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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 ต าบลบ๎านพร๎าว  เป็นต าบลที่แยกออกจากต าบลหัวนา  เมื่อ  พ.ศ. 2510  โดยมีช่ือเรียกตาม              
บ๎านพร๎าว หมูํที่ 1  เนื่องจากเป็นบ๎านเกําแกํกํอนหมูํบ๎านอื่นในต าบล  โดยจะเห็นได๎จากมีพระธาตุโบราณของ
หมูํบ๎านซึ่งมีอายุนับได๎หลายร๎อยปีตั้งอยูํในวัดสระธาตุบ๎านพร๎าว  มีดวงตราประจ า  อบต.  เป็นรูปพระธาตุ   
ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธ์ิและเป็นที่เคารพสักการะของชาวต าบลบ๎านพร๎าว   

องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว   กํอตั้งข้ึนเมื่อ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2539  และ 
ใช๎เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตต าบลบ๎านพร๎าว 

http://www.banproaw.go.th 
Facbook  อบต.บ๎านพร๎าว อ าเภอเมือง นภ 
โทร  0-4231-5864   แฟกซ์  0-4231-5864  ตํอ 101 

1. ด้านกายภาพ 
1.1  ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

            องค์การบรหิารสวํนต าบลบา๎นพรา๎ว  ต้ังอยํูทีบ่า๎นบก  หมูทํี ่5  ถนน หนองบัวล าภู-ศรีบุญเรือง                  
ต าบลบ๎านพร๎าว   อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวล าภู  อยูํทางทิศตะวันตกของอ าเภอเมือง  ระยะหํางจาก
อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู   14  กิโลเมตร 
            ต าบลบา๎นพรา๎ว  มเีน้ือทีท่ัง้หมดประมาณ   82.85  ตารางกิโลเมตร  หรือ  จ านวน  51,781.25  
ไรํ 
อาณาเขต 
            ทศิเหนือ ติดเขต  ต าบลหนองหว๎า    ต าบลหนองบวั  อ าเภอเมอืง  จงัหวัดหนองบวัล าภู  
            ทศิใต๎  ติดเขต  ต าบลหวันา         อ าเภอเมอืง    จงัหวัดหนองบวัล าภู  
            ทศิตะวันออก ติดเขต  ต าบลบา๎นขาม      อ าเภอเมอืง     จงัหวัดหนองบวัล าภู  
            ทศิตะวันตก ติดเขต  ต าบลหนองแก      อ าเภอศรบีญุเรอืง    จงัหวัดหนองบวัล าภู 

1.2  ภูมิประเทศ 
            ลกัษณะต าบลบา๎นพรา๎ว กว๎างเปน็แนวยาวจากทศิตะวันออกไปยังทศิตะวันตก  มถีนนสายหลกัของ
ต าบลคือ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  228  (สายหนองบัว-ชุมแพ)  ตัดผํานตอนกลางของต าบลไปในแนว
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ใต๎  โดยผํานหมูํที่ 10 บ๎านห๎วยค๎อ  หมูํที่ 5  บ๎านบก  หมูํที่ 11 บ๎านหัวขัว  และ  หมูํที่ 
9  บ๎านพันดอน และสายรองของต าบล  คือ ถนนลาดยาง  สายวังหมื่น-สร๎างเสี่ยน  ผํานด๎านทิศตะวันออก
เฉียงใต๎ของต าบลโดยผํานหมูํที่  1  บ๎านพร๎าว  หมูํที่  2  บ๎านหัน  หมูํที่ 3  บ๎านโคกมํวย  และหมูํที่  14  
บ๎านทําโพธ์ิชัย  มีแหลํงน้ าที่ส าคัญ  คือ ห๎วยโจด  ห๎วยกุดเชือก  ห๎วยนากุง ห๎วยแปูน  ห๎วยกกค๎อ  ห๎วยกุดสระ
ใน  ห๎วยโสกเก๎าหาบ  หนองฝาย   กุดซอย  และหนองสระพัง  ไหลผํานหมูํบ๎านตําง ๆ  ในเขตต าบลบ๎านพร๎าว  
เป็นต๎น 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศแบํงออกเป็น  3  ฤดู  ได๎แกํฤดูร๎อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  สภาพอากาศโดยทั่วไป

ข้ึนอยูํกับมรสุมที่พัดผํานประจ าปี  จัดอยํูในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร๎อนเฉพาะฤด ู
 -  ฤดูร๎อน  ตั้งแตํ  มีนาคม  ถึง  เมษายน  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  34-36  องศาเซลเซียส  
 -  ฤดูฝน    ตั้งแตํ  พฤษภาคม  ถึง  ตุลาคม  ฝนจะตกมากในเดือนสิงหาคม-กันยายน  เนื่องจาก
อิทธิพลพายุดีเปรสช่ัน 
 -  ฤดูหนาว  ตั้งแตํ  พฤศจิกายน  ถึง  กุมภาพันธ์  ซึ่งอากาศจะหนาวมากในชํวงเดือน  ธันวาคม-
มกราคมโดยอุณหภูมิเฉลี่ย  15-16  องศาเซลเซียส 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ดินต าบลบ๎านพร๎าว  เป็นดินรํวนปนทราย  มีการระบายน้ าดี    หรือคํอนข๎างเป็นดินทรายมีความ

สมบูรณ์ปานกลางถึงต่ า  เหมาะสมส าหรับการปลูกข๎าวในฤดูฝนเทํานั้น  ถ๎าหากมีการชลประทานอันเหมาะสม
จะสามารถท านาปรังในฤดูแล๎ง  หรือปลูกพืชผัก  หรือปลูกพืชไรํตําง ๆ  ได๎หลังฤดูท านาปี 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 แหลํงน้ าที่ส าคัญ  ในเขตต าบลบ๎านพร๎าว  มีหนองน้ า  จ านวน  5  แหํง  ดังนี ้

1.5.1  หนองนาใหญํหมูํที่ 2,14  ความจุโดยประมาณ 632 ,000   ลบม. 
1.5.2  หนองสระพังหมูํที่1  ความจุโดยประมาณ 73,500

 ลบม. 
1.5.3  สระหินหมูํที่6   ความจุโดยประมาณ 26 ,700     

ลบม. 
1.5.4  หนองโสกเก๎าหาบหมูํที่  7  ความจุโดยประมาณ 20 ,700     

ลบม. 
1.5.5  หนองไส๎ไกํหมูํที่ 8,15  ความจุโดยประมาณ 195,900ลบม. 
1.5.6  หนองแคมป์  หมูํ 9  ความจุโดยประมาณ 90,000    ลบม. 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม ้
พื้นที่ปุาไม๎  1,700  ไรํ 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลบ๎านพร๎าว  มี15  หมูํบ๎าน  ประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น  9,716  คน  

          2.2 การเลือกต้ัง 
การเลือกตั้งผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 15หมูํบ๎าน หากมีการเลือกตั้ง
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ในครั้งหน๎า จะมี ผู๎บริหารท๎องถ่ิน (นายกองค์การบริหารสํวนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล หมูํบ๎านละ 2 คน 15หมูํบ๎าน รวมเป็น 30คน 

 

 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  รวมทั้งหมด  9,716  คน  ประกอบด๎วย
ประชากรชาย จ านวน  4,880  คน  ประชากรหญิง จ านวน  4,836  คน  จ านวนครัวเรือน  2,606  
ครัวเรือนโดยแยกตามหมูํบ๎านที่อาศัยจริง  ดังนี้    (ข๎อมูล ณ  เดือน กันยายน  2559) 
 

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
บ๎านพร๎าว 310 316 626 
บ๎านหัน 355 368 723 
บ๎านโคกมํวย 364 337 701 
บ๎านปุาคา 259 277 536 
บ๎านบก 350 345 695 
บ๎านโนนเรียง 539 585 1,124 
บ๎านศรีสุข 552 524 1,076 
บ๎านโนนสูง 353 341 694 
บ๎านพันดอน 204 210 414 
บ๎านห๎วยค๎อ 394 360 754 
บ๎านหัวขัว 207 200 407 
บ๎านโนนส าราญ 172 169 341 
บ๎านนาล๎อม 131 129 260 
บ๎านทําโพธ์ิชัย 349 348 697 
บ๎านใหมํวังทอง 341 327 668 
รวม 4,880 4,836 9,716 

 

          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรสํวนใหญํอยูํในวัยท างาน 35 – 55 ป ี

 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา  

โรงเรียนประถมศึกษา      4 แห่ง ได้แก ่
1.โรงเรียนบ๎านโคกมํวย จ านวนนักเรียนประมาณ     59คน 
2.โรงเรียนบ๎านศรีสุขนาล๎อม จ านวนนักเรียนประมาณ     94คน 
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3.โรงเรียนบ๎านโนนสูงใหมํวังทอง จ านวนนักเรียนประมาณ     117   คน 
4. โรงเรียนบ๎านห๎วยค๎อ จ านวนนักเรียนประมาณ  49     คน  
(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) 
 
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)       2  แห่ง ได้แก ่
1.โรงเรียนบ๎านพร๎าว จ านวนนักเรียนประมาณ     209   คน 
2. โรงเรียนบ๎านบกโนนเรียง จ านวนนักเรียนประมาณ  210   คน  
(อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

         ศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็ก่อนวัยเรียน2แห่ง ได้แก ่
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ จ านวนนักเรียนประมาณ  69  คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนนเรียง จ านวนนักเรียนประมาณ     83   คน 

สถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  1  แห่ง  ได้แก่ 
1. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 

4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  บ๎านพร๎าว   1 แหํง 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  บ๎านบก    1 แหํง  
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน     15 แหํง 

 4.3 อาชญากรรม 
 -ไมํมี 

 4.4 ยาเสพติด 
 - ไมํมี  

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 - ไมํมี 

5. การบริการขั้นพ้ืนฐาน 

5.1  การคมนาคม 
            การคมนาคมทีใ่ช๎ในต าบลบา๎นพรา๎วน้ัน องค์การบรหิารสวํนต าบลบา๎นพรา๎ว  จะเปน็การคมนาคม
โดยรถยนต์เป็นหลัก  ซึ่งสามารถติดตํอกับต าบลตําง ๆ   โดยมีเส๎นทางคมนาคมที่ส าคัญ    โดยระยะทางจาก
ต าบลบ๎านพร๎าวไปยังต าบลตําง ๆ  มีดังนี ้
       ต าบล     ระยะทางจากต าบลบา๎นพรา๎ว  (กม.)  
 ต าบลหนองหว๎า       8      กิโลเมตร 
 ต าบลโนนขมิ้น      18       กิโลเมตร 
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 ต าบลบ๎านขาม      10      กิโลเมตร 
 ต าบลหัวนา      10      กิโลเมตร 
 ต าบลหนองแก      11      กิโลเมตร 

 

 

5.2  การไฟฟ้า 

●หมูํบ๎านมีไฟฟูาใช๎       15     หมูํบ๎าน 
●จ านวนประชากรที่ใช๎ไฟฟูา  90%  ของจ านวนหลังคาเรือน 

5.3การประปา 

 ประปาสํวนใหญํเป็นประปาหมูํบ๎าน   

5.4  โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันทุกหมูํบ๎านใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสํวนใหญ ํ

5.5ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาต 1แหํงตั้งอยูํที่   บ๎านบกต าบลบ๎านพร๎าว  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 ราษฎรสํวนใหญํประมาณร๎อยละ  80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได๎แกํ  ท านาปลูกข๎าว  
ปลูกอ๎อย  และปลูกมันส าปะหลัง  ที่เหลือประกอบอาชีพสํวนตัวและรับจ๎างทั่วไป 

 6.2 การประมง 
 - ไมํมี  

 6.3 การปศุสัตว์ 
 ต าบลบ๎านพร๎าว  มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค  เลี้ยงกะบือ  และการเลี้ยงสุกร  ในทุกหมูํบ๎านของ
ต าบลบ๎านพร๎าว  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 6.4 การบริการ 
 บริการนวดแผนไทย ที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  หมูํที่ 1 และหมูํที่ 5 
 มีร๎านบริการท าผม เสริมสวย  พื้นที่หมูํ 3 , 4 , 6 , 7 , 11 
 โรงสีข๎าวขนาดเล็กในพื้นที่  จ านวน  21  แหํง  

 6.5 การท่องเท่ียว 
 ต าบลบ๎านพร๎าวไมํมีสถานที่ทํองเที่ยวในเขตต าบล  
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 6.6 อุตสาหกรรม 
 ต าบลบ๎านพร๎าวมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 แหํง ได๎แกํ  โรงงานผลิตน้ าแข็ง  โรงงานผลิตน้ าด่ืม  
โรงงานผลิตแปูงขนมจีน 

 

 

 6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
 - สถาบันการเงิน     15 กลุํม 
 - กลุํมออมทรัพย์     15 กลุํม 
 - กลุํมเพาะเห็ดฟาง    7 กลุํม 
 - กลุํมปลูกผักปลอดสารพิษ   1 กลุํม 
 - กลุํมเลี้ยงสุกร     1 กลุํม 
 - กลุํมกองทุนปุ๋ยเพื่อเกษตรกร   1 กลุํม 
 - กลุํมปลูกอ๎อย     1 กลุํม 
 - กลุํมเลี้ยงโค     2 กลุํม  

 6.8 แรงงาน 
 ราษฎรสํวนใหญํประมาณร๎อยละ  80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได๎แกํ  ท านาปลูกข๎าว  
ปลูกอ๎อย  และปลูกมันส าปะหลัง  ที่เหลือประกอบอาชีพสํวนตัวและรับจ๎างทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

 

 

 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

 7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน 
 มีจ านวน  15  หมูํบ๎าน  และข๎อมูลพื้นฐานแตํละหมูํบ๎านดังนี้  

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 พร๎าว 310 316 626 241 

2 หัน 355 368 723 180 

3 โคกมํวย 364 337 701 178 

4 ปุาคา 259 277 536 157 

5 บก 350 345 695 184 

6 โนนเรียง 539 585 1,124 281 

7 ศรีสุข 552 524 1,076 293 

8 โนนสูง 353 341 694 172 

9 พันดอน 204 210 414 122 

10 ห๎วยค๎อ 394 360 754 198 

11 หัวขัว 207 200 407 127 

12 โนนส าราญ 172 169 341 84 

13 นาล๎อม 131 129 260 68 

14 ทําโพธ์ิชัย 349 348 697 168 

15 ใหมํวังทอง 341 327 668 153 

รวม 4,880 4,836 9,716 2,606 
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 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ราษฎรสํวนใหญํประมาณร๎อยละ  80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได๎แกํ  ท านาปลูกข๎าว  
ปลูกอ๎อย  และปลูกมันส าปะหลัง  ที่เหลือประกอบอาชีพสํวนตัวและรับจ๎างทั่วไป 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
 แหลํงน้ าธรรมชาติไหลผําน  ได๎แกํ  ล าพะเนียง  

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้  (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
 ประปาสํวนใหญํเป็นประปาหมูํบ๎าน  มี 19 แหํง  และประปาต าบล สร๎างโดยองค์การบริหารสํวน
ต าบล 1 แหํง ในเขตหมูํที่ 14 

8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนทั้ง 15 หมูํบ๎าน  นับถือทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต ์

โดยมีข๎อมูลศาสนสถาน  ดังนี้ 
วัด  มีจ านวน  9  วัด  ได๎แกํ 

1. วัดสระธาตุ 
2. วัดศรีรุํงเรือง 
3. วัดทุํงสวําง 
4. วัดปุาสีมาวาส 
5. วัดวิเศษชัยศรี 
6. วัดปุาโคกสะอาด 
7. วัดศรีสวําง 
8. วัดสมานสมณวาส 
9. วัดศิริมงคล 

ส านักสงฆ์  มีจ านวน  5  แหํง  ได๎แกํ 

1. ส านักสงฆ์ธรรมเจดีย์ 
2. ส านักสงฆ์สันติธรรม 
3. ส านักสงฆ์ปุาเรไร 
4. ส านักสงฆ์ปุาศรีมงคล 
5. ส านักสงฆ์มฤคทายวัน 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ชํวงเดือนเมษายน  งานอนุรักษ์ประเพณีไทยหํวงใยผู๎สูงอายุ 
ชํวงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม  ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ชํวงเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม  ประเพณีทอดเทียนในพรรษา 
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8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท๎องถ่ินที่โดดเดํน  คือ  กลุํมทอผ๎าพื้นเมือง 
ภาษาถ่ิน  คือ  ภาษาอิสาน 

8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
สินค๎าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเดํน คือ กลุํมทอผ๎าพื้นเมือง 

 

 

 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

9.1 น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

หนองนาใหญ ํ  หมูํที่ 2,14   
หนองสระพัง  หมูํที่1   
สระหิน  หมูํที่6    
หนองโสกเก๎าหาบ หมูํที่  7   
หนองไส๎ไก ํ หมูํที่ 8,15   
หนองแคมป์    หมูํ 9   

แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  ฝาย    15 แหํง  
  บํอน้ าตื้น   8 แหํง  
  บํอโยก (บํอบาดาล)  33 แหํง  
  สระน้ า    3 0 แหํง  
  ประปาหมูํบ๎าน   19 แหํง  

9.2 ป่าไม ้

 พื้นที่ปุาไม๎ 1,700 ไรํ  

 9.3 ภูเขา 
 ในพื้นที่ต าบลบ๎านพร๎าวไมํมีภูเขา 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ในพื้นที่ต าบลบ๎านพร๎าวไมํมีแหลํงทรัพยากรธรรมชาติ  

10. ข้อมูลอ่ืนๆ 
10.1 มวลชนจัดตั้ง 

 ลูกเสือชาวบ๎าน   จ านวน  500 คน  
 อปพร.      จ านวน  176 คน  
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 อาสาจราจรชุมชน   จ านวน    20 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557– 2560) 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557– 2560 
 1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข๎อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์์ขององค์์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านพร๎าว   หรือภาษาอังกฤษเรียกวํา  Electronic Local Administrative Accounting System      
(e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจํายจริงขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว 
รายละเอียด ดังนี ้
 ปีงบประมาณ 2557 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว๎      27,360,720      บาท 
 ประมาณการรายจํายไว๎      27,360,720      บาท 
 รายรับจริง  44,747,711.96บาท  
 รายจํายจริง                     38,051,974.43  บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว๎     30,611,750บาท 
 ประมาณการรายจํายไว๎ 30,611,750บาท 
 รายรับจริง  52,815,591.91บาท  
 รายจํายจริง  45,650,415.02บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว๎       33,108,950     บาท 
 ประมาณการรายจํายไว๎   33,108,950     บาท 
 รายรับจริง   46,780,141.39 บาท  
 รายจํายจริง                      43,942,749.69 บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว๎       49,973,600    บาท 
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 ประมาณการรายจํายไว๎   49,973,600    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
          1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
          1.2.1 เชิงปริมาณ 
 นายจรัส  ศรีรัตนกูล   นายกองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าวได๎น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2558 ตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2558เมื่อวันที่ 15ธันวาคม 2558 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 

1.ด๎านการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก๎ไขปัญหาความยากจน 16 3 
2.ด๎านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

16 - 

3. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 128 64 
4. ด๎านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 8 6 

รวม 168 73 
 

สรุป จ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2558 ก าหนดไว้  168  โครงการ ปฏิบัติได้จริง 
73  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 43.45 
 

