1  เครื่อง 

- - 40,000 - - สํานักปลดั 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน 

จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
พร้อมจอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิด
มอเตอรไ์ฟฟ้าราคารวมค่าติดตั้ง 
จํานวน 1 เครื่อง 

80,000 - - - - สํานักปลดั 



 

 
        -100- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                    แบบ ผ.03 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

บัญชีครภุัณฑ์ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรี  เมืองสะอาดและน่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี :  ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการเมืองบริหารและพัฒนาบุคลากร 
1.1  แผนงานบริหารทั่วไป         

  -เพ่ิมเติม- 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 

บริหารทั่วไป 
สังคมสงเคราะห ์
การศึกษา 
เคหะและชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร ์
จํานวน 5 เครื่อง พร้อมเครื่อง
ปริ้นเตอร์ รายละเอียดตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

- - 250,000 - - 

สํานักปลดั 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน 

 
รถยนต์ส่วนกลาง 
(ประจําตาํแหน่งนายกฯ) 
ชนิด 4 ล้อ  7 ท่ีนั่ง 

- 1,400,000 - - - สํานักปลดั 

รวม 10  โครงการ    3,980,000 1,400,000 290,000 - -  


