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ค าน า 

 
         ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 

มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวจึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริการส่วนต าบลบ้านพร้าว  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท า
ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 1  บทน า 
********************* 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพร้าว  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพร้าวให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.บ้านพร้าว           
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบ้าน
พร้าวหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  



  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้น
ต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
 

  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพร้าวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี



  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว มี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พร้าว  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วน       ต าบล
บ้านพร้าว ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้ งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หรื อ โ ดยกา รสร้ า ง เ ค รื่ อ ง ก า รติ ดต ามและประ เมิ น ผลแผน พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ แ ก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
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   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าวอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 



    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพร้าวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  
  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น            การ
รับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วน    ต าบลบ้าน
พร้าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  จะมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  



  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
********************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พร้าวที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดหนองบัวล าภู  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอยะหริ่ง และ
แผนชุมชนต าบลบ้านพร้าว 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 

 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้     มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต     ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 

1   ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
      2   ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      3   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
      4   ด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

1.    ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงในการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน 
  2.    โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  3.    ชุมชนสะอาด   สวยงาม  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ   
  4.    ประชาชนมีการศึกษา  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5.    ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

 6.    ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว  และประทับใจ 

 
 

 1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน

โดยจะตอ้งได้ คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

           2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 

3.เป้าประสงค์ 

4.ตัวช้ีวัด 



 
    

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

- ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงในการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน 
- ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ การว่างงานในต าบลลดลง 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- ชุมชนมีความสะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ สาธารณูปโภค
ครอบคลุมทั่วทั้งต าบลรองรับประชาคมอาเซียน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่ง
น้ า ประชาชนให้ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและการบริหาร
จัดการ 

- ประชาชนมีการศึกษา  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ได้รับการบริการที่รวดเร็ว  และ
ประทับใจ  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ด้านศาสนาวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ประชาชนให้ความส าคัญกับศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   1   ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 1.1    กลยุทธ์การจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
  1.2    กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 1.3    กลยุทธ์การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืน ๆ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  
 2.1    กลยุทธ์การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.2    กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
 2.3    กลยุทธ์การพัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 2.4    กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 
 3.1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.2  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3.3    สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส 
 3.4    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษา 
 3.5    สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข 

5.ค่าเป้าหมาย 

6.กลยุทธ์ 
 



           3.6    ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 3.7    การปูองกันและควบคุมโรค 
 3.8    การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน 
 3.9    ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้การบริหารจัดการ 
 3.10   การพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อบต. 
 3.11   เพิ่มช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4   ด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.1     ส่งเสริมพุทธศาสนา 
 4.2     ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีส าคัญ 

 
   
        การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  พ.ศ.  2561- 2565  เป็นการ
ด าเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  
โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน  การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ  ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น ทิศ
ทางการบริหารจัดการต าบล จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว  จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนาด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจภายในต าบล เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาค
การเกษตร ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและ
ระดับประเทศ   การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต าบล 
        นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร  ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตส านึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุก
กลุ่ม 
       โดยยังคงยึดหลักการ  “ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางท่ียั่งยืนและ
สร้างความสุขให้คนต าบลบ้านพร้าว  ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกต าบลอย่าง
รอบคอบ และวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวและควรค านึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ควรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับ

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 



โครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยว  การส่งเสริมการค้าเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจา
ภาวะฝนแล้ง  
       กรอบแนวคิดการพัฒนาต าบลบ้านพร้าว  จึงเป็นการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศ ของต าบล
ของต าบล  โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง  และค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้ง
โอกาสและข้อจ ากัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต  ดังนี้ 

 ส่งเสริมการเรียนรู้   
บริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนได้อย่างเหมาะสม มี

คุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเป็นส าคัญ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง พัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต มีส านึกในศีลธรรม จริยธรรมและรู้คุณค่าของความเป็นไทย   
          เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพ่ือให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม สิ่งแวดล้อม สื่อเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ  เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน
ภัยให้ตนเอง ให้เรียนรู้อย่างรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใฝุรู้ใฝุเรียน ฝึกฝนและ
เพ่ิมทักษะการท างานให้สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงาน เรียนรู้ความหลากหลายและความแตกต่างของสังคม
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน  
          การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม ประปา ไฟฟูา และสาธารณูปการ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และผังเมือง  คือการเตรียมความพร้อม อ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และการท่องเที่ยงเชิงเกษตร เนื่องจากในพ้ืนที่มีสวนผลไม้ที่มีศักยภาพ  สิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ไปด้วยปุาไม้  
         การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งภายในต าบลบ้านพร้าวทุกหมู่บ้านได้มี
กลุ่มอาชีพที่มีการจดทะเบียน  เพ่ือที่จะให้รัฐสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือได้ 
        การส่งเสริมการพัฒนาคน ตั้งแต่เกิดจนตาย ในทุกเพศทุกวัย  การส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพการ
และสุขภาพใจ และปัญญา ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ภาครัฐอย่างทันท่วงทีและทั่วถึงเป็นธรรม  ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นปลูกฝังจิตส านึกความ
เป็นไทยให้กับคนรุ่นใหม่  
          การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
คมนาคม  ที่สะดวกต่อการเดินทางและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟูา และ
ประปา   การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ 
ยกระดับกระบวนการผลิต ให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมสากล  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  รวมทั้งต้องมีการควบคุมมาตรฐานการ
ดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหา
สังคมและปัญหาด้านสาธารณสุขที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้าย  แรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ  โรค
ระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝูาระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ จะต้องจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงการจัดการด้านการศึกษา เน้น



การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน พัฒนา
และสนับสนุนครูผู้สอนและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  

น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเทศไทยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาคส่วน การใช้หลัก
ปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและกระแสการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
            เน้นการน าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของ
ครัวเรือน  ขณะที่ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพ่ึงตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักความพอประมาณ  
การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไข  มีความรู้  การมีคุณธรรม และความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิต 
          จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  ตลอดจน  ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวข้อง ในด้านการท่องเที่ยว การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาค
ประชาชน  ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงก าหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (  
Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  คือ “ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 
 
1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
    อบต.บ้านพร้าว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
           อบต.บ้านพร้าว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
และการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

14 11,687,000.00 7 580,000.00 6 380,000.00 7 580,000.00 8 780,000.00 

ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

13 9,850,000.00 22 16,750,000.00 17 2,540,000.00 38 16,460,000.00 21 3,310,000.00 

ด้านการพัฒนา 149 180,123,480.00 169 184,482,380.00 157 167,805,580.00 171 238,569,880.00 123 195,340,880.00 



คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการ
บริหารจัดการ 

ด้านศาสนา
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5 405,000.00 5 405,000.00 5 405,000.00 5 405,000.00 5 405,000.00 

รวม 181 202,065,480.00 203 202,217,380.00 185 171,130,580.00 221 256,014,880.00 157 199,835,880.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          

ผู้บริหารอบต.บ้านพร้าว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 74 โครงการ งบประมาณ 29,999,488 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแกไ้ขปัญหาความยากจน - - 

ด้านการบริหารจดัการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7 20,000.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ 62 29,869,488.00 

ด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 110,000.00 

รวม 74 29,999,488.00 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านพร้าว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน หน่วยงานที วัตถุ ผลผลิต 



งบประมาณ รับผิดชอบ ประสงค์ 

1. 

ด้านการบริหารจดัการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

แปลงสาธิตการปลูกพืช
สมุนไพร ฯลฯ 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกพืช
สมุนไพร 

หมู่บ้าน/อบต.
บ้านพร้าว 

2. 

ด้านการบริหารจดัการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟูามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สริิกิจการณิีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นต าบลบ้านพร้าว สนอง
พระราชด าริ โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
จังหวัดหนองบัวล าภ ู

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อด าเนินงาน
ปกปูองทรัพยากร
ท้องถิ่นและสนับสนุน
ในการอนุรักษ์และ
การจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 2.
เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพและ
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภมูิปัญญา
ต าบล บ้านพรา้ว 
 
 

15 หมู่บ้าน 

3. 