 1.2.2  เชิงคุณภาพ 
นายจรัส  ศรีรัตนกุล นายกองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว ได๎น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2558ตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2558เมื่อวันที่ 15ธันวาคม 2558 ดังนี้ 

 

ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 
 

1. ด๎านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน   ตั้งไว๎ใน
แผนพัฒนา จ านวน 16 โครงการ แตํไมํสามารถน ามาปฏิบัติได๎ 
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การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธ์ิของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได๎
จริงคํอนข๎างสูงแตํยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  
ตั้งไว๎ในแผนพัฒนา จ านวน 16 โครงการ แตํไมํสามารถน ามาปฏิบัติ  เนื่องจากจ านวนโครงการแตํละโครงการ
ใช๎งบประมาณในการจัดท าแตํละโครงการจ านวนมาก  เพราะสถานะทางการคลังขององค์การบริหารสํวนต าบล
บ๎านพร๎าวมีงบประมาณไมํเพียงพอ 
 
 
 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560 
 2.1  ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 

1.ด๎านการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก๎ไขปัญหาความยากจน 16 3 
2.ด๎านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

16 - 

3. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 128 64 
4. ด๎านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 8 6 

รวม 168 73 
 
 2.2  ผลกระทบ 
 ท าให๎ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าวได๎รับการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพตามสมควรแตํสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.บ๎านพร๎าว 
  

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ พ .ศ. 
2558– 2560 
 

ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 
 

1. ด๎านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน   ตั้งไว๎ใน
แผนพัฒนา จ านวน 16 โครงการ แตํไมํสามารถน ามาปฏิบัติได๎ 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธ์ิของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได๎
จริงคํอนข๎างสูงแตํยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  
ตั้งไว๎ในแผนพัฒนา จ านวน 16 โครงการ แตํไมํสามารถน ามาปฏิบัติ  เนื่องจากจ านวนโครงการแตํละโครงการ
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ใช๎งบประมาณในการจัดท าแตํละโครงการจ านวนมาก  เพราะสถานะทางการคลังขององค์การบริหารสํวนต าบล
บ๎านพร๎าวมีงบประมาณไมํเพียงพอควรแก๎ไขปัญหาโดยมอบหมายผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องอันได๎แกํ คณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให๎อยูํบนพื้นฐานของข๎อเท็จจริงด๎าน
งบประมาณ กลําวคือ ไมํควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกวําสถานะทางการคลังของ อบต. 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํ
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1.การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0  
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  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํอหัว ( GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ตํอคนตํอปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมํ
ต่ ากวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
สํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี) 
 2.การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม ( SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อตํอการพัฒนาคน 
 3.การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
 4.การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์
อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
  (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
  (5) มีการบริหารจัดการให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทาน 
 5.การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12ประกอบด๎วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 2.ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด๎านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
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 8.ยุทธศาสตร์ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด๎านการตํางประเทศ ประเทศเพื่อนบ๎าน และภูมิภาค 
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค   
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1 
 กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1 ประกอบด๎วย อุดรธานี  เลย  หนองบัวล าภู  
หนองคาย และบึงกาฬ  มีศักยภาพด๎านการคมนาคมขนสํงที่เช่ือมโยงไปสูํการเป็นประตูการค๎าและการ
ทํองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ๎านและประเทศในลุํมแมํน๎าโขงคือสปป.ลาว จีนตอนใต๎และเวียดนามมีพื้นที่
เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรมเพาะปลูก พืชเศรษฐกิจส าคัญเชํนยางพาราอ๎อยมันสาปะหลังข๎าโพดเลี้ยงสัตว์
และมีแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมทางประวัติศาสตร์จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ 

วิสัยทัศ   “เป็นประตูการค๎าและการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในลุํมน้ าโขง” 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการค๎าชายแดนและเปิดโอกาสในการลงทุน 
          2. เพื่อผลิตสินค๎าทางการเกษตรให๎ได๎มาตรฐานและการแปรรูปสินค๎าเพื่อเพิ่มมูลคํา 
          3. เพื่อเพิ่มรายได๎จากการทํองเที่ยวและสร๎างมูลคําเพิ่มจากการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 

พันธกิจ 
       1. พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าและทํองเที่ยว 
      2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด๎านการผลิตและการบริการให๎ได๎มาตรฐาน 
 3. พัฒนาบุคลากรให๎มีขีดสมรรถนะในการบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การยกระดับการค้าการผลิตสินค้าทางการเกษตร มี 2 กลยุทธ์  
 1.1 สํงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการแปรรูปสินค๎าเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน 
 1.2 สร๎างเครือขํายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาชํองทางการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี 2 กลยุทธ์ 
     2.1 เพิ่มศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
          2.2 พัฒนาเครือขํายอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดน มี 3 กลยุทธ์ 
       3.1 พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน 
 3.2 เพิ่มศักยภาพผู๎ประกอบการและแรงงาน 
 3.3 สํงเสริมและพัฒนาการค๎าการลงทุนให๎มีประสิทธิภาพ 

2)แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู  4 ปี 
วิสัยทัศน์“หนองบัวล าภูเป็นเมืองนําอยูํเคียงคูํรู๎คําธรรมชาติประชาชนชาญฉลาดท ากินในดินแดนสันติสุข”  
พันธกิจ 
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 1. พัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของประชาชนในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท๎องถ่ินและฐานความรู๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขอบขําย (Scope) และขยายขนาด (Scale) สูํการเป็น
ฐานการผลิตด๎านการเกษตรและการค๎าที่ทันตํอสถานการณ์ 
 2. มุํงสํงเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีข้ึนและเสริมสร๎างสถาบันในชุมชนให๎
เข๎มแข็งรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถ่ิน 
 3. เสริมสร๎างการบริหารจัดการที่ดีที่ประชาชนทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมตามหลักการธรรมาภิบาล 
(Good Governance) โดยการสร๎างภาคีเครือขําย (Network) การบริหารและการพัฒนาจังหวัดรํวมกัน 
 4. มุํงมั่นในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎วยการฟื้นฟูระบบนิเวศในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมให๎คงความอุดมสมบูรณ์โดยมุํงเน๎นการลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ (น้ าทํวมน้ าแล๎ง) และการ
รักษาและฟื้นฟูสภาพปุาไม ๎
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
1. การเสริมสร๎างเศรษฐกิจให๎
เข๎มแข็งภายใต๎หลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

1.1 ผลผลิตการเกษตรเพิ่มข้ึนและได๎มาตรฐาน 
1.2 ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม (SMEs) วิสาหกิจชุมชนกลุํมอาชีพมีความ 
     เข๎มแข็งสามารถจ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพิ่มข้ึน 
1.3 แหลํงทํองเที่ยวมีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได๎จากการทํองเที่ยว 
1.4 จังหวัดมีโครงสร๎างพื้นฐานพร๎อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัด 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร๎างสังคมสันติสุข 

2.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวชุมชนมีความเข๎มแข็งในสังคม
สันติสุข 
2.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยูํรํวมกันด๎วยความ
เอื้ออาทร 
2.3 ประชาชนเข๎าถึงบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ 

3. การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

3.1 ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลของระบบ
นิเวศ 
3.2 ควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎อยูํในระดับมาตรฐาน
เพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชน 

 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  

“ชุมชนแหํงการเรียนรู๎     มุํงสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิต     ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์  
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1   ด๎านการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก๎ไขปัญหาความยากจน 
  2  ด๎านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 3  ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
 4   ด๎านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
2.3 เป้าประสงค์ 

1.    ประชาชนมีอาชีพและรายได๎พอเพียงในการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน 
  2.    โครงสร๎างพื้นฐานได๎มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่  
  3.    ชุมชนสะอาด   สวยงาม  สิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษ   
  4.    ประชาชนมีการศึกษา  สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  5.    ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  

 6.    ประชาชนได๎รับบริการที่รวดเร็ว  และประทับใจ  
 
2.4 ตัวชี้วัด 

1.กรณีโครงการโครงสร๎างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ๎างตรวจรับงานโดย
จะต๎องได๎คุณภาพงานที่ดี ไมํมีปัญหาและข๎อท๎วงติง 

2.กรณีโครงการด๎านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ในโครงการทุกประการ 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ด๎านการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก๎ไขปัญหาความยากจน 

 

- ประชาชนมีอาชีพและรายได๎พอเพียงในการ
ด ารงชีวิตที่ยั่งยืน 
- ประชาชนมีความรู๎ด๎านอาชีพ สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได๎ การวํางงานใน
ต าบลลดลง 

ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 

- ชุมชนมีความสะอาด สวยงาม สิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษ 
สาธารณูปโภคครอบคลุมทั่วทั้งต าบลรองรับประชาคม
อาเซียน อุดมสมบูรณ์ไปด๎วยแหลํงน้ า ประชาชนให๎
ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มี
การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และการบริหารจัดการ 
 

- ประชาชนมีการศึกษา  สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง  ได๎รับการบริการที่รวดเร็ว  และประทับใจ  
มีโครงสร๎างพื้นฐานที่ได๎มาตรฐานและครอบคลุมทุก
พื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ด๎านศาสนาวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

- ประชาชนให๎ความส าคัญกับศาสนา สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
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          2.6 กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   1   ด๎านการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก๎ไขปัญหาความยากจน 
 1.1กลยุทธ์การจัดท าแผนแมํบทชุมชน 
  1. 2    กลยุทธ์การสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชนและจัดหาแหลํงจ าหนํายผลิตภัณฑ ์
 1. 3    กลยุทธ์การสนับสนุนการจัดต้ังกลุํมออมทรัพย์หรือการรวมกลุํมในรูปแบบอื่น  ๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ด๎านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน  
 2.1กลยุทธ์การ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 2.2กลยุทธ์การ สํงเสริมการจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษตําง  ๆ
 2.3กลยุทธ์การ พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 2.4กลยุทธ์ การพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   3  ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 

 3.1     การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 3.2   ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 3.3     สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  ผู๎ติดเช้ือเอดส์ และ 
ผู๎ด๎อยโอกาส 
 3.4     สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษา 
 3.5     สร๎างเสริมสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข 
       3.6    สํงเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 3.7     การปูองกันและควบคุมโรค 
 3.8     การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน 
 3.9     สํงเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีสํวนรํวมมาใช๎การบริหารจัดการ 
 3.10    การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อบต. 
 3.11    เพิ่มชํองทางรับรู๎ข๎อมูลขําวสารให๎แกํประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4   ด๎านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

 4.1      สํงเสริมพุทธศาสนา 
 4.2      สํงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถ่ินและประเพณีส าคัญ 

      2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
        การจดัท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  พ.ศ.  2561- 2564  เป็น
การด าเนินการภายใต๎สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  
โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบตํอเศรษฐกิจ พลังงาน และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ที่เป็นไปอยํางรวดเร็วและสํงผลกระทบอยํางชัดเจนตํอองค์การบริหารสํวน
ต าบล ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการต าบล จึงมุํงเน๎นภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลําว  จึงเป็นการใช๎จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูํให๎เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาต าบล  เพื่อสร๎าง
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ความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน  โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  การ
พัฒนาด๎านการศึกษา เศรษฐกิจภายในต าบล เพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของกลุํม
อาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจ าเป็นต๎องปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด 
ภูมิภาคและระดับประเทศ   การเตรียมความพร๎อมก๎าวสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การเตรียมความพร๎อม
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานระบบคมนาคมขนสํงที่ต๎องก๎าวไปพร๎อมกับการยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสร๎างองค์
ความรู๎ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ ให๎เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของต าบล 
        นอกจากน้ียังจ าเปน็ต๎องมกีารบรหิารจดัการองค์กร เพ่ือสรา๎งความเปน็ธรรมในสงัคมใหค๎วามส าคัญกบั
การพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให๎เกิดประโยชน์สุขแกํประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีรวมทั้งการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร  
สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าถึงทรัพยากรอยํางมีสํวนรํวม ควบคํูกับการปลูกจิตส านึกคํานิยมประชาธิปไตยและธรร
มาภิบาลแกํประชาชนทุกกลุํม 
       โดยยังคงยึดหลกัการ  “ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยการประยุกต์ใช๎แนวคิดดังกลําวและสร๎างความมั่นใจวําการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืน
และสร๎างความสุขให๎คนต าบลบ๎านพร๎าว  ทุกภาคสํวนต๎องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ต าบลอยํางรอบคอบ และวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว 
และควรค านึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ควรมุํงเน๎นแก๎ไขปัญหาการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร๎างการผลิตด๎านการเกษตร พัฒนาการทํองเที่ยว  
การสํงเสริมการค๎าเรํงแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจาภาวะฝนแล๎ง 
       กรอบแนวคิดการพัฒนาต าบลบา๎นพรา๎ว  จงึเปน็การด าเนินการเพ่ือใหบ๎รรลภุารกจิและวิสยัทศั ของ
ต าบลของต าบล  โดยใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง  และค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เป็นทั้งโอกาสและข๎อจ ากัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต  ดังนี้ 

 สํงเสริมการเรียนรู๎   
บริหารจัดการศึกษาและสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับเด็ก เยาวชน และประชาชนได๎อยําง

เหมาะสม มีคุณภาพ สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐ โดยมุํงเน๎นที่การพัฒนาคนเป็นส าคัญ และตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนในชุมชนอยํางแท๎จริง พัฒนาให๎เป็นคนที่มีคุณภาพทั้งทางรํางกาย จิตใจ และสติปัญญา  
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต มีส านึกในศีลธรรม จริยธรรมและรู๎คุณคําของ
ความเป็นไทย   
          เสรมิสรา๎งโอกาสทางการศึกษาและแหลงํเรยีนรูท๎ีห่ลากหลาย  เพ่ือใหป๎ระชาชนเกดิการเรยีนรูต๎ลอด
ชีวิตรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม สิ่งแวดล๎อม สื่อเทคโนโลยี ข๎อมูลขําวสารสารสนเทศ  เพื่อเป็น
ภูมิคุ๎มกันภัยให๎ตนเอง ให๎เรียนรู๎อยํางรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนใฝุรู๎ใฝุเรียน 
ฝึกฝนและเพิ่มทักษะการท างานให๎สอดคล๎องกับแนวโน๎มการจ๎างงาน เรียนรู๎ความหลากหลายและความ
แตกตํางของสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน    

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน  
          การพัฒนาและปรบัปรงุโครงสรา๎งพ้ืนฐาน ไมวํําจะเปน็เสน๎ทางคมนาคม ประปา ไฟฟูา และ
สาธารณูปการสิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ าเพื่อการเกษตร และผังเมือง  คือการเตรียมความพร๎อม อ านวยความ
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สะดวกในการขนสํงสินค๎าเกษตร และการทํองเที่ยงเชิงเกษตร เนื่องจากในพื้นที่มีสวนผลไม๎ที่มีศักยภาพ  
สิ่งแวดล๎อมที่อุดมสมบูรณ์ ไปด๎วยปุาไม๎  
         การสงํเสรมิอาชีพ กลุมํอาชีพ ให๎มีรายได๎เพียงพอตํอการเลี้ยงชีพ ซึ่งภายในต าบลบ๎านพร๎าวทุกหมูํบ๎าน
ได๎มีกลุํมอาชีพที่มีการจดทะเบียน  เพื่อที่จะให๎รัฐสามารถให๎การสนับสนุนชํวยเหลือได ๎
        การสงํเสรมิการพัฒนาคน ต้ังแตํเกดิจนตาย ในทกุเพศทกุวัย  การสงํเสรมิการดูแลสขุภาพทัง้สขุภาพการ
และสุขภาพใจ และปัญญา ประชาชนและผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมได๎รับสวัสดิการจากองค์การบริหารสํวนต าบล
และภาครัฐอยํางทันทํวงทีและทั่วถึงเป็นธรรม  สํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและท๎องถ่ินปลูกฝังจิตส านึก
ความเป็นไทยให๎กับคนรุํนใหมํ  
          การเตรยีมความพรอ๎มการเข๎าสูปํระชาคมอาเซยีนในป ี2558  ทั้งในด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
และคมนาคม  ที่สะดวกตํอการเดินทางและโครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็นตํอการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟูา 
และประปา   การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทบทวนบทบาทในการดูแลและชํวยเหลือกลุํมผู๎ผลิตในพื้นที่ 
ยกระดับกระบวนการผลิต ให๎เป็นมาตรฐานเทําเทียมสากล  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
โดยเน๎นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสํวนรํวมของประชาชน  รวมทั้งต๎องมีการควบคุม
มาตรฐานการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือ
ผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหาด๎านสาธารณสุขที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย๎าย  แรงงานและ
นักทํองเที่ยวโดยเสรี อาทิ  โรคระบาด ความขัดแย๎งทางสังคมและเช้ือชาติ การเฝูาระวังปัญหาอาชญากรรม ยา
เสพติด การค๎ามนุษย์ จะต๎องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็กกลุํมเสี่ยง และกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสอยํางมีคุณภาพและ
ทั่วถึงการจัดการด๎านการศึกษา เน๎นการพัฒนามาตรฐานด๎านการศึกษา สํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพื่อนบ๎านในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาและสนับสนุนครูผู๎สอนและน าเทคโนโลยีมาใช๎ประกอบการเรียนการ
สอน  

น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเทศไทยน๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาคสํวน การใช๎
หลักปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู๎บริหารและกระแสการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
            เน๎นการน าเกษตรทฤษฎีใหมตํามแนวพระราชด ารไิปประยุกต์ใช๎เพ่ือเพ่ิมรายได๎และลดรายจาํยของ
ครัวเรือน  ขณะที่ เน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน การพึ่งตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผําน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชน สร๎างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข๎มแข็ง สํงเสริมให๎ประชาชนรู๎จักและ
เข๎าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สร๎างกระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบตํางๆ เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
หลักความพอประมาณ  การมีภูมิคุม๎กัน และเงื่อนไข  มีความรู๎  การมีคุณธรรม และความมีเหตุผลในการ
ด าเนินชีวิต 
          จากเหตุผลดังกลาํวข๎างต๎น  และศักยภาพขององค์การบรหิารสวํนต าบลบา๎นพรา๎ว  ตลอดจน  ความ
ต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข๎อง ในด๎านการทํองเที่ยว การเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
ภาคประชาชน  สํวนราชการ/องค์กรภาครัฐ หนํวยงานเอกชน กลุํมองค์กรตํางๆ จึงก าหนด จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ ( Positioning)  ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  คือ “ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้                        
มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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ในภาพรวมแล๎วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว มุํงพัฒนา 4ด๎าน ได๎แกํ 
การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานการพัฒนาด๎านสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาด๎านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบเรียบร๎อยการพัฒนาด๎านการวางแผนการสํงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทํองเที่ยวการพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมการพัฒนาด๎าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมการพัฒนาด๎านสาธารณสุขการพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหาร 

 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว    เป็นองค์กรที่ก าลังพัฒนาท๎องถ่ินเพื่อยกฐานะเป็น 

เทศบาลต าบลในอนาคต  ซึ่งพร๎อมทั้งทางด๎านการเงิน  การบริหาร  และจะเติบโตทางเศรษฐกิจ  เป็น
ศูนย์กลางการค๎าปลีก – สํง  ของสินค๎าการเกษตร  และด๎านอื่น ๆ  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว ได๎
ประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข๎อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายนอกที่มีผลตํอ
การพัฒนาด๎านตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอํอน    ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าวซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการประเมินสถานภาพขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าวใน
ปัจจุบัน     ส าหรับใช๎เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตตํอไป  ทั้งนี้โดยใช๎เทคนิค  Swot  
analysis  เป็นเครื่องมือ   ดังนี ้

1. การวิเคราะห์จุดแข็ง  (strength = s) 
 เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  วํามีสํวนดี   ความเข๎มแข็ง
ความสามารถ  ศักยภาพ  สํวนที่สํงเสริมความส าเร็จ   ซึ่งพิจารณาในด๎านตําง ๆ  และได๎จุดแข็งดังนี ้
 1.1 ก าลังคน 
 องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  เป็นองค์กรที่พร๎อมจะพัฒนาเป็นเทศบาล  และมีอัตราก าลังคน
พอเพียงกับการเจริญเติบโตขององค์กร  และบุคคลก็มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานในอ านาจหน๎าที่
ของตนเองและงานที่ได๎รับมอบหมาย 
 1.2การเงิน 
 องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  เป็นองค์กรที่พร๎อมในด๎านการจัดเก็บรายได๎  และในอนาคตมี
แนวโน๎มยอดรายได๎เพิ่มทุกป ี
 1.3ภาพลักษณ์ 
 องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  เป็น องค์กรที่มีความเข๎มแข็งในหลายๆ ด๎าน  และได๎รับโลํรางวัล
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี    ด๎านศูนย์ประสานพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด
ระดับประเทศ  ซึ่งแสดงให๎เห็นวําองค์กรมีศักยภาพ  และมีภาพลักษณ์ที่ดี  ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
 1.4  ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  มีความสามารถและมีความช านาญในการจัดท า
เครื่องสาน  สิ่งทอและสิ่งประดิษฐ์ที่ใช๎ในการด าเนินชีวิต  ซึ่งเรียกวําภูมิปัญญาชาวบ๎าน  และสินค๎าที่ข้ึนช่ือของ
ชาวบ๎าน  คือผ๎าฝูายย๎อมสีธรรมชาติ  และกลุํมแจกันดอกไม๎จากดินไทย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ์
 1.5ทรัพยากร 
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว   มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม  มีปุาไม๎  ห๎วยคลอง  
บึง  ที่อุดมสมบูรณ์ 
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2. การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness = w) 
 เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในขององค์บริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  วํามีสํวนเสีย  ความอํอนแอ
ข๎อจ ากัด  ความบกพรํอง  ซึ่งได๎พิจารณาในด๎านตําง ๆ  และได๎จุดอํอน  ดังนี ้
 -    ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าวบางสํวน  ยังขาดโอกาสในการพัฒนาทั้งด๎าน
การศึกษา ด๎านแนวคิดทัศนคติ    และก๎าวไมํทันวิทยาการสมัยใหมํ  จึงท าให๎ไมํพัฒนาเทําที่ควร 

 3. การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity = O) 
 เป็นการศึกษาสภาพแวดล๎อมภายนอกองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  วํามีสภาพเป็นเชํนไร
เหตุการณ์ และสถานการณ์ของโลก  ของประเทศ  ของจังหวัด  และของอ าเภอที่เกิดข้ึน  จะสํงผลตํอท๎องถ่ิน
อยํางไรมีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์  หรือเป็นโอกาสอันดีตํอท๎องถ่ินโดยพิจารณาด๎านตําง ๆ  ทั้งด๎าน
เศรษฐกิจสังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี  และได๎มีการวิเคราะห์โอกาส   ดังนี ้
 ●    นโยบายของจังหวัดหนองบัวล าภู    ที่จะพัฒนาจังหวัดฯ  ให๎เป็นพื้นที่ปุาสีเขียวสํงเสริมการปลูก
ไม๎เศรษฐกิจ  ยางพาราสํงเสริมการเลี้ยงโคนม – โคเนื้อ   พัฒนาการทํองเที่ยว  และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ●    องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  มีศักยภาพที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองการ
ปกครองและเทคโนโลยี     พร๎อมที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลในอนาคต 

4. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด  (threat = t) 
  เป็นการศึกษาสภาพแวดล๎อมภายนอกองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว  ที่เป็นอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม  กํอให๎เกิดผลเสียหรือเป็นข๎อจ ากัดตํอท๎องถ่ิน โดยจะต๎องพิจารณาทั้ง ด๎านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี  ผลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข๎อจ ากัด    ดังนี ้
 ●    เยาวชนบางสํวน  มักใช๎ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา และมีพฤติกรรมเสี่ยง 
 ●    ประชากรในวัยท างานอพยพ  ไปท างานในตํางจังหวัดใหญํ ๆ  เชํน   เมืองหลวง  ทิ้งให๎ผู๎สูงอายุ
และเด็กอยูํกันตามล าพัง  ท าให๎ครอบครัวขาดความอบอุํน     
 ●    ประชาชนบางสํวนยังขาดที่ดินท ากิน  และมีปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมํจะสํงผลตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินอยํางไร 
- แนวโน๎มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน๎มการควบรวมองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่มีพื้นที่ในต าบลเดียวกันให๎มีองค์กรเดียว 
- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให๎  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน  10 ประเทศ โดย

มี ไทยพมําลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให๎มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจรํวมกัน จะมีรูปแบบคล๎ายๆ กลุํม Euro Zone นั่นเอง จะท าให๎มีผลประโยชน์อ านาจตํอรองตํางๆ กับ
คํูค๎าได๎มากข้ึน และการน าเข๎า สํงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว๎นสินค๎าบางชนิดที่แตํละประเทศอาจจะ
ขอไว๎ไมํลดภาษีน าเข๎า (เรียกวําสินค๎าอํอนไหว) 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร๎างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว พ.ศ. (2561-2564) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อปท.ในเขต
จังหวัด
หนองบัวล าภู 

1. สํงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท๎องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2. บริหารจัดการและ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท๎องถิ่น 

4.พัฒนาด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

1.1 การจัดท าแผนแมํบทชุมชน
และสํงเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของชุมชนทุกระดับ 
1.2 พัฒนาและสํงเสริมอาชีพ 
ให๎แกํกลุํมอาชีพผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน 
1.3 พัฒนาและสํงเสริมอาชีพ 
ให๎แกํประชาชนทั่วไป 
1.4 พัฒนาและสํงเสริม 
ผลิตภัณฑ์การบรรจุภัณฑ์และ
การตลาดแกํสินค๎าที่ผลิตในชุมชน 
1.5 สํงเสริมและสนับสนุน 
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัต
กรรมไทย 

2.1 สํงเสริมการ 
อนุรักษ์และการฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล๎อม 
2.2 สํงเสริมการ 
จัดการส่ิงแวดล๎อม 
ชุมชนและมลพิษตํางๆ 
2.3 พัฒนาและดูแล 
รักษาที่สาธารณะเพ่ือ 
เป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 
2.4 การพัฒนาแหลํง 
น้ าเพ่ือการเกษตร 
2.5 การพัฒนาแหลํง 
น้ าเพ่ือการอุปโภค 

3.1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
3.2 พัฒนาศูนย์ตํอสู๎เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
3.3 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชนสตรีคนชราคนพิการและผู๎ด๎อยโอกาส 
3.4 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบัน 
ครอบครัว 
3.5 แนวทางสํงเสริมและสนับสนุนการจัด 
การศึกษา 
3.6 เสริมสร๎างสุขภาพอนามัยเด็กเยาวชน
ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3.7 จัดระบบบริการทางการแพทย์และ 
สาธารณสุข 
3.8 สํงเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
3.9 สํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและ 
ควบคุมโรค 
3.10 สํงเสริมการดูแลและรักษาสุขภาพที่

4.1 สํงเสริมพุทธ
ศาสนา และศาสนา
อ่ืนๆ 
4.2 สํงเสริมและ
สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ๎าน 
4.3 สํงเสริมการจัด
เทศกาล และงาน
ประเพณีที่ส าคัญของ
ท๎องถิ่นเพ่ือการ
ทํองเที่ยว 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
หนองบัวล าภู 

1. การเสริมสร๎าง
เศรษฐกิจให๎เข๎มแข็ง
ภายใต๎หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร๎างสังคมสันติ
สุข 

3. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

1.1 การพัฒนาการเกษตร 
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรม 
1.3 การพัฒนากาทํองเที่ยว 
1.4 การพัฒนาโครงสร๎าง 
พ้ืนฐาน 

2.1 พัฒนาข๎อมูลสารสนเทศ 
และการจัดการความรู ๎
2.2 พัฒนาการน าองค์กร 
อยํางมียุทธศาสตร ์
2.3 พัฒนาขีดสมรรถนะ 
บุคลากร 
 

3.1 การพัฒนาบุคลากรด๎าน 
สิ่งแวดล๎อม 

3.2 การจัดการความรู๎ใน
องค์กร 

3.3 การจัดท าระบบข๎อมูลด๎าน 
สิ่งแวดล๎อม 

 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต. 
บ๎านพร๎าว 

1.สํงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน 
 

2. บริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 

3.การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการ
บริหารจัดการ 
 

4.ศาสนาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให๎ประชาชนมี
อาชีพและรายได๎
เพียงพอในการ
ด ารงชีวิตที่ยั่งยืน 
 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
เพ่ือให๎ชุมชนสะอาด 
สวยงาม สิ่งแวดล๎อม
ไมํเป็นพิษ 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนได๎รับ
การศึกษา อยํางมีคุณภาพ มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง ได๎รับการบริการที่ดี 
ประทับใจ เป็นสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต  และมี
โครงสร๎างพ้ืนฐานที่ได๎มาตรฐาน
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
เพ่ือให๎ประชาชนได๎
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาที่ดีงามสืบ
ตํอไป 

กลยุทธ์ในการพัฒนา 
1.การจัดท าแผนแมํบท
ชุมชน 
2.สํงเสริมอาชีพให๎แกํ
ประชาชนและจัดหา
แหลํงจ าหนํายผลิตภัณฑ์ 
3.สนับสนุนการจัดตั้ง
กลุํมออมทรัพย์หรือการ
รวมกลุํมในรูปแบบอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ในการพัฒนา 
1.ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
2.สํงเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมและมลพิษ
ตํางๆ 
3.พัฒนาและดูแลรักษาที่
สาธารณะ 
4.การพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือ
การอุปโภคและแหลํงน้ า
เพ่ือการเกษตร 

กลยุทธ์ในการพัฒนา 
1.การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
2.ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
3.สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู๎ติดเช้ือ
เอดส์และผู๎ด๎อยโอกาส 
4.สํงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
5. สร๎างเสริมสุขภาพอนามัยและการ
บริการสาธารณะสุข 
6. สํงเสริมและสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ 
7. การปูองกันและควบคุมโรค 
8. การปูองกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยและความปลอดภัยทางถนน 
9. สํงเสริมสนับสนุนการน าหลักการ
มีสํวนรํวมมาใช๎ในการบริหารจัดการ 
10. การพัฒนาบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ 
อบต. 
11. เพ่ิมชํองทางการรับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารให๎แกํประชาชน 

กลยุทธ์ในการ
พัฒนา 
1. สํงเสริมพุทธ
ศาสนา 
2.สํงเสริมและ
สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นและ
ประเพณีส าคัญ 

แบบ ยท.01 
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ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการ/
กิจกรรมสํงเสริม 
ให๎ความรู๎ด๎าน
อาชีพ 
2.โครงการ/
กิจกรรมสํงเสริม
เกษตรกร 
3.โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.โครงการพัฒนา
แหลํงน้ า 
2.โครงการซํอมแซม 
บ ารุงรักษา แหลํงน้ า 
3. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม 
4. การจัดการขยะ  
สิ่งปฏิกูลในชุมชน 
 

1.สนับสนุนเบ้ียยังชีพแกํผู๎ชรา ผู๎พิการ 
ผู๎ปุวยเอดส์ สร๎างขวัญก าลังใจแกํ
ประชาชนฯลฯ  
2.โครงการสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน
และโครงการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
ปูองกันภัยพิบัติ ภัยสาธารณะ 
3.โครงการกํอสร๎างสาธารณูปโภคและ
สิ่งกํอสร๎าง 
4.กิจกรรมซํอมแซมสาธารณูปโภคและ
สิ่งกํอสร๎างตามอ านาจที่ก าหนดไว๎ใน
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุข 
6.โครงการแก๎ไขปัญหาสาธารณสุข 
7.โครงการสํงเสริมสุขภาพประชาชน 
8.โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 
9.โครงการให๎ความรู๎เก่ียวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
10.โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

1.โครงกรสํงเสริม
สนับสนุนขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท๎องถิ่น 
2. โครงการสํงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด๎าน
ศาสนาและท านุบ ารุง 
ศานสถาน 

สอดคล้องกับแผนงาน 
             - แผนงานสร๎างความ

เข๎มแข็งของชุมชน 
 

สอดคล้องกับแผนงาน 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

สอดคล้องกับแผนงาน 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 

สอดคล้องกับแผนงาน 
- แผนงานเคหะและชุมน 

- แผนงานการเกษตร 

แบบ ยท.01 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  
Strategy Map 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ประชาชน 
มีอาชีพและ
รายได๎
พอเพียงใน
การด ารงชีวิต
ท่ีย่ังยืน 

2.  โครงสร๎าง
พื้นฐานได๎
มาตรฐานและ
ครอบคลุม 
ทุกพื้นท่ี 

3. ชุมชน
สะอาด 
สวยงาม 
สิ่งแวดล๎อม
ไมํเป็นพิษ 
 

4. ประชาชน
มีการศึกษา 
สร๎างสังคม
แหํงการ
เรียนร๎ูตลอด
ชีวิต ก๎าวสูํ
ประชาคม
อาเซียนได๎
อยํางมี
คุณภาพ 

5.ประชาชน
มีสุขภาพ
พลานามัยท่ี
สมบูรณ์
แข็งแรง 
 

6.ประชาชน
ได๎รับการ
บริการท่ี
รวดเร็วและ
ประทับใจ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.บ้าน
พร้าว 

1.สํงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
และการแก๎ไข
ปัญหาความ
ยากจน 
 

2. บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 

3.การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการ
บริหารจัดการ 
 

4.ศาสนาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน 
 

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

1. สํงเสริม
การประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
 
 

2.จัดให๎มี
การบ ารุง 
รักษาทาง
บกและทาง
น้ า 
 

3. จัดระบบ
ทางก าจัด
มูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และ
น้ าเสีย 
 

4.  สํงเสริม
การศึกษา
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท๎องถ่ิน 
 

5. สํงเสริม
สุขภาพ
อนามัย
ให๎แกํ
ประชาชน
ในท๎องถ่ิน 
 

6.  จัดให๎มี
การบริหาร 
งานท่ีดี 
รวดเร็ว และ
ก๎าวทัน
เทคโนโลยี 
 

ค่าเป้าหมาย 
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1.การจัดท าแผน
แมํบทชุมชน 
2.สํงเสริมอาชีพ
ให๎แกํประชาชนและ
จัดหาแหลํงจ าหนําย
ผลิตภัณฑ์ 
3.สนับสนุนการ
จัดต้ังกลุํมออมทรัพย์
หรือการรวมกลุํมใน
รูปแบบอื่นๆ 
 

1.ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
2.สํงเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมและมลพิษ
ตํางๆ 
3.พัฒนาและดูแลรักษา
ท่ีสาธารณะ 
4.การพัฒนาแหลํงน้ า
เพื่อการอุปโภคและ
แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

1.พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
2.ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
3.สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู๎ติดเชื้อ
เอดส์และผู๎ด๎อยโอกาส 
4.สํงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
5. สร๎างเสริมสุขภาพอนามัยและ
การบริการสาธารณะสุข 
6. สํงเสริมและสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ 
7. การปูองกันและควบคุมโรค 
8. การปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยและความปลอดภัยทาง
ถนน 
9. สํงเสริมสนับสนุนการน าหลักการ
มีสํวนรํวมมาใช๎ในการบริหารจัดการ 
10. การพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ 
อบต. 
11. เพิ่มชํองทางการรับร๎ูข๎อมูล
ขําวสารให๎แกํประชาชน 

1. สํงเสริมพุทธ
ศาสนา 
2.สํงเสริมและ
สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน
และประเพณี
ส าคัญ 
 

กลยุทธ์การ
พัฒนา 

แผนงาน -แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 
 

- แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 
หน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

ยุทธศาสตร์
การ
เสริมสร๎าง
เศรษฐกิจให๎
เข๎มแข็ง
ภายใต๎หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริม
เศรษฐกิจ
ชุมชนท๎องถิ่น
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริม
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
การแก๎ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

สํงเสริมการ
ประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได๎
พอเพียงใน
การ
ด ารงชีวิตที่
ยั่งยืน 

300 400 500 600 เพิ่มขึ้นปีละ 
100 คน 

1. การจัดท า
แผนแมํบทชุมชน 

- โครงการสนับสนุนการ
จัดท าแผนแมํบทชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ส านักงาน
ปลัด 

20 15 10 5 ลดลงร๎อย
ละ 5 ตํอป ี

2. สํงเสริมอาชีพ
ให๎แกํประชาชน
และจัดหาแหลํง
จ าหนําย
ผลิตภัณฑ ์

- โครงการสํงเสริมกลุํม
อาชีพ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ส านักงาน
ปลัด 

60 90 120 150 เพิ่มขึ้นปีละ 
30 คน 

- โครงการสํงเสริม
ความร๎ูในการประกอบ
อาชีพ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ส านักงาน
ปลัด 

60 90 120 150 เพิ่มขึ้นปีละ 
30 คน 

- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ส านักงาน
ปลัด 

1 1 1 1  3. สนับสนุนการ
จัดตั้งกลุํมออม
ทรัพย์หรือการ
รวมกลุํมใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

- โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
บ๎านพร๎าว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ส านักงาน
ปลัด 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 
หน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อม
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน 

จัดระบบ
การก าจัด
ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย 
บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล๎อม
ให๎ยั่งยืน 

ชุมชน
สะอาด 
สวยงาม 
สิ่งแวดล๎อม
ไมํเป็นพิษ 
อุดม
สมบูรณ์ไป
ด๎วยแหลํง
น้ า 
ประชาชน
ให๎
ความส าคัญ
กับ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

2 3 4 5 ปีละ 1 คร้ัง 
 

1. ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล๎อม 

- โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 200 300 400 500 ปีละ 100 
คน 

100 90 80 70 ขยะลดลง
ร๎อยละ 10 
ตํอป ี

2. สํงเสริมการ
จัดการ
สิ่งแวดล๎อมและ
มลพิษตํางๆ 

- โครงการก าจัดขยะใน
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

เทศบาล
เมือง
หนองบัว
ล าภ ู

2 3 4 5 ปีละ 1 
แหํง 

3. พัฒนาและ
ดูแลรักษาที่
สาธารณะ 

- โครงการพัฒนาแหลํง
น้ า 
- โครงการซํอมแซม
บ ารุงรักษาแหลํงน้ า 
- โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ที่สาธารณะ 