ด้านการบริหารจดัการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

แปลงสาธิตการปลูกปอเทือง 5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นแปลงสาธติ
และส่งเสรมิให้
ประชาชนปลูกพืชเพื่อ
บ ารุงรักษาหน้าดิน 

15 หมู่บ้าน 

4. 

ด้านการบริหารจดัการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

ท้องถิ่นอาสา ปลูกปุาเฉลมิ
พระเกียรติ ?จิตอาสา สร้างปุา 
รักษ์น้ า ? 

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เขต อบต.บ้าน
พร้าว มีทรัพยากรปาุ
ไม้เพิ่มขึ้น 

ปลูกปุาเพิ่ม 
จ านวน 
4,500 ต้น 

5. 

ด้านการบริหารจดัการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

บริหารจดัการขยะชุมชน/
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อก าจัดขยะที่
จัดเก็บได้ถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัยต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

6. 

ด้านการบริหารจดัการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

บริหารจดัการขยะอินทรีย ์ 0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนที่ส่งผลต่อ
สุขภาพลดต้นทุนใน
การก าจัดขยะมลูฝอย 

ลดประมาณ
ขยะที่ต้อง
น าไปก าจัด 
ลดค่าใช้จ่าย
ในการก าจัด
ขยะ 



7. 

ด้านการบริหารจดัการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

ฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพและ
สารปูองกันขับไล่แมลง 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อศึกษาการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ 

หมู่บ้าน/อบต.
บ้านพร้าว 

8. 

 
 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

บุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร 181,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนน
เพื่อ
การเกษตร 
ระยะทาง 
1000 เมตร 

9. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 2 

482,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 
ระยะทาง 
120 เมตร 

10. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 
2 

238,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อไม่ให้มีน้ าท่วมขัง
ในเขตชุมชน 

ก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้
ดิน ระยะทาง 
85 เมตร 

11. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 3 

207,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 
ระยะทาง 
300 เมตร 

12. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 
หมู่ 3 

61,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
เพื่อ
การเกษตร 

13. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 4 

411,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 
ระยะทาง 
236 เมตร 

14. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบตัว
ยูมีฝาปดิ หมู่ 5 

223,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อไม่ให้มีน้ าท่วมขัง
ในเขตชุมชน 

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 
ระยะทาง 
200เมตร 



15. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ 5 78,150.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
ระยะทาง 
750 เมตร 

16. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ธนารคารน้ าใตด้ิน หมู่ 5 43,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อไม่ให้มีน้ าท่วมขัง
ในเขตชุมชน 

ธนาตารน้ าใต้
ดิน 

17. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า สาม
แยกไปบ้านศรีสุข หมู่ 6 

71,760.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
ระยะทาง 
200 เมตร 

18. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

บุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ 6 

130,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนน
เพื่อการ 
เกษตร 
ระยะทาง 
2000 เมตร 

19. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

บุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร
สายกุดกุ้งตอน 2 

122,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

บุกเบิกถนน
เพื่อ
การเกษตร 
ระยะทาง 
500 เมตร 

20. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

จัดหาหินคลุกปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 
หมู่ 6 

61,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ระยะทาง 
500 เมตร 

21. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ 6 237,570.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

สายไป ศพด. 
บ้านโนนเรยีง
และสายไปนา
แม่มาลยั 

22. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ 7 

73,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อม 
แซมถนนเพ่ือ
การเกษตร 
ระยะทาง 



ส านักการช่าง 1500 เมตร 

23. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย
บ้านโนนเรยีงถึงบ้านศรีสุข 
หมู่ 7 

1,370,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
สายหัวขัว-
หนองแก 

24. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบตัว
ยูมีฝาปดิ หมู่ 8 

321,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อไม่ให้มีน้ าท่วมขัง
ในเขตชุมชน 

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 
ระยะทาง 85 
เมตร 

25. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี
แอสฟัลติก หมู่ 8 

424,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับผิวจราจร
ภายใน
หมู่บ้าน 

26. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ 8 144,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขต
ไฟฟูา แรงต่ า 
? แรงสูง 
ระยะทาง 
1250 เมตร 

27. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 9 

236,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 
ระยะทาง 
300 เมตร 

28. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

เปลี่ยนท่อเมนต์ประปา
หมู่บ้าน หมู่ 10 

438,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

เปลี่ยนท่อ
เมนต์ ขนาด 
2 นิ้ว 

29. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี 
แอสฟัลติก หมู่ 11 

343,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงผิว
จราจรภายใน
หมู่บ้าน 

30. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยวิธีลงหินคลุกสายโสกนก

445,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่

ถนนลูกรัง
มาตรฐาน 



การบริหารจัดการ เต็น หมู่ 12 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

สะดวก ระยะทาง 
4500 เมตร 

31. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 
12 

135,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อไม่ให้มีน้ าท่วมขัง
ในเขตชุมชน 

ก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้
ดิน ระยะทาง 
600 เมตร 

32. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
หมู่ 14 

267,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร
ระยะทาง 
200 เมตร 

33. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 14 

475,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 
ระยะทาง 
140 เมตร 

34. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านใหม่วังทอง หมู่ 15 

321,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง
และระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
ภายใน
หมู่บ้าน 
ระยะทาง 
500 เมตร 

35. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
โดยวิธี Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 15 

443,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนคสล. 
จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

36. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

อุดหนุนศูนย์ปูองกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิจังหวัด
หนองบัวล าภ ู

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
จังหวัดหนองบัวล าภ ู

อุดหนุนงบ 
ประมาณ ศพ
ส.จ.นภ. ใน
การ บูรณา
การด าเนิน 
งานปูองกันยา
เสพติด 

37. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,244,300.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

เพื่อสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แกผู่้สูงอาย ุ

ประมาณ 
1123 คน 



38. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

4,772,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

เพื่อเสรมิสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

ประมาณ 459 
คน 

39. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

72,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

เพื่อเสรมิสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้ปุวยเอดส ์

ประมาณ 11 
คน 

40. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาคณุภาพ ชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส 

0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

เพื่อให้เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ช่วยเหลือเด็ก 
สตรี คนชรา 
ผู้พิการ/ผู้ด้อย 
โอกาส ในเขต
พื้นที่ 15 
หมู่บ้าน 

41. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย
ห่วงใยผู้สูงอาย ุ

0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

1.เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีท่ีมีต่อ
ผู้สูงอายุ 2.เพื่อเป็น
การรักษาขนบธรรม 
เนียมประเพณีอันดี
งามของไทยให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรม
วันสงกรานต์ 
ให้กับผู้สูงอาย ุ

42. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการจดัตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายตุ าบล
บ้านพร้าว 

100,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ให้มีความสุขทางด้าน
ร่างกาย จิตใจให้มี
ความสุขและเพิ่ม
ความรู้ความสามารถ
ให้ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุใน
เขตต าบลบ้าน
พร้าว 

43. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
(โครงการอาหารกลางวัน 
ศพด.) 

1,183,530.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการ
รับประทาน
เจริญเติบโตสมวัย 

เด็กปฐมวัย
ของ ศพด. 2 
แห่ง (152 คน 
*20.- *280 
วัน) 

44. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
(737*7.-*260) (152*7.-
*280) 

1,525,888.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง

เพื่อให้เด็กนักเรยีน 
เด็กปฐมวัย ได้ดืม่
อาหารเสริม (นม) ที่ดี
มีประโยชน์

ร.ร. ในเขต
พื้นที่ 6 ร.ร./ 
ศพด. 2 แห่ง 



การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เจริญเติบโตสมวัย 

45. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 25,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของเด็ก 
และมสี่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถของเด็ก 

เด็กปฐมวัย 
และเด็ก
นักเรียนใน
เขตพื้นท่ี 

46. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้การด าเนินงาน
ของ ศพด. เป็นไปตาม
กฎ ระเบยีบ และ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

 
 
 
ศพด. ใน
สังกัด 2 แห่ง 
 
 
 
 
 

47. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการเจาะน้ าบาดาลและ
ก่อสร้างถังเก็บน้ า 

60,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค ตลอดทั้งปี 

1 บ่อ 

48. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 

2,510,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กอนุบาล ? 
ป. 6 ได้มีอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการ
รับประทาน 
เจริญเติบโตสมวัย 