กองชําง ส านักงาน
ปลัด/
อบจ./
หนํวย 
งานอ่ืน 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 
หน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อม
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน 

จัดระบบ
การก าจัด
ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย 
บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล๎อม
ให๎ยั่งยืน 

ชุมชน
สะอาด 
สวยงาม 
สิ่งแวดล๎อม
ไมํเป็นพิษ 
อุดม
สมบูรณ์ไป
ด๎วยแหลํง
น้ า 
ประชาชน
ให๎
ความส าคัญ
กับ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

4 6 8 10 ปีละ 2 คร้ัง 
 

4. การพัฒนา
แหลํงน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค
และแหลํงน้ าเพื่อ
การเกษตร 

- โครงการขุดลอกฝาย
น้ าล๎น 
- โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาล 
- โครงการขุดสระน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 
 

ส านักงาน
ปลัด/
อบจ./
หนํวย 
งานอ่ืน 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 
หน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และ
เสริมสร๎าง
สังคมสันติสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน
และการ
บริหาร
จัดการ 

สํงเสริม
การศึกษา
สุขภาพ
พลานามัย
ให๎แกํ
ประชาชน
ในท๎องถิ่น 
จัดให๎มีการ
บริหารงาน
ที่ดี รวดเร็ว 
ก๎าวทันตํอ
เทคโนโลยี 
มีการ
บ ารุงรักษา
ทางบกและ
ทางน้ า 

ประชาชนมี
การศึกษา  
สร๎างสังคม
แหํงการ
เรียนร๎ูตลอด
ชีวิต  
ประชาชน 
มีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง 
ได๎รับการ
บริการที่
รวดเร็วและ
ประทับใจ  มี
โครงสร๎าง
พื้นฐานที่ได๎
มาตรฐาน
และครอบ 
คลุมทุกพื้นที ่

10 15 20 25 ปีละ 5 
สาย/จุด 

1. การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

- กํอสร๎างถนนลาดยาง/
คสล./ลูกรัง 
- กํอสร๎างทํอ/คูระบาย
น้ า/ทํอระบายน้ า 
- ปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ซํอมแซมถนน/คูระบาย
น้ า/สะพาน/อาคาร 
- กํอสร๎างอาคาร/
สะพาน 
- กํอสร๎าง/ขยายเขต
ระบบไฟฟูาและไฟฟูา
แสงสวําง 
- ปรับปรุง/ซํอมแซม
ไฟฟูาแสงสวํางทั้งต าบล 
- พัฒนาระบบไฟฟูา 
- กํอสร๎าง/ขยายเขต
ระบบประปา 
- ปรับปรุงซํอมแซม
ระบบประปาพร๎อมทํอ 

กองชําง 
 

ส านักงาน
ปลัด/
อบจ./
หนํวย 
งานอ่ืน 
 

 

แบบ ยท.03 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 
หน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และ
เสริมสร๎าง
สังคมสันติสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎าน
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน
ในท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน
และการ
บริหาร
จัดการ 

สํงเสริม
การศึกษา
สุขภาพ
พลานามัย
ให๎แกํ
ประชาชน
ในท๎องถิ่น 
จัดให๎มีการ
บริหารงาน
ที่ดี รวดเร็ว 
ก๎าวทันตํอ
เทคโนโลยี 
มีการ
บ ารุงรักษา
ทางบกและ
ทางน้ า 

ประชาชนมี
การศึกษา  
สร๎างสังคมแหํง
การเรียนร๎ู
ตลอดชีวิต  
ประชาชน 
มีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง 
ได๎รับการ
บริการที่
รวดเร็วและ
ประทับใจ  มี
โครงสร๎าง
พื้นฐานที่ได๎
มาตรฐานและ
ครอบ 
คลุมทุกพื้นที ่

250 300 350 400 เพิ่มขึ้นปีละ 
50 คน 

2. การปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

-โครงการฝึกอบรม 
เด็กและเยาวชนหํางไกล
ยาเสพติด 
- โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

กองชําง 
 

ส านักงาน
ปลัด/
อบจ./
หนํวย 
งานอ่ืน 

250 300 350 400 เพิ่มขึ้นปีละ 
50 คน 

- โครงการแขํงขันกีฬา
ต๎านยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

12 12 12 12 ปีละ 12 
คน 

3.สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ 
ผู๎ติดเชื้อเอดส์ 
และผู๎ด๎อยโอกาส 

-โครงการสํงเสริม 
สงเคราะห์/สวัสดิการ 
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวย 
เอดส์ และผู๎ด๎อยโอกาส 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กรมฯ 

3 3 3 3 ปีละ 3 คน -โครงการบ๎านท๎องถิ่น
ไทย 
-โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎ด๎อยโอกาส 
-โครงการสงเคราะห์ผู๎
ด๎วยโอกาส 

แบบ ยท.03 



 
 

32 
 

 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 
หน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และ
เสริมสร๎าง
สังคมสันติสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
และการ
บริหาร
จัดการ 

สํงเสริม
การศึกษา
สุขภาพ
พลานามัย
ให๎แกํ
ประชาชน
ในท๎องถิ่น 
จัดให๎มีการ
บริหารงาน
ที่ดี รวดเร็ว 
ก๎าวทันตํอ
เทคโนโลยี 
มีการ
บ ารุงรักษา
ทางบกและ
ทางน้ า 

ประชาชนมี
การศึกษา  
สร๎างสังคม
แหํงการ
เรียนร๎ู
ตลอดชีวิต  
ประชาชน 
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
ได๎รับการ
บริการที่
รวดเร็วและ
ประทับใจ  
มีโครงสร๎าง
พื้นฐานที่ได๎
มาตรฐาน
และครอบ 
คลุมทุก
พื้นที ่

1 1 1 1 ปีละ  1 
คร้ัง 
 

4. สํงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการการศึกษา 
 

- จัดกิจกรรม/โครงการ
ตามภารกิจถํายโอนด๎าน
การศึกษา 
-งานกิจกรรมโรงเรียน/
ศพด.ในเขตพื้นที ่
-กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ด๎านการศึกษา/
สถานศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนา 
เด็กและเยาวชน 

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด./รร. 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 

1 1 1 1 ปีละ  1 
คร้ัง 

5.สร๎างเสริม
สุขภาพอนามัย
และการบริการ
สาธารณะสุข 
 

-อุดหนุนกองทุน 
สาธารณะสุขมูลฐาน 

รพ.สต.บ๎าน
บก/บ๎าน
พร๎าว 
 

ส านักงาน
ปลัด 

1 1 1 1 ปีละ  1 
คร้ัง 

-โครงการสมทบกองทุน 
สปสช.อบต.บ๎านพร๎าว 

100 90 80 70 ลดลงเฉลี่ย
ร๎อยละ 10 
ตํอป ี

-โครงการปูองกันโรค 
-โครงการสํงเสริม
สุขภาพ 

แบบ ยท.03 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 
หน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และ
เสริมสร๎าง
สังคมสันติสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
และการ
บริหาร
จัดการ 

สํงเสริม
การศึกษา
สุขภาพ
พลานามัย
ให๎แกํ
ประชาชน
ในท๎องถิ่น 
จัดให๎มีการ
บริหารงาน
ที่ดี รวดเร็ว 
ก๎าวทันตํอ
เทคโนโลยี 
มีการ
บ ารุงรักษา
ทางบกและ
ทางน้ า 

ประชาชนมี
การศึกษา  
สร๎างสังคม
แหํงการ
เรียนร๎ู
ตลอดชีวิต  
ประชาชน 
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
ได๎รับการ
บริการที่
รวดเร็วและ
ประทับใจ  
มีโครงสร๎าง
พื้นฐานที่ได๎
มาตรฐาน
และครอบ 
คลุมทุก
พื้นที ่

1 1 1 1 ปีละ  1 
คร้ัง 6. สํงเสริมและ

สนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ 
 

-โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา 
-โครงการแขํงขันกีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

1 1 1 1 ปีละ  1 
แหํง 

-โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุงลานกีฬา/สนาม 
กีฬา 

กองชําง กองการ
การศึกษา
ฯ 

1 1 1 1 ปีละ  1 
คร้ัง 

7. การปูองกัน
และควบคุมโรค 

-โครงการปูองกัน 
และแก๎ไขปัญหา 
โรคไข๎เลือดออก 
หรือโรคอุบัติใหม ํ
-โครงกรปูองกัน 
และควบคุมโรค 
-โครงการ 
รณรงค์ปูองกันโรค 
เอดส์และ 
โรคติดตํอ 
ทางเพศสัมพันธ์ 

รพ.สต.บ๎าน
บก/บ๎าน
พร๎าว 
 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ยท.03 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 
หน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และ
เสริมสร๎าง
สังค 
มสันติสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
และการ
บริหาร
จัดการ 

สํงเสริม
การศึกษา
สุขภาพ
พลานามัย
ให๎แกํ
ประชาชน
ในท๎องถิ่น 
จัดให๎มีการ
บริหารงาน
ที่ดี รวดเร็ว 
ก๎าวทันตํอ
เทคโนโลยี 
มีการ
บ ารุงรักษา
ทางบกและ
ทางน้ า 

ประชาชนมี
การศึกษา  
สร๎างสังคม
แหํงการ
เรียนร๎ู
ตลอดชีวิต  
ประชาชน 
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
ได๎รับการ
บริการที่
รวดเร็วและ
ประทับใจ  
มีโครงสร๎าง
พื้นฐานที่ได๎
มาตรฐาน
และครอบ 
คลุมทุก
พื้นที ่

2 2 2 2 ปีละ  2 
คร้ัง 

8. การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัย
และความ
ปลอดภัยทาง
ถนน 
 

-โครงการจัดตั้งจุดตรวจ 
ชํวงเทศกาลปีใหมํ 
-โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
ชํวงเทศกาลสงกรานต ์

งานปูองกันฯ 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 

1 1 1 1 ปีละ  1 
คร้ัง 

-โครงการอบรมอปพร. 
-โครงการอบรมให๎
ความร๎ูเก่ียวกับสาธารณ
ภัย 
-โครงการสํงเสริมกิจการ 
อปพร. 

40 
% 

60 
% 

80 
% 

100
% 

เพิ่มขึ้นร๎อย
ละ 20 ตํอ
ปี 

9. สํงเสริม
สนับสนุนการน า
หลักการมีสํวน
รํวมมาใช๎ในการ
บริหารจัดการ 
 

-โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 
-โครงการประชุม
ประชาคมระดับต าบล 
-โครงการสํงเสริมให๎
ความร๎ูเก่ียวกับกฎหมาย 
, พรบ.ข๎อมูลขําวสาร 
,เก่ียวกับประชาธิปไตย 

งานแผนและ
งบประมาณ 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ยท.03 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 
หน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และ
เสริมสร๎าง
สังคมสันติสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ด๎านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
และการ
บริหาร
จัดการ 

สํงเสริม
การศึกษา
สุขภาพ
พลานามัย
ให๎แกํ
ประชาชน
ในท๎องถิ่น 
จัดให๎มีการ
บริหารงาน
ที่ดี รวดเร็ว 
ก๎าวทันตํอ
เทคโนโลยี 
มีการ
บ ารุงรักษา
ทางบกและ
ทางน้ า 

ประชาชนมี
การศึกษา  
สร๎างสังคม
แหํงการ
เรียนร๎ู
ตลอดชีวิต  
ประชาชน 
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
ได๎รับการ
บริการที่
รวดเร็วและ
ประทับใจ  
มีโครงสร๎าง
พื้นฐานที่ได๎
มาตรฐาน
และครอบ 
คลุมทุก
พื้นที ่

1 1 1 1 บุคลากรทุก
คนได๎รับ
การเพิ่มพูน
ความร๎ู 1 
คร้ัง/ป ี

10. การพัฒนา
บุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
ของ อบต. 

-โครงการพัฒนา 
บุคลากร 
 

ทุกสํวน 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 

55 
% 

60 
% 

70 
% 

80% ร๎อยละ 80
ของ
ประชาชนมี
ความพอใจ 

-โครงการสร๎างความ
คลํองตัวในการ
ปฏิบัติการให๎บริการ
ประชาชน 

ทุกสํวน ทุกสํวน 

40 
% 

60 
% 

80 
% 

100
% 

เพิ่มขึ้นร๎อย
ละ 20 ตํอ
ปี 

11.เพิ่มชํองทาง
รับร๎ูข๎อมูล
ขําวสารให๎แกํ
ประชาชน 

-โครงการสํงเสริม
สนับสนุนการให๎บริการ
สารสนเทศ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ทุกสํวน 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าว 
หน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และ
เสริมสร๎าง
สังคมสันติสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด๎านคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ด๎านศาสนา
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น 

สํงเสริม
กิจกรรม
ด๎านศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี  

 

ประชาชน
ให๎
ความส าคัญ
กับศาสนา 
สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี
อันดีงาม 
 

60 
% 
 

70 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้นร๎อย
ละ 10 
 

1. สํงเสริมพุทธ
ศาสนา 
 

-โครงการสํงเสริม 
พุทธศาสนา 
 

กอง
การศึกษาฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

60 
% 

 

70 
% 

 

80 
% 

 

90 
% 

 

เพิ่มขึ้นร๎อย
ละ 10 
 

2. สํงเสริมและ
สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นและ
ประเพณีส าคัญ 

-โครงการอนุรักษ ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
 

กอง
การศึกษาฯ 

ส านักงาน
ปลัด 
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ส่วนท่ี 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ด๎านการสํงเสริม
เศรษฐกิจชุมชนและ
การแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ด๎านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยําง
ยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 
 

ส านักงานปลัด 
/กองชําง 

ทุกสํวน 

3 ด๎านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการ
บริหารจัดการ 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอื่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 

ทุกสํวน/
หนํวยงานที่
รับเงินอุดหนุน 

ทุกสํวน 

4 ด๎านศาสนาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
1.1  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
1.2  แผนงานการเกษตร 
1.3  แผนงานงบกลาง 

 
 

5 
2 
1 

 
 

330,000 
824,700 
50,000 

 
 

5 
2 
1 

 
 

330,000 
824,700 
50,000 

 
 

5 
2 
1 

 
 

330,000 
824,700 
50,000 

 
 

5 
2 
1 

 
 

330,000 
824,700 
50,000 

 
 

20 
8 
4 

 
 

1,320,000 
3,298,800 
200,000 

รวม 8 1,204,700 8 1,204,700 8 1,204,70
0 

8 1,204,700 32 4,818,800 

2. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

10 

 
 

7,550,000 

 
 

14 

 
 

10,050,00
0 

 
 

14 

 
 

4,550,00
0 

 
 

18 

 
 

11,600,00
0 

 
 

56 

 
 

33,750,00
0 

รวม 10 7,550,000 14 10,050,00
0 

14 4,550,00
0 

18 11,600,00
0 

56 33,750,00
0 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
3.4 แผนงานการศึกษา 
3.5 แผนงานสาธารณสุข 
3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.7 แผนงานงบกลาง 
3.8 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

33 
9 
5 

16 
5 
6 
1 
6 
8 

 
 

20,840,000 
990,000 

13,387,600 
6,738,780 
545,000 
620,000 
620,000 
400,000 

1,130,000 

 
 

40 
9 
5 

16 
5 
6 
1 
6 
8 

 
 

29,105,000 
990,000 

13,387,600 
6,738,780 
545,000 
620,000 
620,000 
400,000 

1,130,000 

 
 

31 
9 
5 

16 
5 
6 
1 
6 
8 

 
 

11,316,000 
990,000 

13,387,600 
6,738,780 
545,000 
620,000 
620,000 
400,000 

1,130,000 

 
 

12 
9 
5 

16 
5 
6 
1 
6 
8 

 
 

8,630,000 
990,000 

13,387,600 
6,738,780 
545,000 
620,000 
620,000 
400,000 

1,130,000 

 
 

116 
36 
20 
64 
20 
24 
4 
24 
32 

 
 

69,841,000 
3,960,000 
53,550,400 
26,955,120 
2,180,000 
2,480,000 
2,480,000 
1,600,000 
4,520,000 

รวม 89 45,271,380 96 53,536,380 87 35,747,380 68 33,061,380 340 167,566,520 
4.  ด๎านศาสนาวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
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4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

3 70,000 
 

3 70,000 
 

3 70,000 
 

3 70,000 
 

12 280,000 
 

รวม 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 12 280,000 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
1.1 การจัดท าแผนแม่บทชุมชน 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนให๎
หมูํบ๎านในต าบลบ๎าน
พร๎าว 

แผนชุมชน  15
หมูํบ๎าน 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนในแตํละ
หมูํบ๎านมีแผนชุมชนที่
สมบูรณ์ถูกต๎องในการ
พัฒนาและน าไปสูํ
แผนพัฒนาท๎องถ่ิน 

ส านักงานปลัด/
กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
1.2  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
เกษตรกรอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริตามวิถีชีวิต
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให๎เกษตรกรใน
พื้นที่มีความเป็นอยูํที่
ดีข้ึน  สามารถ
พึ่งตนเองได๎และ
น าไปสูํการพัฒนาที่
ยั่งยืนตํอไป 

เกษตรกรในพื้นที่
ต าบลบ๎านพร๎าว  
15 หมูํบ๎าน             

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง เกษตรกรในเขตพื้นที่
ต าบลบ๎านพร๎าวมีความ
เป็นอยูํที่ดีข้ึนสามารถ
พึ่งตนเองได ๎

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.
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2 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสํงเสริมความรู๎
กลุํมอาชีพ 

เพื่อสนับสนุนสํงเสริม
อาชีพให๎กลุํม
เกษตรกรและกลุํม
ประชาชน 

จัดอบรมให๎ความรู๎
แกํกลุํมเกษตรกร
และประชาชน 
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ประชาชนมีอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได๎ในครัวเรือน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
1.2  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการศึกษาดูงาน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสร๎างจิตส านึกสูํ
ชุมชน 

เพื่อให๎เกษตรกรในพื้นที่ได๎มี
ความรู๎ใหมํๆน ามาใช๎พัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเอง
และชุมชนและสร๎างจิตส านึกรัก
บ๎านเกิดรํวมกันสร๎างสรรค์และ
พัฒนาชุมชนให๎นําอยูํสืบไป 

เกษตรกรในเขต
ต าบลบ๎านพร๎าว  
15 หมูํบ๎าน 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80  
คน 

เกษตรกรหรือกลุํม
อาชีพมีการสร๎างสรรค์ 
มีนวัตกรรมใหมํๆ เพื่อ
เพิ่มมูลคําสร๎างรายได๎
แกํชุมชนให๎มีความ
เป็นอยูํที่ดียิ่งขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.
01 
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4 โครงการสํงเสริมกลุํม
อาชีพในชุมชนและ
วิสาหกิจในชุมชน 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีการ
รวมกลุํมในการประกอบอาชีพ 
มีรายได๎ มีความเป็นอยูํที่ดีข้ึน 
สร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได๎และน าไปสูํ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

จัดอบรมให๎
ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลบ๎าน
พร๎าว  15 
หมูํบ๎าน 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15 
กลุํม 

ประชาชนในเขตต าบล
บ๎านพร๎าวมีความ
เป็นอยูํที่ดีข้ึนสามารถ
พึ่งตนเองได ๎

กองสวัสดิการ
สังคม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 2  การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
1.2  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์

แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดท าไรํนา
สวนผสมและเกษตร
ผสมผสาน 

เพื่อให๎เกษตรกรมีงานท า
ตลอดทั้งป ี

โครงการจัดท าไรํนา
สวนผสมและเกษตร
ผสมผสาน 

417,700 
(สนง.เกษตรฯ) 
งบโดยประมาณ 

417,700 
(สนง.เกษตรฯ) 
งบโดยประมาณ 

417,700 
(สนง.เกษตรฯ) 
งบโดยประมาณ 

417,700 
(สนง.เกษตรฯ) 
งบโดยประมาณ 

15 
หมูํบ๎าน 

เกษตรกรมีงานท าตลอด
ทั้งป ี

กรมสํงเสริม
การเกษตร 

6 โครงการสํงเสริมการ
เลี้ยงปลาแบบ
ผสมผสาน 

เพื่อให๎เกษตรกรมีรายได๎
เพิ่มข้ึน 

โครงการสํงเสริมการ
เลี้ยงปลาแบบ
ผสมผสาน 

407,000 
(สนง.เกษตรฯ) 
งบโดยประมาณ 

407,000 
(สนง.เกษตรฯ) 
งบโดยประมาณ 

407,000 
(สนง.เกษตรฯ) 
งบโดยประมาณ 

407,000 
(สนง.เกษตรฯ) 
งบโดยประมาณ 

15 
หมูํบ๎าน 

เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มข้ึน 
15,000 บาท/ป/ี
ครอบครัว 

กรมสํงเสริม
การเกษตร 

แบบ ผ.
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
1.3  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ 

แผนงานงบกลาง 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สมทบกองทุน
สวัสดิการสังคมต าบล
บ๎านพร๎าว 
 

เพื่อสมทบงบประมาณ
แกํกองทุนฯ 

กองทุนฯ 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

กองทุนฯมี
งบ 

ประมาณ
ด าเนินงาน
เพียงพอ 

กองทุนฯ สามารถ
ด าเนินงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.1 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูกปุา
ทดแทนตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อให๎เขต อบต.บ๎าน
พร๎าว มีทรัพยากรปุา
ไม๎เพิ่มข้ึน 

ปลูกปุาเพิ่ม จ านวน 
4,500 ต๎น 
 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

4,500 
ต๎น 

มีปุาไม๎ที่เป็นแหลํงต๎น
น้ าเพิ่มข้ึน 

ส านักงานปลัด 
 

 

 

 

แบบ ผ.
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.2  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง  ๆ

แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ
ขยะชุมชน/กิจกรรม 
คําใช๎จํายในการก าจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล 

เพื่อก าจัดขยะที่จัดเก็บ  
ได๎ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยตํอประชาชน
ในท๎องถ่ิน 

คําใช๎จํายในการ
ก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5 วัน/
สัปดาห ์

ขยะในเขต อบต. ถูก
ก าจัดอยํางมีระบบและ
ถูกสุขลักษณะ 

อบต., เทศบาล. 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.3  พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองสระพัง ม.1 ,ม.2 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองสระพังให๎มี
ทัศนียภาพของสถานที่
ให๎สมดุลและสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองสระพัง  
ระยะทาง  500 
เมตร 

- 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 แหํง ภูมิทัศน์บริเวณหนอง
สระพังมีสถานที่
พักผํอนและสวยงาม 

กองชําง 

แบบ ผ.
01 
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2 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองหิน ม.6 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองสระพังให๎มี
ทัศนียภาพของสถานที่
ให๎สมดุลและสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองหิน  ระยะทาง  
500 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 แหํง ภูมิทัศน์บริเวณหนอง
หินมีสถานที่พักผํอน
และสวยงาม 

กองชําง 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.3  พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองไส๎ไกํหมูํ 15 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองไส๎ไกํให๎มี
ทัศนียภาพของสถานที่
ให๎สมดุลและสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองไส๎ไกํ   
ระยะทาง 1000 
เมตร 

- - - 1,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

 ภูมิทัศน์รอบหนองไส๎
ไกํมีสถานที่พักผํอน
และสวยงาม 

กองชําง 

แบบ ผ.
01 



 
 

49 
 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน
บ๎านพันดอน  หมูํ 9 

เพื่อให๎ชุมชนนําอยํูและ
มีภูมิทัศน์ที่ด ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ชุมชน 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 ครั้ง ชุมชนนําอยํูและมีภูมิ
ทัศน์ที่ดี 

กองชําง 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระน้ าสาธารณะ
หมูํบ๎านหมูํ 10 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระน้ าสาธารณะ
หมูํบ๎านให๎มีทัศนียภาพ
ของสถานที่ให๎สมดุล
และสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระน้ าสาธารณะ
หมูํบ๎าน  ระยะทาง 
1000 เมตร 

- - - 250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แหํง ภูมิทัศน์รอบสระน้ า
สาธารณะหมูํบ๎านมี
สถานที่พักผํอนและ
สวยงาม 

กองชําง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.3  พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ล า
ห๎วยเดื่อ หมูํ 11 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ล าห๎วยเดื่อให๎มี
ทัศนียภาพของสถานที่
ให๎สมดุลและสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ล า
ห๎วยเดื่อ  ระยะทาง 
1500 เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 แหํง ภูมิทัศน์ล าห๎วยเดื่อมี
สถานที่พักผํอนและ
สวยงาม 

กองชําง 

แบบ ผ.
01 



 
 

50 
 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองไฮ ม.3 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองไฮให๎มี
ทัศนียภาพของสถานที่
ให๎สมดุลและสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองไฮ   
ระยะทาง 1000 
เมตร 

- - - 1,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

 ภูมิทัศน์รอบหนองไฮมี
สถานที่พักผํอนและ
สวยงาม 

กองชําง 

8 ตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์โคก
ศาลาหนองหมาจอก 

เพื่อปูองกันการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์โคก
ศาลาหนองหมาจอก 

ตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์
โคกศาลาหนองหมา
จอก 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 ที่สาธารณประโยชน์
โคกศาลาหนองหมา
จอกไมํถูกบุกรุก 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.4  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 กํอสร๎างฝายน้ าล๎นล า
ห๎วยยาง 2 จุด  หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับท าการเกษตร 

ล าห๎วยยาง 2 จุด 
กว๎าง  15  เมตร 

1,350,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - - 2 แหํง ประชาชนมีน้ าท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ.
01 
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2 ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปดภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล
เพื่อการเกษตร 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 
 

- 1 บํอ ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

3 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
หมูํ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับท าการเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น  
กว๎าง 15 เมตร 

650,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

4 ขุดสระน้ าเพื่อ
การเกษตร หมูํ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ท าการเกษตรอยําง
เพียงพอ 

ขุดสระน้ าเพื่อ
การเกษตร 

- - 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
ท าการเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.4  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมูํ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล - - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ.
01 



 
 

52 
 

6 ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 2 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

7 ขุดลอกล าห๎วยเชือก 
หมูํ 3 

เพื่อขุดลอกล าห๎วยที่
ตื้นเขินให๎มีน้ าส าหรับ
ท าการเกษตร 

ขุดลอกล าห๎วยเชือก 
ลึก 3.00 เมตร 

- - - 2,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ประชาชนมีน้ าส าหรับ
ท าการเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

8 ขุดเจาะบํอบาดาล
ขนาดใหญํพร๎อมหอถัง
สูง หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล
พร๎อมหอถังสูง  
จ านวน 1 บํอ 

- 5,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.4  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.
01 
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9 ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 2 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

10 ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 2 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

11 ขุดเจาะบํอบาดาลขนาด
ใหญํพร๎อมหอถังสูง หมูํ 
5 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล
พร๎อมหอถังสูง  
จ านวน 1 บํอ 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

12 ขุดลอกล าห๎วยหนองบัว
และล าห๎วยวังบักตู ๎
หมูํ 5 

เพื่อขุดลอกล าห๎วยที่
ตื้นเขินให๎มีน้ าส าหรับ
ท าการเกษตร 

ขุดลอกล าห๎วยหนอง
บัว และล าห๎วยวังบัก
ตู๎ ลึก 3.00 เมตร 

- - 1,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- 1 ครั้ง ประชาชนมีน้ าส าหรับ
ท าการเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.4  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

54 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

13 ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล - 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 8 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

14 ปรับปรุงซํอมแซมฝายน้ า
ล๎นล าห๎วยโจดและฝาย
วัด หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

ปรับปรุงซํอมแซม
ฝายน้ าล๎น 

- - 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

15 ขุดลอกหนองโสกเก๎า
หาบ หมูํ 7 

เพื่อขุดลอกล าห๎วยที่ตื้น
เขินให๎มีน้ าใช๎ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกหนองโสก
เก๎าหาบ ยาว 15 
ไรํ 
ลึก 3.00 เมตร 

- - - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองชําง 

16 ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูํ 8 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 10 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.4  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 

แบบ ผ.
01 
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ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ขุดลอกล าห๎วยกุดสะไน 
หมูํ 8 

เพื่อขุดลอกล าห๎วยที่ตื้น
เขินให๎มีน้ าใช๎ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกล าห๎วยกุด
สะไน  ลึก 3.00 
เมตร 

- - - 2,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองชําง 

18 ปรับปรุงสระน้ า
สาธารณะประโยชน์  หมูํ  
9 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงสระน้ า
สาธารณะ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 ครั้ง ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

19 ขุดเจาะบํอบาดาลขนาด
ใหญํพร๎อมหอถังสูง หมูํ 
9 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล
พร๎อมหอถังสูง  
จ านวน 1 บํอ 

- 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

20 ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล - - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.4  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

แบบ ผ.
01 



 
 

56 
 

แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับท าการเกษตร 

กว๎าง  15  เมตร  - 650,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 แหํง ประชาชนมีน้ าท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

22 ขุดลอกสระเปรม   
หมูํ  11 

เพื่อขุดลอกสระที่ตื้นเขิน
ให๎มีน้ าใช๎ส าหรับการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกสระเปรม  
ลึก 3.00 เมตร 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 แหํง ประชาชนมีน้ าใช๎
ส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

23 ขุดเจาะบํอบาดาลขนาด
ใหญํพร๎อมหอถังสูง  หมูํ 
11 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล
พร๎อมหอถังสูง  
จ านวน 1 บํอ 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.4  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

แบบ ผ.
01 



 
 

57 
 

แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ขุดลอกล าห๎วยเดื่อ  หมูํ 
11 

เพื่อขุดลอกสระที่ตื้นเขิน
ให๎มีน้ าใช๎ส าหรับการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกล าห๎วยเดื่อ  
ลึก 3.00 เมตร 

- - - 1,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1 แหํง ประชาชนมีน้ าใช๎
ส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

25 ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร  
หมูํ 11 

เพื่อขุดลอกสระน้ าเพื่อ
การเกษตรให๎มีน้ าใช๎
ส าหรับการอุปโภคและ
บริโภค 

ขุดสระน้ าเพื่อ
การเกษตร 

- - - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แหํง ประชาชนมีน้ าใช๎
ส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

26 กํอสร๎างฝายน้ าล๎นล า
ห๎วยเดื่อ  หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับท าการเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
2 จุด กว๎าง  15  
เมตร 

 -  1,300,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

2 แหํง ประชาชนมีน้ าท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แบบ ผ.
01 



 
 

58 
 

2.4  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
แผนงานการเกษตร 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 ขุดลอกล าห๎วยโจดและล า
ห๎วยค าข้ีเบ๎า  หมูํ 13 

เพื่อขุดลอกสระที่ตื้น
เขินให๎มีน้ าใช๎ส าหรับ
การอุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกล าห๎วย
เดื่อ  ลึก 3.00 
เมตร 

- 1,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 แหํง ประชาชนมีน้ าใช๎
ส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

28 ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมูํ  13 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอ
บาดาล 

- - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

29 ขุดลอกล าห๎วยหนองทุํม
หนองแดง,หนองกุดเทียม,วัง
ผีผํวน , หนองบุํงค๎า หมูํ 14 

เพื่อขุดลอกสระที่ตื้น
เขินให๎มีน้ าใช๎ส าหรับ
การอุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกล าห๎วย 
ลึก 3.00 เมตร 

2,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - - 1 แหํง ประชาชนมีน้ าใช๎
ส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

30 ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอ
บาดาล 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 2 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี  4  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

แบบ ผ.
01 



 
 

59 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.4  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 ปรับปรุงซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบ๎าน  หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงซํอมแซม
ระบบประปา
หมูํบ๎าน 

- -  300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองชําง 

32 ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมูํ 15 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอ
บาดาล 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 2 บํอ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

33 ขุดลอกล าห๎วยโคน  
หมูํ 15 

เพื่อขุดลอกสระที่ตื้น
เขินให๎มีน้ าใช๎ส าหรับ
การอุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกล าห๎วย 
ลึก 3.00 เมตร 

- - - 1,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1 แหํง ประชาชนมีน้ าใช๎
ส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

แบบ ผ.
01 



 
 

60 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 1           
1 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ

การเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
750 เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

2 บดอัดถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายหลังสนาม
กีฬา,คึมน้ าเกลี้ยง 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บดอัดถนนเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
4000 เมตร 

800,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 2 เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

3 บุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง  
1000 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

แบบ ผ.
01 



 
 

61 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 1           
4 กํอสร๎างศูนย์การเรียนรู๎

ชุมชนด๎านการเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนมี
ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน
ด๎านการเกษตร 

ที่สาธารณะประโยชน์
บ๎านพร๎าว 

- - 800,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 แหํง ประชาชนมีศูนย์การ
เรียนรู๎ชุมชนด๎าน
การเกษตร 

กองชําง 

5 กํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  250 
เมตร 

- - 530,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

6 กํอสร๎างห๎องน้ าตลาดสด เพื่อให๎ตลาดสด 
อบต.บ๎านพร๎าวมี
ห๎องน้ าสะอาด 

กํอสร๎างห๎องน้ า - - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 2 ห๎อง ประชาชนที่มาตลาด
สด อบต.บ๎านพร๎าวมี
ห๎องน้ าสะอาดใช๎ 

กองชําง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

แบบ ผ.
01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 2          
1 กํอสร๎างถนน คสล. 

ภายในหมูํบ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  120 
เมตร 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

2 กํอสร๎างรํองระบายน้ า
แบบตัวยูมีฝาปิด 

เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขังใน
เขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ระยะทาง 92 
เมตร 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

3 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎มีแสงสวํางทาง
ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 10 จุด ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

แบบ ผ.
01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 2          
4 ซํอมแซมถนน คสล. 

ภายในหมูํบ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ซํอมแซมถนน 
คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

5 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรระยะ 
ทาง 750 เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

6 ซํอมแซมถนนลูกรัง
มาตรฐานเพื่อการเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 

- 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

แบบ ผ.
01 



 
 

64 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 2          
7 ขยายเขตไฟฟูาภายใน

หมูํบ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา  
ระยะทาง  250 
เมตร 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 หมู่ท่ี 3          
1 กํอสร๎างถนน คสล. 

ภายในหมูํบ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  300 
เมตร 

636,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

2 กํอสร๎างศาลาประชาคม
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีศาลา
ส าหรับการประชุม
ประชาคมหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างศาลา
ประชาคม 

600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 หลัง ประชาชนมีศาลา
ประชุมประชาคม
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

แบบ ผ.
01 



 
 

65 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 3          
3 ซํอมแซมถนนเพื่อ

การเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร 

- 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

4 ปรับปรุงคุณภาพ
น้ าประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคที่
สะอาด 

ปรับปรุงคุณภาพ
น้ าประปา 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคที่สะอาด 

กองชําง 

5 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎มีแสงสวํางทาง
ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 10 จุด ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

แบบ ผ.
01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 3          
6 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า – 

แรงสูง 
เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา 
แรงต่ า – แรงสูง   
ระยะทาง 1250 
เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

7 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรระยะทาง 
750 เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

8 บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง  
500 เมตร 

- - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

แบบ ผ.
01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 3          
9 กํอสร๎างรํองระบายน้ า

แบบตัวยูมีฝาปิด 
เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขัง
ในเขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า 
ระยะทาง 85 เมตร 

- - - 230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 หมู่ท่ี 4          
1 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ

การเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 
ระยะทาง 1250 
เมตร 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

2 กํอสร๎างถนน คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  236 เมตร 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 

แบบ ผ.
01 



 
 

68 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 4          
3 บุกเบิกถนนเพื่อ

การเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง  
1500 เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

4 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎มีแสงสวํางทาง
ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 10 จุด ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

5 สูบสํงน้ าล าห๎วยยาง
มายังบํอกักเก็บน้ าบ๎าน
ปุาคา 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

สูบสํงน้ าล าห๎วยยาง - 350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 

แบบ ผ.
01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 4          
6 กํอสร๎างรํองระบายน้ า

แบบตัวยูมีฝาปิด 
เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขังใน
เขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ระยะทาง 100 
เมตร 

- - 280,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 หมู่ท่ี 5          
1 กํอสร๎างรํองระบายน้ า

แบบตัวยูมีฝาปิด 
เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขังใน
เขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ระยะทาง 85 
เมตร 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 

 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 

แบบ ผ.
01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 5          
2 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง

ภายในหมูํบ๎าน (พร๎อม
สายดับ) 

เพื่อให๎มีแสงสวํางทาง
ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 10 จุด ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

3 ปรับปรุงซํอมแซมศาลา
อเนกประสงค์และ
ศาลาประชาคม
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีศาลา
ส าหรับการประชุม
ประชาคมหมูํบ๎าน 

ปรับปรุงซํอมแซม
ศาลาอเนกประสงค์
และศาลาประชาคม
หมูํบ๎าน 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 หลัง ประชาชนมีศาลา
ประชุมประชาคม
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 

แบบ ผ.
01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 5          
4 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ

การเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรระยะทาง 
1250 เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

5 กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
ข๎ามล าห๎วยหนองบัว 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

กํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยมระยะทาง 12 
เมตร 

- 600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 แหํง ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

6 บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง  
1500 เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 

แบบ ผ.
01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 5          
7 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา

ใช๎อยํางทั่วถึง 
ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ระยะทาง 750 
เมตร 

- - - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 หมู่ท่ี 6          
1 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  

สามแยกไปบ๎านศรีสุข 
เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ระยะทาง 200 
เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

2 บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนนเพื่อการ 
เกษตรระยะทาง  
2000 เมตร 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 

แบบ ผ.
01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 6          
3 กํอสร๎างถนน คสล. 