ร.ร. ในเขต
พื้นที่ 6 ร.ร. 
(737*20*200
) 

49. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด
หนองบัวล าภ ู

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ประสบภยัต่างๆ 

สนับสนุน
งบประมาณ
ให้ส านักงาน
เหล่ากาชาด
หนองบัวล าภ ู



50. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

อบรมให้ความรู้ มะเร็งเต้านม 
เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นมประจ าปี 2561หมู่ 1 ? หมู่ 
15 

10,860.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อกลุ่มสตรีในเขต
ต าบลบ้านพร้าว
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดอบรมกลุ่ม
สตรีในเขต
ต าบลบ้าน
พร้าว จ านวน 
15 หมู่บ้าน 

51. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

รณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดีหมู่ 1 ? หมู่ 15 

9,990.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลบ้านพร้าว มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพติด
และใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม 
TO BE 
NUMBER 
ONE จ านวน 
100คน 

52. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

การพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
กุมารี หมู่ 1 ? หมู่ 15 

9,140.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนในเขต
ต าบลบ้านพร้าว ดีขึ้น 

โรงเรียนและ
ชุมชนในเขต
ต าบลบ้าน
พร้าว 

53. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

อุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าหมู่ 1 ? หมู่ 15 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

อุดหนุนส าหรับส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
ต าบลบ้านพร้าว 
จ านวน 15 บ้าน 

จ านวน สุนัข 
แมว ในต าบล
บ้านพร้าว 
จ านวน 15 
หมู่บ้าน 
 
 
 

54. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์เครือข่ายเมืองฯ 3 

60,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้พัฒนา
ทางด้านร่างกายและ
ทักษะการเล่นกีฬา 

ร.ร. ในเขต
พื้นที่ต าบล
บ้านพร้าว 

55. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

55,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า
และฮอร์โมน
คุมก าเนิด
สุนัข 



56. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการจดัซื้อสารเคมีพ่น
หมอกควันและทรายอเบท 

120,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อสารเคมี
และฉีดพ่น
หมอกควันให้
ชุมชนต าบล
บ้านพร้าว 

57. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการจดัหาน้ ามันเชื้อเพลิง
และน้ ามันผสมพ่นหมอกควัน 

46,500.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

58. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.บ้านพรา้ว 
(สปสช.อบต.บ้านพร้าว) 

153,600.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุน
โครงการกิจกรรม
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.บ้าน
พร้าว 

กองทุนฯ 

59. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม อป
พร. / อาสาจราจร 

133,800.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ อปพร./อาสา
จราจรมีความพร้อม
ด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จัดฝึกอบรม 
ทบทวนและ
ตัดชุด อปพร. 

60. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการจดัตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลปีใหม ่

40,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและลดอุบัติ
ทางถนน 

จัดก าลัง อป
พร.ตั้งด่านจดุ
ตรวจช่วง
เทศกาลปีใหม ่

61. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการจดัตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและลดอุบัติ
ทางถนน 

จัดก าลัง อป
พร.ตั้งด่านจดุ
ตรวจช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

62. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการฝึกอบรม ทบทวน 
อาสาจราจร 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ต ารวจอาสามี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

จัดฝึกอบรม
ต ารวจอาสา
จราจร 
 
 

63. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการประชุมประชาคม
ระดับต าบล 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนท่ีแท้จริง 

จัดประชุม
ให้กับ
คณะกรรมกา
รแต่ละ
หมู่บ้าน 

64. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 
หรือการท าประชาพิจารณ์ 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง 
การท าประชา



การบริหารจัดการ ประชามตติ่างๆ ส านักงานปลัด อบต. ทั่วไปหรือเลือกตั้ง
ซ่อมฯ ในระดบั
ท้องถิ่นและระดับชาติ 
การท าประชาพิจารณ์ 
ประชามตติ่างๆ 

พิจารณ์ 
ประชามติ
ต่างๆ ตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

65. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการปกปูองสถาบันส าคญั
ของชาติ 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างความ
จงรักภักดสีถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

จัดกิจกรรม 
อบรม ให้กับ
ประชาชน
ต าบลบ้าน
พร้าว 

66. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการจดัหาวัสดุและ
ครุภณัฑ์ส านักงานและ
ครุภณัฑ์อื่น 

51,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลัด อบต. 