ภายในหมูํบ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  200 
เมตร 

424,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

4 ซํอมแซมถนน คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ซํอมแซมถนน คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน  
ระยะทาง 82 เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

5 กํอสร๎างรํองระบายน้ า
แบบตัวยูมีฝาปิด 

เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขังใน
เขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ระยะทาง 500 
เมตร 

- 1,150,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

แบบ ผ.
01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 6          
6 บุกเบิกถนนเพื่อ

การเกษตรสายกุดกุ๎ง
ตอน 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนนเพื่อการ 
เกษตร ระยะทาง  
500 เมตร 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

 หมู่ท่ี 7          
1 กํอสร๎างรํองระบายน้ า

แบบตัวยูมีฝาปิด 
เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขังใน
เขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ระยะทาง  85 
เมตร 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

2 บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนนเพื่อการ 
เกษตร ระยะทาง 
1500 เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

แบบ ผ.
01 



 
 

75 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 7          
3 ปรับปรุงซํอมแซมถนน

เพื่อการเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 1500 
เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

4 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า   เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ระยะทาง 334 
เมตร 

- 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

5 ซํอมแซมระบบประปา
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

ซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

แบบ ผ.
01 



 
 

76 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 7          
6 ซํอมแซมถนนลาดยาง 

สายหัวขัว-หนองแก 
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ซํอมแซม
ถนนลาดยางสายหัว
ขัว-หนองแก 

- 10,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

7 กํอสร๎างถนน คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  140 
เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

8 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎มีแสงสวํางทาง
ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 10 จุด ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

แบบ ผ.
01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 7          
9 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ

การเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรระยะทาง 
1250 เมตร 

- - - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

10 กํอสร๎างลานกีฬาพร๎อม
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สถานที่เลํนกีฬาและออก
ก าลังกาย 

กํอสร๎างลานกีฬา
พร๎อมอุปกรณ์กีฬา 

- - - 2,500,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1 แหํง ประชาชนมีสถานที่เลํน
กีฬาและออกก าลังกาย 

กองชําง 

 

 

 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

แบบ ผ.
01 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 8          
1 กํอสร๎างรํองระบายน้ า

แบบตัวยูมีฝาปิด 
เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขังใน
เขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ระยะทาง  85 
เมตร 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

2 ปรับปรุงผิวจราจรภายใน
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปรับผิวจราจร
ภายในหมูํบ๎าน 

- 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

3 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎มีแสงสวํางทางถนน
ลดการเกิดอุบัติเหตุและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 10 จุด ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

แบบ ผ.
01 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 8          
4 ปรับปรุงซํอมแซมถนน

เพื่อการเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 1500 
เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

5 เพิ่มหม๎อแปลงไฟฟูาสาย
หนองผ า – โคกสวรรค์ 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

เพิ่มหม๎อแปลง - - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 หม๎อ ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

6 บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร สายโคกคึม 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
1500 เมตร 

-  300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
แบบ ผ.
01 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 8          
7 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ

การเกษตร สายโนนสูง-
ห๎วยค๎อ 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
700 เมตร 

- - - 1,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

8 กํอสร๎างถนน คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  140 
เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 หมู่ท่ี 9          
1 กํอสร๎างโรงปุ๋ยเพื่อ

การเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนได๎
เรียนรู๎วิธีท าปุ๋ยอินทรีย ์

โรงปุ๋ยเพื่อการเกษตร 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 แหํง ประชาชนได๎เรียนรู๎
วิธีท าปุ๋ยอินทรีย ์

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.

01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 9          
2 บุกเบิกถนนเพื่อ

การเกษตร  
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
4000 เมตร 

- 800,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

3 กํอสร๎างถนน คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  300 
เมตร 

- 635,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

4 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า   เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ระยะทาง 1500 
เมตร 

- - 456,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.
01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 9          
5 กํอสร๎างรํองระบายน้ า

แบบตัวยูมีฝาปิด 
เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขังใน
เขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ระยะทาง  300 
เมตร 

- - 690,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

6 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎มีแสงสวํางทาง
ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 10 จุด ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

7 กํอสร๎างลานกีฬาพร๎อม
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สถานที่เลํนกีฬาและออก
ก าลังกาย 

กํอสร๎างลานกีฬา
พร๎อมอุปกรณ์กีฬา 

- - - 2,500,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1 แหํง ประชาชนมีสถานที่
เลํนกีฬาและออก
ก าลังกาย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 10          
1 กํอสร๎างถนน คสล. 

ภายในหมูํบ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  234 
เมตร 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

2 บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนนเพื่อการ 
เกษตร ระยะทาง 
1500 เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

3 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 1500 
เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

 

แบบ ผ.
01 



 
 

84 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 10          
4 เปลี่ยนทํอเมนต์ประปา

หมูํบ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

เปลี่ยนทํอเมนต์ 
ขนาด 2 นิ้ว 

- 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

5 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า   เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ระยะทาง 134 
เมตร 

-  200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

6 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎มีแสงสวํางทาง
ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 10 จุด ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 

แบบ ผ.
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 11          
1 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ

การเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
200 เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

2 ขยายเขตไฟฟูาภายใน
หมูํบ๎าน   

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมูํบ๎าน
ระยะทาง 100 
เมตร 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

3 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎มีแสงสวํางทาง
ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 10 จุด ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

แบบ ผ.
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 11          
4 ปรับปรุงซํอมแซมถนน

เพื่อการเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 1500 
เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

5 กํอสร๎างรํองระบายน้ า
แบบตัวยูมีฝาปิด 

เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขังใน
เขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ระยะทาง  134 
เมตร 

- - 230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

6 กํอสร๎างถนน คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  140 
เมตร 

- - - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

แบบ ผ.
01 



 
 

87 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 11          
7 กํอสร๎างร๎านค๎าสหกรณ์

หมูํบ๎าน 
เพื่อให๎หมูํบ๎านมีสถานที่
จ าหนํายสินค๎า OTOP 

กํอสร๎างร๎านค๎า
สหกรณ์หมูํบ๎าน 

- - - 800,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แหํง ประชาชนมีสถานที่
จ าหนํายสินค๎า 
OTOP 

กองชําง 

 หมู่ท่ี 12          
1 กํอสร๎างถนนลูกรัง

มาตรฐานสายโสกนกเต็น 
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ถนนลูกรังมาตรฐาน 
ระยะทาง 4500 
เมตร 

1,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.
01 
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2 กํอสร๎างถนน คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  140 
เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 12          
3 กํอสร๎างถนนลูกรัง

มาตรฐานสายโนน
ส าราญ – โนนสูง 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ถนนลูกรังมาตรฐาน 
ระยะทาง 1000 
เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

4 กํอสร๎างรํองระบายน้ า
แบบตัวยูมีฝาปิด 

เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขังใน
เขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ระยะทาง  134 
เมตร 

- 230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

แบบ ผ.
01 
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5 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
200 เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 12          
6 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า

ส าหรับท าการเกษตร 
กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
กว๎าง  15  เมตร 

- 650,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 แหํง ประชาชนมีน้ าท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ.
01 
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7 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 1500 
เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

 หมู่ท่ี 13          
1 กํอสร๎างถนน คสล. 

ภายในหมูํบ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  140 
เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 13          
2 กํอสร๎างรํองระบายน้ า

แบบตัวยูมีฝาปิด 
เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขังใน
เขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ระยะทาง  134 
เมตร 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

แบบ ผ.
01 
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3 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า   เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ระยะทาง 1000 
เมตร 

480,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

4 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 1500 
เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ท่ี 13          

แบบ ผ.
01 
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5 ปรับปรุงซํอมแซมไฟฟูา
แสงสวํางภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎มีแสงสวํางทาง
ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ปรับปรุงซํอมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 10 จุด ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

6 ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
คสล. ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนน คสล. ระยะทาง  
134 เมตร 

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

7 กํอสร๎างลานกีฬาพร๎อม
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สถานที่เลํนกีฬาและออก
ก าลังกาย 

กํอสร๎างลานกีฬา
พร๎อมอุปกรณ์กีฬา 

- - 2,500,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- 1 แหํง ประชาชนมีสถานที่
เลํนกีฬาและออก
ก าลังกาย 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.
01 



 
 

93 
 

 หมู่ท่ี 13          
8 ปรับปรุงซํอมแซมระบบ

ประปาหมูํบ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงซํอมแซม
ระบบประปาหมูํบ๎าน 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 ครั้ง ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

 หมู่ท่ี 14          
1 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง

ภายในหมูํบ๎าน 
เพื่อให๎มีแสงสวํางทาง
ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 10 จุด ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.
01 



 
 

94 
 

 หมู่ท่ี 14          
2 ปรับปรุงซํอมแซมถนน

เพื่อการเกษตร 
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 1500 
เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

3 กํอสร๎างทํอสํงน้ าเพื่อ
การเกษตรหนองนาใหญ ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

กํอสร๎างทํอสํงน้ า - 5,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

4 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
200 เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

95 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

 หมู่ท่ี 14          
5 กํอสร๎างฝายน้ าล๎นล า

พะเนียงหลง 
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับท าการเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น  
กว๎าง  15  เมตร 

- 650,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 แหํง ประชาชนมีน้ าท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

6 กํอสร๎างรํองระบายน้ า
แบบตัวยูมีฝาปิด 

เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขังใน
เขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ระยะทาง  134 
เมตร 

- - 230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

7 กํอสร๎างถนน คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  140 
เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

96 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

 หมู่ท่ี 15          
1 กํอสร๎างรํองระบายน้ า

แบบตัวยูมีฝาปิด 
เพื่อไมํให๎มีน้ าทํวมขังใน
เขตชุมชน 

กํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ระยะทาง  134 
เมตร 

- 230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 แหํง ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

2 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  
สายใหมํวังทอง – พุทไธ
สง 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ระยะทาง 1200 
เมตร 

- 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

3 ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 2 บํอ ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

97 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

 หมู่ท่ี 15          
5 บุกเบิกถนนเพื่อ

การเกษตร  
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนนเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง 
1500 เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 

6 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎มีแสงสวํางทาง
ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 10 จุด ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

7 ขยายไหลํทาง คสล. จาก 
4 เมตร เป็น 6 เมตร 

เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ขยายไหลํทาง คสล. 
ระยะทาง  140 
เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 
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ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

 หมู่ท่ี 15          
8 กํอสร๎างถนน คสล. 

ภายในหมูํบ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
ระยะทาง  140 
เมตร 

- - - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

99 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

           
1 กํอสร๎างบ๎านพักคนชรา

ต าบลบ๎านพร๎าว 
เพื่อให๎ผู๎สูงอายุในเขต
ต าบลบ๎านพร๎าวไมํถูก
ทอดทิ้งให๎อยูํคนเดียว
ตามล าพัง 

กํอสร๎างบ๎านพัก
คนชรา 

2,000,00
0 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - - 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

2 สูบสํงน้ าตามทํอจาก
หนองนาใหญ ํ
(ทําโพธ์ิชัย-ศรีสุข) 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

สูบสํงน้ าตามทํอ
จากหนองนาใหญ ํ

10,000,0
00 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - - 1  เส๎น ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.
01 



 
 

100 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชน  

เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมี
ความรู๎ด๎านการปูองกัน
ยาเสพติด 

จัดอบรมเด็กและ
เยาวชน จ านวน  
100 คน 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง เด็กและเยาวชนมี
ความรู๎ด๎านยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
 

2 โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด  

เพื่อให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

อบรมเด็กและ
เยาวชน จ านวน  
500 คน 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่เบาบาง 

ส านักงานปลัด 

 
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.3 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา คนพิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แบบ ผ.
01 



 
 

101 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ 
 

เพื่อสร๎างหลักประกัน
ด๎านรายได๎แกํผู๎สูงอายุ 

ประมาณ 
1123 คน 

 

8,725,2
00 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

8,725,2
00 

 (อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

8,725,2
00 

 (อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

8,725,2
00 

 (อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

ผู๎สูงอายุที่ยื่นค า
ขอรับเบี้ยได๎รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน และ
ได๎รับภาย 
ในวันที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

สร๎าง
หลักประกัน
ด๎านรายได๎แกํ
ผู๎สูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
คนพิการหรือทุพพล
ภาพ 
 

เพื่อเสริมสร๎าง
สวัสดิการทางสังคม
ให๎แกํคนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

ประมาณ 
459คน 

 

4,406,4
00 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

4,406,4
00 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

4,406,4
00 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

4,406,4
00 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

คนพิการหรือทุพพล
ภาพที่ยื่นค าขอรับ
เบี้ยได๎รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคนและได๎รับ
ภายในวันที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

เสริมสร๎าง
สวัสดิการทาง
สังคมให๎แกํคน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.3สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา คนพิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แบบ ผ.
01 



 
 

102 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู๎ปุวยเอดส ์
 

เพื่อเสริมสร๎าง
สวัสดิการทางสังคม
ให๎แกํผู๎ปุวยเอดส ์

ประมาณ 
11 คน 

66,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

ผู๎ปุวยเอดส์ที่ยื่นค า
ขอรับเบี้ยได๎รับเบี้ย
ยังชีพทุกคนและ
ได๎รับภายในวันที่
ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

เสริมสร๎าง
สวัสดิการทาง
สังคมให๎แกํ
ผู๎ปุวยเอดส ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการพัฒนา
คุณภาพ 
ชีวิตผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อให๎เด็กสตร ี
คนชราผู๎พิการ/
ผู๎ด๎อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ชํวยเหลือเด็กสตรี 
คนชรา  ผู๎พิการ/
ผู๎ด๎อย 
โอกาสในเขตพื้นที่ 
15 หมูํบ๎าน 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50 คน เด็ก สตรี 
คนชรา  ผู๎พิการ
และ 
ผู๎ด๎อยโอกาส                  
มีชีวิตความ
เป็นอยูํที่ดีข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท๎องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.3สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา คนพิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แบบ ผ.
01 



 
 

103 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการสงเคราะห์
เครื่องกันหนาวแกํ
ผู๎ประสบภัย 

เพื่อเป็นการปูองกันและ
บรรเทาความเดือดร๎อน
ของประชาชนที่ประสบ
ภัยหนาวในพื้นที่ 

จัดซื้อเครื่องหํม
กันหนาวให๎กับ
หมูํบ๎านต าบล
บ๎านพร๎าว  ปีละ 
1 ครั้ง 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000 
คน 

ประชาชนมีการดูแล
สุขภาพที่ดีย่ิงข้ึน ลด
ปัญหาความเดือนร๎อน
จากภัยหนาว 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท๎องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.3สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา คนพิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.
01 



 
 

104 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
ประเพณีไทยหํวงใย
ผู๎สูงอายุ 

1.เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีที่มี
ตํอผู๎สูงอายุ 
2.เพื่อเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทยให๎คงอยูํ
สืบไป 

จัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์ ให๎กับ
ผู๎สูงอายุ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้นทั้งด๎าน
รํางกายและด๎าน
จิตใจสร๎างขวัญ
และก าลังใจใน
การดูแลตนเอง
มากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท๎องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.3สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา คนพิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.
01 



 
 

105 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการเสริมสร๎างและ
พัฒนาบทบาทสตรีใน
ชุมชน 

1.เพื่อเป็นการเสริมสร๎าง
การสํวนรํวมของสตรี
ภายในชุมชน 
2.เพื่อให๎สตรีได๎มีการ
รวมกลุํมตลอดจนได๎รู๎จัก
บทบาทของตนเองในด๎าน
ตํางๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
และชุมชนให๎มีความยั่งยืน
มากขึ้น 

จัดฝึกอบรมกลุํมสตรี
ในเขตต าบลบ๎าน
พร๎าว 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50 คน สตรีในเขตต าบล
บ๎านพร๎าวได๎มี
การพัฒนาองค์
ความรู๎สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับ
น าไปพัฒนา
ตนเองและสังคม
ให๎ดีย่ิงข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท๎องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.3สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา คนพิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.
01 



 
 

106 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจัดต้ังศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุต าบลบ๎านพร๎าว 

เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
ให๎มีความสุขทางด๎าน
รํางกาย จิตใจให๎มี
ความสุขและเพิ่ม
ความรู๎ความสามารถ
ให๎ผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุในเขตต าบล
บ๎านพร๎าว 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ผู๎สูงอายุ
ในเขต
ต าบล
บ๎าน
พร๎าว 

ผู๎สูงอายุในเขตต าบล
บ๎านพร๎าวมีคุณภาพ
ชีวิตทางด๎านรํางกาย 
จิตใจมีความสุขและ
ความรู๎ความสามารถ
มากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.
01 



 
 

107 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อจัดหาเครื่องเลํน
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อให๎ ศพด. มีเครื่อง
เลํนพัฒนาการส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

จัดซื้อจัดหาเครื่อง
เลํนพัฒนาการเด็ก
ของ ศพด. 2 แหํง 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

ศพด. มีเครื่องเลํน
พัฒนาการเด็กที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

อบต./อบจ./สถ. 

2 จัดซื้อจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์  

เพื่อให๎ สํวนการศึกษา
ฯ และ ศพด. ในสังกัด
มีวัสด/ุครุภัณฑ์ ที่
จ าเป็นในการ
บริหารงาน  

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ส านักงาน 
- การศึกษา 
- งานบ๎านงาน

ครัว 
- คอมพิวเตอร ์
- โฆษณา

เผยแพร ํ

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2 
ครั้ง/ป ี

สํวนการศึกษ , ศพด. 
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นเพียงพอ 
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

อบต./กศ./
ศพด. 2 แหํง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.4ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.
01 



 
 

108 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 คําจัดการเรียนการสอน
ส าหรับ ศพด.  
(วัสดุรายหัว) 

เพื่อจัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนวัสดุ
การศึกษา และเครื่อง
เลํนพัฒนาการเด็ก 
 

ศพด.ในสังกัด 2แหํง 
(152 คน * 1,700 
.-) 

258,400 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

258,400 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

258,400 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

258,400 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

4 
ครั้ง/ป ี

ศพด. มีสื่อการเรียน
การสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่อง
เลํนพัฒนาการเด็ก
เพียงพอ เหมาะสม 

ศพด. 2 ศูนย์ 

4 โครงการกํอสร๎าง อาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให๎ ศพด. มีอาคาร 
สถานที่ ที่เหมาะแกํ
การพัฒนาเด็ก และได๎
มาตรฐาน  

- กํอสร๎างอาคาร
เรียน 
หลังใหมํ ของ ศพด.      
วัดสระธาตุ จ านวน 
1 หลัง 

2,200,0
00 

(อบต.) 
จัดสรร 

งบโดยประมาณ 

2,200,0
00 

(อบต.) 
จัดสรร 

งบโดยประมาณ 

2,200,0
00 

(อบต.) 
จัดสรร 

งบโดยประมาณ 

2,20,00
0 

(อบต.) 
จัดสรร 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

ศพด. มีอาคารสถานที่ 
เพียงพอ เหมาะสม 
เป็นไปตามมาตรฐาน
ของ สถ. 1 หลัง  

สถ. 
(เงินอุดหนุน) 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.4ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.
01 



 
 

109 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการกํอสร๎าง
ห๎องน้ าห๎องส๎วมส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อให๎ ศพด. มีห๎องน้ า
ห๎องส๎วมที่เพียงพอ
ส าหรับเด็กปฐมวัยและ
เป็นไปตามมาตรฐาน 
ศพด. 

กํอสร๎างห๎องน้ าห๎อง
ส๎วม ศพด. ในสังกัด 
อบต.บ๎านพร๎าว 2 
แหํง 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

กํอสร๎าง
ห๎องน้ า
ห๎องส๎วม 
จ านวน 
8 ห๎อง 

ศพด. มีห๎องน้ าห๎อง
ส๎วมที่เพียงพอ
ส าหรับเด็กปฐมวัย
และเป็นไปตาม
มาตรฐาน ศพด. 

อบต. 

6 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให๎เป็น ศพด. นําอยูํ 
สะอาด ปลอดภัย มี
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอ
การเรียนรู ๎

ศพด. ในสังกัด 2 
แหํง 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ศพด. 2 
แหํง 

เป็น ศพด. นําอยูํ มี
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อ
ตํอการเรียนรู ๎

อบต. 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.4ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.
01 



 
 

110 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง 
บ ารุงรักษาและ
ซํอมแซมทรัพย์สินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ซํอมแซม ทรัพย์สิน 
ครุภัณฑ์ ของ ศพด. ใน
สังกัด อบต. บ๎านพร๎าว 
ให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ  
 

- ปรับปรุง/ซํอมแซม 
ศพด. ในสังกัด 2 แหํง 
- อาคารเรียน/
ห๎องเรียน 
- ประตู/หน๎าตําง/ม๎ุง
ลวด 
- ห๎องน้ า/ห๎องส๎วม 
- ถังกักเก็บน้ า/ทํอน้ า 
- ประตูทางเข๎า-ออก 
ศพด.ฯลฯ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2 
ครั้ง/ป ี

ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของ 
อบต./ศพด. ได๎รับการ
บ ารุงรักษา ปรับปรุง
ซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ตามปกต ิ

อบต./ศพด. 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.4ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.
01 



 
 

111 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพื่อพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
คณะกรรมการ ศพด. ให๎
มีความรู๎ความเข๎าใจ ใน
บทบาทหน๎าที่ เพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน เชํน การ
ฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน การนิเทศ ฯลฯ 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา  
คกก. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กศพด. ในสังกัด 2 
แหํง 

120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร๎อยละ 
80 ของ
บุคลากร
ได๎รับการ
พัฒนา 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา คกก.ศพด. มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
ในบทบาทหน๎าที่ 
สามารถการ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

อบต./ศพด./ 
สถ. / หนํวยจัด
อบรม 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.4ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.
01 



 
 

112 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อสํงเสริมพัฒนาการ
เรียนรู๎ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

จัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริม
พัฒนาการเรียนรู๎ของ
เด็กปฐมวัย เชํน การจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน การ
เรียนรู๎นอกสถานศึกษา 
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิชาการ ฯลฯ 

จัดกิจกรรมเพื่อ
สํงเสริมพัฒนาการ
เรียนรู๎ของเด็ก
ปฐมวัย ตาม
แผนพัฒนาของศพด. 
2 แหํง 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร๎อยละ 
90 ของ
จ านวน
เด็ก
ทั้งหมด 

เด็กได๎รับการสํงเสริม
พัฒนาการเรียนรู๎ผําน
กิจกรรมที่
หลากหลาย 

อบต./ศพด. 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.4ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

113 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

10 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการบริหาร
สถานศึกษา(โครงการ
อาหารกลางวัน ศพด.) 

เพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎มี
อาหารกลางวันที่มีคุณคํา
ทางโภชนาการ
รับประทานเจริญเติบโต
สมวัย 

เด็กปฐมวัยของ 
ศพด. 2 แหํง 
(152 คน *20.- 
*280 วัน) 

851,120
(อบต.) 

กรมสํงเสริม 
งบโดยประมาณ 

851,120
(อบต.) 

กรมสํงเสริม 
งบโดยประมาณ 

851,120
(อบต.) 

กรมสํงเสริม 
งบโดยประมาณ 

851,120
(อบต.) 

กรมสํงเสริม 
งบโดยประมาณ 

ร๎อยละ 
95 

เด็กปฐมวัยทุกคน
ได๎รับอาหารกลาง
วันที่ดี มีประโยชน์  

อบต./ศพด. 

11 โครงการอาหารเสริม 
(นม) 
(737*7.-*260) 
(152*7.-*280) 

เพื่อให๎เด็กนักเรียน เด็ก
ปฐมวัย ได๎ด่ืมอาหาร
เสริม (นม) ที่ดีมี
ประโยชน์เจริญเติบโต
สมวัย 

ร.ร. ในเขตพื้นที่ 6 
ร.ร./ ศพด. 2 แหํง 

1,639,2
60(อบต.) 
กรมสํงเสริม 

งบโดยประมาณ 

1,639,2
60(อบต.) 
กรมสํงเสริม 

งบโดยประมาณ 

1,639,2
60(อบต.) 
กรมสํงเสริม 

งบโดยประมาณ 

1,639,2
60(อบต.) 
กรมสํงเสริม 

งบโดยประมาณ 

ร.ร. 
260 
วัน/ศพด. 
280 วัน 

เด็กนักเรียนได๎รับ
ประทานอาหารที่มี
คุณคําทางโภชนาการ 
เจริญเติบโตสมวัย 

อบต./ร.ร. ใน
เขตพื้นที่ 6 ร.ร. 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

114 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

12 โครงการวันเด็ก
แหํงชาติ 

เพื่อให๎ทุกภาคสํวนได๎
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเด็ก และมีสํวนรํวม
ในการสํงเสริมพัฒนา
ความรู๎ความสามารถของ
เด็ก  

เด็กปฐมวัย และเด็ก
นักเรียนในเขตพื้นที ่

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

ผู๎เกี่ยวข๎องเกิดความ
ตระหนักในความ 
ส าคัญของเด็ก และมี
สํวนรํวมในการ
สํงเสริมพัฒนาความรู๎
ความสามารถของ
เด็ก 

กศ./ ศพด. ใน
สังกัด 2 แหํง 

 
 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

115 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

13 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านพร๎าว 

เพื่อให๎การด าเนินงาน
ของ ศพด. เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และเตรียม
ความพร๎อมเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

ศพด. ในสังกัด 2 
แหํง 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

ศพด. มีความพร๎อม
ในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้ง
หนํวยงานภายในและ
ภายนอก 

กศ./ ศพด. ใน
สังกัด 2 แหํง 

14 โครงการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการของเด็ก
และเยาวชนต าบลบ๎าน
พร๎าว 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
ทักษะทางวิชาการให๎กับ
เด็กและเยาวชนต าบล
บ๎านพร๎าว 

จัดฝึกอบรมเพื่อ
สํงเสริมและพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ
ให๎กับเด็กและ
เยาวชน จ านวน 
100 คน 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2 ครั้ง/ป ี เด็กและเยาวชนได๎รับ
การสํงเสริมและ
พัฒนาทักษะทาง
วิชาการ 

กองการศึกษา
ฯ/รร.ในเขต
พื้นที่รับ 
ผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

116 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

15 โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านโนนเรียง 
(หลังเกํา) 

เพื่อซํอมแซมอาคาร
เรียนหลังเกําให๎ใช๎งานได๎
ตามปกต ิ

มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมของ ศพด. 
เชํน จัดประชุม จัด
กิจกรรมนอก
ห๎องเรียน เป็นต๎น 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,00
0 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ซํอมแซม
อาคาร
เรียน 
จ านวน 1 
หลัง 

ครู/นักเรียน/
ผู๎ปกครอง/และผู๎มา
ติดตํอราชการได๎ใช๎
ประโยชน์จากอาคาร
เรียน 

กองการศึกษาฯ 

16 จัดสรร/สรรหาผู๎ดูแล
เด็กให๎กับ ศพด.ใน
สังกัด (เด็ก 10 คน 
ตํอ ครู 1 คน) 

เพื่อเพิ่มจ านวนผู๎ดูแล
เด็กให๎เป็นไปตามสัดสํวน
ของเด็กปฐมวัย (ข๎อมูล 
10 มิ.ย. 59 เด็ก 152 
คน) 

เด็กปฐมวัยได๎รับการ
ดูแลได๎อยํางทั่วถึง 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ฯ 

720,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

720,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

720,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

720,00
0 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

จัดจ๎าง
ผู๎ดูแลเด็ก
จ านวน 6 
คน ให๎กับ 
ศพด. 
จ านวน 2 
แหํง 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการครบทั้ง 4 
ด๎าน และเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย (ข้ันพัฒนา) 

อบต.บ๎านพร๎าว 
/ กองการศึกษา
ฯ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.5  สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

117 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการจัดซื้อสาร
ไอโอดีน 

ลดการขาดสารไอโอดีน จัดซื้อเกลือไอโอดีน 
สารไอโอดีนให๎กับ
โรงเรียน  ศพด. และ
ประชาชน 15 หมู ํ

225,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

225,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

225,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

225,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได๎รับสาร
ไอโอดีนอยําง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

118 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการแขํงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ ต.บ๎าน
พร๎าว           

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 

ประชาชน 
ต.บ๎านพร๎าว 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนมีรํางกาย
แข็งแรง เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 

อบต. 

2 โครงการแขํงขันกีฬา 
อบต. สัมพันธ์ (สํง
นักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขัน) 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง พัฒนา
ทักษะทางด๎านกีฬา เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหวําง
ท๎องถ่ิน 

ตัวแทนนักกีฬา 
ต.บ๎านพร๎าว 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนที่เข๎ารํวม
แขํงขันมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 

อบต. ในเขต อ. 
เมืองฯ ที่เป็น
เจ๎าภาพ 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

119 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

3 โครงการกํอสร๎างลาน
กีฬาพร๎อมอุปกรณ์กีฬา 

เพื่อให๎ประชาชน มีพื้นที่
ส าหรับการเลํนกีฬาและ
ออกก าลังกายหรือจัด
กิจกรรมเพื่อสํงเสริม
สุขภาพ 

2 แหํง 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2 แหํง ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับเลํนกีฬาและ
ออกก าลังกายหํางไกล
ยาเสพติด 

อบต./อบจ./สถ. 

4 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซม 
สนามกีฬา/ลานกีฬา 

เพื่อปรับปรุง/ซํอมแซม 
สนามกีฬาหรือลานกีฬา
ของหมูํบ๎าน ให๎สามารถ
ใช๎เลํนกีฬาและออก
ก าลังกายได ๎

2  แหํง 
(ม.4, ม. 6) 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2 แหํง สนามกีฬา/ลานกีฬา
ของหมูํบ๎านได๎รับการ
ปรับปรุงซํอมแซมให๎ใช๎
เลํนกีฬาและออกก าลัง
กายได ๎

อบต. 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

120 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

5 โครงการพัฒนาทักษะ
กีฬาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาวชนในเขตต าบลบ๎าน
พร๎าวมีความรู๎และ
พัฒนาทักษะด๎านกีฬา
สมารถเลํนกีฬาตามหลัก
ทฤษฎีและกติกา 

เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลบ๎านพร๎าวมี
ความรู๎และพัฒนา
ทักษะด๎านกีฬาสมา
รถเลํนกีฬาตามหลัก
ทฤษฎีและกติกา 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จัดการ
อบรม 
1 ครั้ง/
ป ี

เด็กและเยาวชนร๎อยละ 
80 ในเขตต าบลบ๎าน
พร๎าวมีความรู๎และ
พัฒนาทักษะด๎านกีฬา
สมารถเลํนกีฬาตาม
หลักทฤษฎีและกติกา 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการแขํงขันกีฬา
ฟุตซอล 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาวชนหันมาออกก าลัง
กายโดยใช๎กีฬาเป็นสื่อ 

เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลบ๎านพร๎าวมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จัดการ
แขํงขัน  
1 ครั้ง/
ป ี

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลบ๎านพร๎าวมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง 

อบต. 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.7  การป้องกันและควบคุมโรค 

แผนงานสาธารณสุข 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

121 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการควบคุมโรค
ไข๎หวัดนก 

เพื่อควบคุมโรคไข๎หวัด
นก 

จัดซื้อวัสดุควบคุม
โรคไข๎หวัดนก 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1  
ครั้ง/ป ี

ไมํมีโรคไข๎หวัดนก
ภายในต าบลบ๎านพร๎าว 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า    

เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎า 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎าและ
ฮอร์โมนคุมก าเนดิ
สุนัข 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1  
ครั้ง/ป ี

ลดจ านวนผู๎ปุวยโรค
พิษสุนัขบ๎าและสุนัขจร
จัดในเขต อบต. 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการจัดซื้อสารเคมี
พํนหมอกควันและ
ทรายอเบท    

เพื่อควบคุมและปูองกัน
โรคไข๎เลือดออก  

จัดซื้อสารเคมีและฉีด
พํนหมอกควันให๎
ชุมชนต าบลบ๎าน
พร๎าว 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ไมํมีโรคไข๎เลือดออก
ภายในต าบล      

ส านักงานปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.7  การป้องกันและควบคุมโรค 

แผนงานสาธารณสุข 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

122 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการจัดหาน้ ามัน
เช้ือเพลิงและน้ ามัน
ผสมพํนหมอกควัน 

เพื่อควบคุมและปูองกัน
โรคไข๎เลือดออก 

จัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ไมํมีโรคไข๎เลือดออก
ภายในต าบล      

ส านักงานปลัด 

5 โครงการจัดซื้อเครื่อง
พํนหมอกควัน 

เพื่อควบคุมและปูองกัน
โรคไข๎เลือดออก 

จัดซื้อเครื่องพํน
หมอกควัน 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
เครื่อง 

ไมํมีโรคไข๎เลือดออก
ภายในต าบล      

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.7  การป้องกันและควบคุมโรค 

แผนงานงบกลาง 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

123 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

6 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.บ๎านพร๎าว 
(สปสช.อบต.บ๎าน
พร๎าว) 
 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.บ๎านพร๎าว 

กองทุนฯ 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

อุดหนุน
งบประมา
ณเป็นไป
ตามร๎อย
ละของ  
สนง.กอง
ทุน
หลักประกั
นสุขภาพ
แหํงชาติ
ก าหนด 

สปสช.อบต.บ๎าน
พร๎าวได๎จัดโครงการ
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตํอต าบล 

ส านักงานปลัด/ 
กองสวัสดิการ
สังคม/รพ.สต./ 
หนํวยงานอื่นที่
เกี่ยวข๎อง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

124 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการสํงเสริม
กิจกรรม อปพร. / 
อาสาจราจร 

เพื่อให๎ อปพร./อาสา
จราจรมีความพร๎อมด๎าน
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดฝึกอบรม  
ทบทวนและตัดชุด 
อปพร. 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

182 
คน 

อปพร./อาสาจราจรมี
ความพร๎อมด๎านการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการจัดต้ังจุดตรวจ
ชํวงเทศกาลปีใหม ํ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และลดอุบัติทางถนน 

จัดก าลัง อปพร.ตั้ง
ดํานจุดตรวจชํวง
เทศกาลปีใหม ํ

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2  จุด 
 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวก  อุบัติเหตุทาง
ถนนลดน๎อยลง 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการจัดต้ังจุดตรวจ
ชํวงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่ออ านวยความสะดวก
และลดอุบัติทางถนน 

จัดก าลัง อปพร.ตั้ง
ดํานจุดตรวจชํวง
เทศกาลสงกรานต ์

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2  จุด 
 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวก  อุบัติเหตุทาง
ถนนลดน๎อยลง 

ส านักงานปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.8  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

125 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการปูายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และลดอุบัติทางถนน 

จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30 
ปูาย 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวก  อุบัติเหตุทาง
ถนนลดน๎อยลง 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน อาสาจราจร 

เพื่อให๎ต ารวจอาสามี
ความพร๎อมในการปฏิบัติ
หน๎าที ่

จัดฝึกอบรมต ารวจ
อาสาจราจร 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1  
ครั้ง/ป ี

อาสาจราจรมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการปูองกันและ
ควบคุมไฟปุา 

เพื่อให๎ อปพร.มีความรู๎
เรื่องการควบคุมไฟปุา 

จัดฝึกอบรม 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1  
ครั้ง/ป ี

อปพร.มีความพร๎อมใน
การควบคุมไฟปุา 

ส านักงานปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.9  ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

126 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการประชุม  อบต.
พบประชาชน 

เพื่อออกประชาคมจัดท า
แผนพัฒนา ให๎มี
ประสิทธิภาพสามารถ
แก๎ไขปัญหาได๎อยําง
แท๎จริง 

ก าหนดออก
ประชาคมในเขต
ต าบลบ๎านพร๎าวทุก
หมูํบ๎าน 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15  
หมู ํ
บ๎าน 

อบต.มีแผนที่มี
ประสิทธิภาพแก๎ไข
ปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชนได๎อยําง
แท๎จริง 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการสํงเสริมการ
เรียนรู๎ในระบอบ
ประชาธิปไตยต าบล
บ๎านพร๎าว 

เพื่อให๎ประชาชนต าบล
บ๎านพร๎าวได๎เรียนรู๎สิทธิ 
หน๎าที่และแนวทางใน
ระบอบประชาธิปไตย 

จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎
กับประชาชนในเขต
ต าบลบ๎านพร๎าว 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250 
คน 

ประชาชนได๎รู๎จักสิทธิ
และหน๎าที่ และ
แนวทางในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.9  ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

127 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

3 โครงการประชุม
ประชาคมระดับต าบล 

เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลปัญหา
ความต๎องการของ
ประชาชนที่แท๎จริง 

จัดประชุมให๎กับ
คณะกรรมการแตํละ
หมูํบ๎าน 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250 
คน 

อบต.มีแผนที่มี
ประสิทธิภาพแก๎ไข
ปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชนได๎อยําง
แท๎จริง 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมวันส าคัญ 
- โครงการวันพํอ
แหํงชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมวันส าคัญ
เชํน วันพํอ วันแมํ ฯลฯ 
ให๎ประชาชนได๎
เสริมสร๎างความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1  
ครั้ง/ป ี

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

ส านักงานปลัด 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.9  ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

128 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

5 คําใช๎จํายส าหรับการ
เลือกตั้ง หรือการท า
ประชาพิจารณ์ 
ประชามติตํางๆ 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายส าหรับ
การเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซํอมฯ ในระดับ
ท๎องถ่ินและระดับชาติ 
การท าประชาพิจารณ์ 
ประชามติตํางๆ 

การเลือกตั้ง 
การท าประชา

พิจารณ์ ประชามติ
ตํางๆ 

ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร๎อยละ 
60 ของ
ผู๎มีสิทธิ
เลือกตั้ง
ไป
เลือกตั้ง 

ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขได๎รับ
การพัฒนา 

ส านักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.9  ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

129 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร๎างความ
จงรักภักดีสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

จัดกิจกรรม อบรม 
ให๎กับประชาชน
ต าบลบ๎านพร๎าว 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200 
คน 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร๎างรอยยิ้ม
ให๎ประชาชน 

เพื่อจัดกิจกรรม สร๎าง
ความสามัคคีสมานฉันท์ 
สํงเสริมและสนับสนุน
กิจการให๎บริการ
ประชาชนในด๎านตํางๆ 

จัดกิจกรรม อบรม 
ให๎กับประชาชน
ต าบลบ๎านพร๎าว 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300 
คน 

ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การให๎บริการจาก
หนํวยงานตํางๆ
ตลอดจนได๎เสนอ
ปัญหาความต๎องการ
ของคนในพื้นที่ต าบล
บ๎านพร๎าว 

ส านักงานปลัด 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.10  การพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ  อบต. 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป,  แผนงานการศึกษา ,  แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

130 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให๎กับ
บุคลากรท๎องถ่ิน  

เพื่อให๎บุคลากรของ
ท๎องถ่ินเข๎าใจในบทบาท
หน๎าที่และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

สํงบุคลากรเข๎ารับ
การฝึกอบรม 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

65  
คน 

พนักงานและลูกจ๎างทุก
คนมีความรู๎
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด/
ทุกสํวนราชการ 

2 โครงการจัดหาวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน
และครุภัณฑ์อื่น 

เพื่อให๎การด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อ/จัดหา วัสดุ ,
ครุภัณฑ์ ตามภารกิจ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

วัสดุ /             
ครุ
ภณฑ์ 

พนักงานมีวัสดุ
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกสํวนราชการ 

3 โครงการสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ให๎กับบุคลากรท๎องถ่ิน 

เพื่อให๎องค์กรมีความ
ซื่อสัตย์โปรํงใส 

จัดกิจกรรมอบรม/
วิปัสสนา รวมกับวัด
ในเขตต าบล. 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1  
ครั้ง/ป ี

บุคลากรมีคุณธรรม/
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 
/ทุกสํวน 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.10  การพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ  อบต. 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

131 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรท๎องถ่ิน  

เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎
และพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารของผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา และพัฒนา
สมรรถภาพของพนักงาน
ลูกจ๎าง อบต. 