เพื่อให้การด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อ/จดัหา 
วัสดุ ,ครุภัณฑ์ 
ตามภารกิจ 

67. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการซ่อมแซม อาคาร
ส านักงานและอาคารตา่งๆ 

109,500.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้อาคาร
ส านักงานและอาคาร
ต่างๆ มีความเป็น
ระบบ ระเบียบ ใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

ซ่อมแซมใน
ส่วนท่ีช ารุด 
ส านักงาน 
อาคารต่างๆ 
อบต.บ้าน
พร้าว 

68. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านปุาคา ม.4 ? บ้าน
ห้วยค้อ ม.10 

497,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ยาว 3000 
เมตร 

69. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 15 

79,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนคสล.
จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

70. 
ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมพุทธ
ศาสนา คณุธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

 
 
 
ผู้เข้าอบรม
100 คน 
 
 
 
 

71. ด้านศาสนาวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา 40,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อส่งเสริมพุทธ วัด/ ส านัก



จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

ศาสนา สนับสนุนการ
จัด กิจกรรมเนื่องใน
วันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา เช่น วันวิ
สาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา 

สงฆ์ใน ต.
บ้านพร้าว 

72. 
ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ของสภา
วัฒนธรรมต าบลบ้านพร้าว 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรม/
โครงการของสภา
วัฒนธรรมต าบลบ้าน
พร้าว 

1 ครั้ง/ปี 

73. 
ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น - โครงการ
ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

15 หมู่บ้าน 

74. 
ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังานสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กาชาดหนองบัวล าภ ู

60,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน งาน
ประเพณีประจ าปีของ
เมืองหนองบัวล าภ ู

จ านวน 100 
คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
           อบต.บ้านพร้าว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 46 โครงการ จ านวนเงิน 25,909,488 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 46 โครงการ จ านวนเงิน 25,832,427 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการสง่เสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน     

ด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

3 16,200.00 3 16,200.00 

ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหาร
จัดการ 

40 25,727,702.23 40 25,727,702.23 

ด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3 88,525.00 3 88,525.00 

รวม 46 25,832,427.23 46 25,832,427.23 
 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านพร้าว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

ด้านการบริหารจดัการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

โครงการแปลงสาธิตการ
ปลูกพืชสมุนไพร 

10,000.00 8,700.00 8,700.00 1,300.00 

2. 

ด้านการบริหารจดัการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

โครงการแปลงสาธิตการ
ปลูกปอเทือง 

5,000.00 4,600.00 4,600.00 400.00 

3. ด้านการบริหารจดัการและ โครงการท้องถิ่นอาสาปลูก 5,000.00 2,900.00 2,900.00 2,100.00 



อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

ปุาเฉลิมพระเกยีรติ จติ
อาสา สรา้งปุา รักษ์น้ า 
 

4. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

1. โครงการบุกเบิกถนน
เพื่อการเกษตร สายหลัง
สนามกีฬากลาง บ้านพร้าว 
ม.1 

181,800.00 181,800.00 181,800.00 0.00 

5. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

2. โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดินชนิดบ่อ
ปิด บ้านหัน ม.2 

238,900.00 238,900.00 238,900.00 0.00 

6. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

3. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโคกม่วย ม.3 

207,700.00 207,700.00 207,700.00 0.00 

7. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

4. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านปาุคา ม.4 

411,300.00 411,300.00 411,300.00 0.00 

8. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

6. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านบก ม.5 

223,400.00 223,400.00 223,400.00 0.00 

9. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สายหน้า อบต.บา้นพร้าว 

78,150.00 78,136.75 78,136.75 13.25 

10. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

5. โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดินชนิดบ่อ
ปิด บ้านบก ม.5 

43,900.00 43,800.00 43,800.00 100.00 

11. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านโนนเรยีง-บ้านศรีสุข 

71,760.00 71,753.13 71,753.13 6.87 

12. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

8. โครงการบุกเบิกถนน
เพื่อการเกษตร สายไปฝาย
น้ าล้นบ้านโนนเรียง ม.6 

130,300.00 130,300.00 130,300.00 0.00 

13. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการขยายาเขตไฟฟูา 
บ้านโนนเรยีง-บ้านโนนสูง 