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ๎าง 
อบต. จ านวน 1 ครั้ง 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

65  
คน 

พนักงานและลูกจ๎างทุก
คนมีความรู๎
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.10  การพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ  อบต. 

แผนงานเคหะและชุมชน 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

132 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการปรับปรุง              
ตํอเติม  อาคาร
ส านักงานและอาคาร
ตํางๆ 

เพื่อให๎อาคารส านักงาน
และอาคารตํางๆ มีความ
เป็นระบบ ระเบียบ  

ปรับปรุง ตํอเติม
ส านักงาน 
อาคารตํางๆ 
อบต.บ๎านพร๎าว 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2 
 ครั้ง/ป ี

อาคารส านักงานและ
อาคารตํางๆ มีความ
เป็นระเบียบ  
เรียบร๎อย 

ส านักงานปลัด 
/กองชําง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ที่ท าการ  อบต.
บ๎านพร๎าว 

เพื่อให๎ที่ท าการองค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎าน
พร๎าวมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
หน๎าที่ท าการองค์การ
บริหารสํวนต าบล
บ๎านพร๎าว 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แหํง ประชาชนที่มาติดตํอ
ราชการมีที่พักผํอน
หยํอนใจ/มีสถานที่
ออกก าลังกาย 

ส านักงานปลัด 
/ทุกสํวน 

 
 
 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.11  เพ่ิมช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน บุคลากร 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

133 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

เพื่อให๎มีระบบ
สารสนเทศที่ดีในการ
บริการประชาชน 

ปรับปรุงระบบสาระ
สนเทศ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ประชาชนได๎รับการ
บริการด๎านข๎อมูล
ขําวสารที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  ด้านศาสนาวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1  ส่งเสริมพุทธศาสนา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

134 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรม 

เพื่อสํงเสริมพุทธศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม
ให๎กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

ผู๎เข๎าอบรม100  คน 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2 
ครั้ง/ป ี

พุทธศาสนาได๎รับการ
สํงเสริมประชาชน 
ปฏิบัติตนอยูํใน
ศีลธรรมอันดีงาม 

อบต. 

2 โครงการสํงเสริมพุทธ
ศาสนา 

เพื่อสํงเสริมพุทธศาสนา 
สนับสนุนการจัด 
กิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา 
เชํน  วันวิสาขบูชา   
วันอาสาฬหบูชา  วัน
เข๎าพรรษา  

วัด/ ส านักสงฆ์ใน  
ต.บ๎านพร๎าว 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

พุทธศาสนาได๎รับการ
สํงเสริม ท านุบ ารุง เกิด
การพัฒนาจิตใจ 

อบต. /วัด /
ส านักสงฆ์ /
หมูํบ๎านชุมชน  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภูท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  ด้านศาสนาวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.
01 



 
 

135 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ของสภา
วัฒนธรรมต าบลบ๎าน
พร๎าว 

เพื่อสํงเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรม/
โครงการของสภา
วัฒนธรรมต าบลบ๎าน
พร๎าว 

1 
ครั้ง/ป ี

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

เกิดการมีสํวนรํวมใน
การด าเนินงานของ
สภาวัฒนธรรมต าบล
บ๎านพร๎าว 

อบต./สภา
วัฒนธรรมฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.
02 



 
 

136 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์ปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัด
หนองบัวล าภู 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดหนองบัวล าภู 

อุดหนุนงบประมาณ  
ศพส.จ.นภ. ในการ 
บูรณาการด าเนินงาน
ปูองกันยาเสพติด 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ยาเสพติดในพื้นที่เบา
บาง 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.
02 



 
 

137 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

เพื่อให๎เด็กอนุบาล – ป. 
6 ได๎มีอาหารกลางวันที่
มีคุณคําทางโภชนาการ
รับประทาน เจริญเติบโต
สมวัย 

ร.ร. ในเขตพื้นที่ 6 
ร.ร. 
(737*20*200) 

2,948,0
00 (อบต.) 

กรมสํงเสริม 
งบโดยประมาณ 

2,948,0
00 (อบต.) 

กรมสํงเสริม 
งบโดยประมาณ 

2,948,0
00 (อบต.) 

กรมสํงเสริม 
งบโดยประมาณ 

2,948,0
00 (อบต.) 

กรมสํงเสริม 
งบโดยประมาณ 

200 
วัน/
ร.ร. 
 

เด็กนักเรียนได๎รับ
ประทานอาหารที่มี
คุณคําทางโภชนาการ 
เจริญเติบโตสมวัย 

ร.ร. ในเขตพื้นที่ 
6 ร.ร. 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.5  สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.
02 



 
 

138 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนเหลํา
กาชาดหนองบัวล าภู 

เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ด๎อยโอกาสผู๎ประสบภัย
ตํางๆ 

สนับสนุน
งบประมาณให๎
ส านักงานเหลํา
กาชาดหนองบัวล าภู 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง ผู๎ประสบภัยได๎และ
ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

กาชาดจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

แบบ ผ.
02 



 
 

139 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
แขํงขันกีฬาศูนย์
เครือขํายเมืองฯ 3 

เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
ได๎พัฒนาทางด๎าน
รํางกายและทักษะการ
เลํนกีฬา 

ร.ร. ในเขตพื้นที่
ต าบลบ๎านพร๎าว 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

เด็กและเยาวชนได๎รับ
การพัฒนาทางด๎าน
รํางกายและทักษะการ
เลํนกีฬา 

ร.ร. เจ๎าภาพ 
ในเขตพื้นที ่

 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.7  การป้องกันและควบคุมโรค 

แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.
02 



 
 

140 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด๎าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณ
ให๎กับกองทุนสา
ธารณ 
สุขมูลฐาน 15 
หมูํบ๎าน 

150,000 
(อบต.) 
รัฐบาล 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
รัฐบาล 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
รัฐบาล 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
รัฐบาล 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง สาธารณสุขมูลฐาน
ได๎รับการพัฒนา 

ส านักงานปลัด 

 
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  ด้านศาสนาวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แบบ ผ.
02 



 
 

141 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถ่ิน 
- โครงการสํงเสริม
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่อสํงเสริม สนับสนุน 
ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท๎องถ่ิน  
 

15  
หมูํบ๎าน 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

วัฒนธรรม ประเพณี
ท๎องถ่ินได๎รับการ
สํงเสริม อนุรักษ์ 
สํงเสริมความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

อบต./คกก.จัด
งานระดับ
หมูํบ๎าน 

2 อุดหนุนโครงการจัด
งานสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
กาชาดหนองบัวล าภู 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุน งานประเพณี
ประจ าปีของเมือง
หนองบัวล าภู  

สนับสนุน
งบประมาณให๎อ าเภอ
เมือง นภ.ด าเนินตาม
โครงการ 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

สํงเสริมให๎ประชาชนมี
ความสามัคคี  
จงรักภักดีตํอชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

ส านักงานปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท๎องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  ด้านศาสนาวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แบบ ผ.
02 
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ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ของสภา
วัฒนธรรมต าบลบ๎าน
พร๎าว 

เพื่อสํงเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรม/
โครงการของสภา
วัฒนธรรมต าบลบ๎าน
พร๎าว 

1 
ครั้ง/ป ี

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 
ครั้ง/ป ี

เกิดการมีสํวนรํวมใน
การด าเนินงานของ
สภาวัฒนธรรมต าบล
บ๎านพร๎าว 

อบต./สภา
วัฒนธรรมฯ 
 

 
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ.
03 
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ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสายบ๎าน
โคกมํวย ม.3 – บ๎านหัวขัว 
ม.11 

เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
6000 เมตร 

16,000,0
00(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

16,000,0
00(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

16,000,0
00(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

16,000,0
00(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

2 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสายบ๎านปุาคา 
ม.4 – บ๎านห๎วยค๎อ ม.10 

เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
3000 เมตร 

4,500,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

4,500,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

4,500,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

4,500,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

3 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสายบ๎านศรีสุข 
ม.7 – บ๎านใหมํวังทอง ม.
15 

เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
2000 เมตร 

2,000,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

2,000,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

2,000,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

2,000,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ.
03 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายบ๎านโนนส าราญ ม.12 – 
บ๎านโนนสูง ม.8 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
3000 เมตร 

8,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

8,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

8,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

8,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

5 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายบ๎านโนนส าราญ ม.12 – 
พุทธไธสง – สุขส าราญ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
1000 เมตร 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

6 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายบ๎านห๎วยค๎อ ม.10 – 
บ๎านหนองหว๎า ต.หนองหว๎า 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
500 เมตร 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 

แบบ ผ.
03 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายบ๎านใหมํวังทอง ม.15 – 
บ๎านโนนส าราญ ม.12 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
1000 เมตร 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

8 โครงการซํอมแซมถนนลาด 
ยางสายบ๎านหัวขัว – บ๎าน
หนองแก 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
500 เมตร 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

9 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
มาตรฐานสายโนนส าราญ-โสก
นกเต็น 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ถนนลูกรัง
มาตรฐานยาว 
4600 เมตร 

1,200,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,200,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,200,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,200,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

แบบ ผ.
05 
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างถนนลาด 
ยางสายบ๎านโคกมํวย ม.3 – 
บ๎านหัวขัว ม.11 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
6000 เมตร 

16,000,0
00(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

16,000,0
00(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

16,000,0
00(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

16,000,0
00(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

2 โครงการกํอสร๎างถนนลาด 
ยางสายบ๎านปุาคา ม.4 – 
บ๎านห๎วยค๎อ ม.10 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
3000 เมตร 

4,500,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

4,500,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

4,500,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

4,500,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

3 โครงการกํอสร๎างถนนลาด 
ยางสายบ๎านศรีสุข ม.7 – 
บ๎านใหมํวังทอง ม.15 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
2000 เมตร 

2,000,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

2,000,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

2,000,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

2,000,00
0(อบต. อบจ) 

กรมฯ 
งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายบ๎านโนนส าราญ ม.12 – 
บ๎านโนนสูง ม.8 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
3000 เมตร 

8,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

8,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

8,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

8,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

5 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายบ๎านโนนส าราญ ม.12 – 
พุทธไธสง – สุขส าราญ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
1000 เมตร 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

6 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายบ๎านห๎วยค๎อ ม.10 – 
บ๎านหนองหว๎า ต.หนองหว๎า 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
500 เมตร 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายบ๎านใหมํวังทอง ม.15 – 
บ๎านโนนส าราญ ม.12 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
1000 เมตร 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

2,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

8 โครงการซํอมแซมถนนลาด 
ยางสายบ๎านหัวขัว – บ๎าน
หนองแก 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางยาว 
500 เมตร 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,000,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

แบบ ผ.
05 
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9 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
มาตรฐานสายโนนส าราญ-โสก
นกเต็น 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ถนนลูกรัง
มาตรฐานยาว 
4600 เมตร 

1,200,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,200,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,200,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1,200,0
00(อบต. 

อบจ) 
กรมฯ 

งบโดยประมาณ 

1 เส๎น ประชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

อบต./อบจ./
หนํวยงานอื่น 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ี 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.
06 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

 
ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและท่ีมา 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 - - - - - - - - 
 

 

แบบ ผ.
08 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 
เป็นแบบที่ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ิน ด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีประกอบด๎วย 

1.1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด๎วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีประกอบด๎วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน๎าแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน๎าแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน๎าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง 
5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ 
5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  
1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าวใช๎การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช๎ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกลําวตํอไปในหัวข๎อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการวําบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ในโครงการทุกประการหรือไมํอยํางไร 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช๎แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบํงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
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(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดข้ึน หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินก าหนดข้ึน ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบข๎อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได ๎
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริงๆคืออะไร คําใช๎จําย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎หรือไม ํ
ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร 
วัดผลนั้นได๎หรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เชํน จะท า สนับสนุน สํงเสริม ปูองกัน อยํางไร เป็นต๎น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีวํา องค์กรตํางๆไมํวําจะเป็น องค์กร ภาครัฐหรือ องค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูํรอดไดต๎๎องมีการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมภายนอก
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด๎วย 

1) สิ่งแวดล๎อมด๎านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล๎อมด๎านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล๎อมด๎านวิทยาการใหมํๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารสํวนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต๎องมีความสามารถในการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมตํางๆ 4 ประการ ดังที่กลําวมาแล๎ว 
เพื่อให๎องค์กรพัฒนา เติบโตและอยูํรอดตํอไป ได๎ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินต๎อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล๎อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
หากกลําวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบํงระดับการเมืองออกได๎เป็น 2 ระดับ ได๎แกํ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท๎องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได๎แกํ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู๎แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสํวนของการเมืองระดับท๎องถ่ินน้ันยังสามารถแบํงแยกยํอยออกได๎เป็นหลายประเภท 
เชํน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม๎กระทั่งการเมืองในระดับหมูํบ๎านที่จะต๎องมีการเลือกตั้ง
ผู๎ใหญํบ๎านโดยราษฎรในหมูํบ๎านนั้นๆ เป็นต๎น 

ในสภาพข๎อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยตํางๆที่เกี่ยวข๎องตํางช้ีวําการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตํอการเมืองในระดับท๎องถ่ินอยูํหลายประการ เชํน การเลือกตั้งในระดับท๎องถ่ินต๎องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อชํวยในการหาเสียง การให๎เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํวนกลางมายังองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินโดยเลือกให๎เฉพาะท๎องถ่ินที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการสํวนกลาง เป็นต๎น 

ในอนาคต  อ านาจหน๎าที่และบทบาทของนักการเมืองท๎องถ่ินและข๎าราชการท๎องถ่ินจะเป็น
อยํางไรนั้น สํวนหนึ่งก็ข้ึนอยูํกับสิ่งแวดล๎อมทางการเมืองโดยเฉพาะอยํางยิ่ง อิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถํายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีตํอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กลําวคือ การ รวมอ านาจ
การปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู๎ทีจะปฏิบัติงาน
ใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต๎องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูํตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท. ให๎เข๎า
กับสภาวการณ์ดังกลําวที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา 

ในสํวนของปัจจัยการเมืองระดับท๎องถ่ินด๎วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องจะต๎องเข๎าใจบทบาท
หน๎าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล๎วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน๎าที่ของฝุายการเมืองท๎องถ่ิน ทุกฝุาย
ควรต๎องรู๎ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท๎องถ่ินในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต. 
และระดับหมูํบ๎าน เพราะการเมืองท๎องถ่ินเหลําน้ีมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต๎องมีผลกระทบตํอ อปท. ไมํ
ทางตรงก็ทางอ๎อม ข๎าราชการท๎องถ่ินควรพยายามปรับข๎อเท็จจริงในท๎องถ่ินให๎เข๎ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่ง
ในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมํเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต๎องการของคนในท๎องถ่ินก็ต๎องเป็นหน๎าที่

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูํรอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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ของข๎าราชการท๎องถ่ิน ที่จะประยุกต์ใช๎กฎหมาย ให๎สามารถใช๎ได๎จริงตามสภาพและบริบทแวดล๎อมของท๎องถ่ิน
นั้นๆ จึงจะได๎ช่ือวําเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยํางแท๎จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ท่ีเปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมํดี ท าให๎ประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆที่กระทบตํอ อปท.ตามมา ไมํวําจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร๎องใน
สิ่งที่สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎ามากกวําสิ่งที่แก๎ไขปัญหาได๎อยํางยั่งยืน เชํน ต๎องการผ๎าหํมกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต๎น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยํางเข๎มข๎นของ
ส านักงานตรวจเงินแผํนดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเรื่องของการ
แจกของให๎แกํราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสํวนรํวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต๎องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพื่อปากท๎องของตนเองกํอนหรือบางครั้งอาจมีสํวนรํวมแคํการรับเงินแล๎วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง
อาจสํงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นการสํงเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยูํตลอดเวลา
ของประชาชน เป็นต๎น 

ดังนั้น การสร๎างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให๎แกํประชาชนตามหลัก  “ตนเป็นที่พึ่ง
แหํงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให๎ความสนใจที่จะ
สํงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี ้

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแตํละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตํละ

พื้นที่ก็ต๎องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน เชํน บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บาง
พื้นที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคมทุติย
ภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให๎ความรํวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอยํางดี บางพื้นที่ประชาชนขาด
ความรํวมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด๎วยชนเผําตํางๆมากมาย เป็นต๎น  

สภาพของ สังคมไทย มักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู๎บริหารท๎องถ่ินอาจ มีแนวโน๎มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองตํอกลุํมญาติพี่น๎องของตน กลุํมอื่นที่แพ๎การเลือกตั้งเมื่อไมํได๎รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
กํอให๎เกิดความขัดแย๎ง ที่รุนแรง ข้ึนในสังคมท๎องถ่ินมากกวําในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต๎อง
เข๎าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ินที่สํงผลโดยตรงตํอความสามัคคีในสังคมท๎องถ่ินยุค
ปัจจุบัน ต๎องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย๎งในสังคม เพราะคงไมํมีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่
ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได๎หมด การปฏิบัติงานทุกอยํางยํอมมีการเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย ตํอต๎าน และไมํตํอต๎าน อยูํคํู
กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแตํวําจะสามารถลดระดับหรือแก๎ไขความขัดแย๎งที่รุนแรงนั้นได๎อยํางไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ินมีนโยบายสํงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยูํเป็นประจ า เชํน การฝึกอบรมการใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมตํางๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต๎น ประกอบกับกรมสํงเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพรํข๎อมูลขําวสารตํางๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให๎ทันสมัยอยูํทุกวัน เชํน การเผยแพรํหนังสือสั่งการตํางๆผํานชํองทางการสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น หากพนักงานท๎องถ่ินให๎ความส าคัญในการอํานหนังสือสั่งการของกรมสํงเสริมฯทาง
อินเตอร์เน็ตอยูํเป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไมํขัดตํอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เปลี่ยนแปลงไปอยูํตลอดเวลา 
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 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข๎อมูลเพื่อน าไปสูํ
ข๎อเสนอแนะ เป็นต๎น) 
 องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านพร๎าว มีข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาตํางๆอยูํภายใต๎สิ่งแวดล๎อมภายนอกตํางๆ ดังตํอไปนี ้

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมํจะสํงผลตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินอยํางไร 
- แนวโน๎มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน๎มการควบรวมองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให๎  อปท. 

 
 

 

 

 

 