237,570.00 237,569.96 237,569.96 0.04 

14. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

9. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic 
Concrete บ้านโนนสูง ม.8 

424,000.00 424,000.00 424,000.00 0.00 



15. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านโนนสูง-บ้านเพ็กเฟื้อย 

144,900.00 144,899.40 144,899.40 0.60 

16. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

10. โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล. บ้านพันดอน ม.9 

236,600.00 236,600.00 236,600.00 0.00 

17. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

11. โครงการวางท่อเมน
ประปาภายในหมู่บ้านห้วย
ค้อ หมู่ที่ 10 

438,000.00 437,900.00 437,900.00 100.00 

18. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

12. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic 
Concrete บ้านหัวขัว ม.
11 
 

343,200.00 343,200.00 343,200.00 0.00 

19. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

13. โครงการก่อสรา้ง
ธนาคารน้ าใต้ดินชนิดบ่อ
ปิด บ้านโนนส าราญ ม.12 
 

135,100.00 131,900.00 131,900.00 3,200.00 

20. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านท่าโพธิ์ชัย-พะเนียง
หลง 

267,300.00 267,296.70 267,296.70 3.30 

21. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

14. โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล. บ้านท่าโพธิ์ชัย ม.14 

475,600.00 475,600.00 475,600.00 0.00 

22. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

15. โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านใหม่วังทอง ม.
15 

321,700.00 321,700.00 321,700.00 0.00 

23. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,244,300.00 10,244,300.00 10,244,300.00 0.00 

24. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,772,000.00 4,772,000.00 4,772,000.00 0.00 

25. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 72,000.00 70,000.00 70,000.00 2,000.00 



26. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลบ้าน
พร้าว 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

27. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริหารสถานศึกษา 

1,183,530.00 1,181,680.00 1,181,680.00 1,850.00 

28. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,525,888.00 1,525,541.24 1,525,541.24 346.76 

29. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 25,000.00 21,370.00 21,370.00 3,630.00 

30. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการติดตั้งระบบ
ประปาและอุปกรณ์ ศพด.
วัดสระธาต ุ

60,000.00 54,700.00 54,700.00 5,300.00 

31. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาล–ประถมศึกษาปีท่ี 
6 ในโรงเรียนที่สังกัด
ส านักงานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

2,510,000.00 2,482,180.00 2,482,180.00 27,820.00 

32. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการอบรมให้ความรู้
มะเร็งเต้านม บ้านบก หมู่ 
5 

10,860.00 10,860.00 10,860.00 0.00 

33. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
บ้านพร้าว หมู่ 1 

9,990.00 9,990.00 9,990.00 0.00 

34. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน บ้านนาล้อม หมู่ 13 

9,140.00 9,140.00 9,140.00 0.00 

35. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 

10,000.00 6,036.00 6,036.00 3,964.00 

36. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ

อุดหนุนศูนย์เครือข่ายเมือง
ฯ 3 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 



การบริหารจัดการ 

37. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 

55,000.00 54,672.00 54,672.00 328.00 

38. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

120,000.00 119,920.00 119,920.00 80.00 

39. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46,500.00 45,867.05 45,867.05 632.95 

40. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

153,600.00 153,342.00 153,342.00 258.00 

41. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

โครงการจดัตั้งจุดตรวจ-
บริการ ช่วงเทศกาลปีใหม ่

40,000.00 38,180.00 38,180.00 1,820.00 

42. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

วัสดุส านักงาน 51,000.00 50,668.00 50,668.00 332.00 

43. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
การบริหารจัดการ 

16. โครงการซ่อมแซม
อาคารส านักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

109,500.00 109,500.00 109,500.00 0.00 

44. 

ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

40,000.00 23,425.00 23,425.00 16,575.00 

45. 

ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

46. 
ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 
จังหวัดหนองบัวล าภู 
ประจ าปี 2563 

60,000.00 55,100.00 55,100.00 4,900.00 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.บ้านพร้าว เมืองหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 



ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมาณ 

1.ด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน 

6 380,000.00 - - 
    

2.ด้านการบรหิารจดัการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

17 2,540,000.00 7 20,000.00 3 16,200.00 3 16,200.00 

3.ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของประชาชนและการบริหาร
จัดการ 

157 167,805,580.00 62 29,869,488.00 40 25,727,702.23 40 25,727,702.23 

4.ด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

5 405,000.00 5 110,000.00 3 88,525.00 3 88,525.00 

รวม 185 171,130,580.00 74 29,999,488.00 46 25,832,427.23 46 25,832,427.23 

 
ผลการด าเนินงาน 
     อบต.บ้านพร้าว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ  อบต.บ้านพร้าว  ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา

และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

  1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัน หมู่ที่ 2  
 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

 



     
 
 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกม่วย หมู่ที่ 3  
 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

 

    
 

3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าโพธิ์ชัยหมู่ที่ 14 
 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู  สายไปวัดป่ามฤคทายวัน  

 

   
4.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิดบ้านหัน หมู่ที่ 2  



 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 
 
 

        
 

5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าคา หมู่ที่ 4  
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

     
 

6.โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตรบ้านโนนเรียง หมู่ที่ 6  
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

   
 



 
 
 
 

7.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
สายบ้านนาล้อมถึงทางเชื่อมสายศรีสุข-ใหม่วังทอง  ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 

   

8.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
สายบ้านโนนส าราญ-กุดสะไน ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

     

9.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
สายบ้านโนนส าราญ-หนองโน ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

     



 

10.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
สายบ้านบก-วังบักตู้ ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

       

11.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
สายบ้านป่าคา – สะพานนากุง ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

       

12.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
สายบ้านศรีสุข – นาพ่อยศ  ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

      



 

 

13.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
สายหน้าป่าช้าบ้านศรีสุข  ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

   

14.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
สายบ้านใหม่วังทอง-บ้านโสกเสี้ยว  ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

   

15.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
สายบ้านโคกม่วย-วัดป่าธรรมเจดีย ์ ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 



  
 
 

16.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
สายบ้านโนนเรียง-ห้วยโจด  ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

    
 

17.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
สายบ้านโนนส าราญ-โสกนกเตน ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

    

18.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
สายบ้านศรีสุข-ห้วยฝายหิน ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 



 

    

 

 

  19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพันดอน หมู่ที่ 9  
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

    

20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกม่วย หมู่ที่ 3  
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

    



21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพันดอน หมู่ที่ 9  
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

    

 

 

22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพร้าว หมู่ที่ 1  
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

    

23.โครงการซ่อมแซมอาคารส านักงาน คสล.ชั้นเดียว อบต.บ้านพร้าว  
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 



    

24.โครงการถมดินปรับพื้นที่พร้อมทางเชื่อม ศพด.วัดสระธาตุ  
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

    

 

 

25.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าโดยวิธีลงท่อคอนกรีตบ้านโนนสูง หมู่ 8  
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

   

26.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิดบ้านบก หมู่ 5  
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 



   

27.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิดบ้านศรีสุข หมู่ 7 
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

    

 

 

28.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด ศพด.บ้านโนนเรียง 
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

    

29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยค้อ หมู่ 10 



ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

    

30.โครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านห้วยค้อ หมู่ 10 
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

    

 

 

31.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวขัว หมู่ 11 
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

   



32.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิดบ้านหัวขัว หมู่ 11 
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

   

33.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Asphaltic  concrete  บ้านหัวขัว 
 หมู่ 11  ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

 

   

 

 

34.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิดบ้านหัวขัว หมู่ 11 
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 



    

35.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่วังทอง หมู่ 15 
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

    

36.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบก หมู่ 5 
ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

    

 

 

37.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Asphaltic  concrete  บ้านโนนสูง 



 หมู่ 8  ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 
 

    

38.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic  concrete โดยวิธี Pavement in-place 
recycling (ช่วงที่ 2) สายบ้านโนนเรียง-บ้านศรีสุข ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

 

    

39.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic  concrete โดยวิธี Pavement in-place 
recycling สายบ้านป่าคา-บ้านห้วยค้อ ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

 

    
 



 


