
การรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวม
ตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริห ารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ
ภายใน 
เดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อบต.นาแสง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.นาแสง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาแสง  
"มุ่งความเป็นเลิศของงาน บริการอยู่เป็นนิจ เศรษฐกิจพอเพียง ประสานเครือข่ายชุมชน พัฒนาคนให้อยู่ดี กินดี " 
ข. พันธกิจ ของอบต.นาแสง  
    ๑. เน้นการจัดระบบสาธารณูปการ  และสาธารณูปโภคที่เพียงพอ  มีคุณภาพ  และได้   
        มาตรฐาน  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง 
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการให้สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ ฯลฯ 
    ๓. เน้นการท างานตามหลักธรรมมาภิบาล  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
    ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีรายได้พอเพียง  ประชาชนมี 
              ส่วนรว่มในการส่งเสริม  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
   ๕. สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
   ๖. พัฒนาการบริหารงานด้านบุคลากร  การจัดเก็บภาษี  การให้บริการและอ านวยความ 
       สะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม  และเข้าใจในหน้าที่ของพลเมือง 
       ในระบอบประชาธิปไตย 
   ๘. เน้นการบริหารจัดการ  และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑.๑  ด้านการคมนาคมและการขนส่ง 

- ทางบก 
- ทางน้ า 

๑.๒  ด้านสาธารณูปโภค 
- แหล่งน้ า / ระบบประปาชนบท 

๑.๓  ด้านการผังเมือง 
๑.๔  ด้านการควบคุมอาคาร 
๑.๕  ด้านการควบคุมการถมดินในหมู่บ้าน 
 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริม 
       คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 

๒.๑  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
๒.๒  ด้านงานสวัสดิการสังคม 

- การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 

๒.๓ ด้านการศึกษา 
- การจัดการศึกษาในระบบ 
- การจัดการศึกษานอกระบบ 
- การศึกษาตามอัธยาศัย 
- การศึกษาภายในครัวเรือนและเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๒.๔  ด้านการสาธารณสุข 

- การสาธารณสุข  และการรักษาพยาบาล 
- การป้องกันและควบคุม   โรคติดต่อ 

2.5 การส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 3.๑  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ



สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
      

 

เสรีภาพประชาชน 
3.๒ การส่งเสริมและอ านวยความเป็นธรรมแก่
ประชาชน 
3.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยประสานงาน
อาสาสมัคร สอดส่องดูแลความผิดปกติของชุมชน 
3.5 การป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  
การท่องเที่ยวและกีฬา 

๔.๑  การพัฒนางานด้านการค้าและการลงทุน 
๔.๒ การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 
๔.3 การพัฒนางานด้านการกีฬา 
 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

๕.๑  ทางการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๒  การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 
5.3  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  การคุ้มครองดูแลรักษา ดิน น้ า และป่า 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม        
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖.๑  การพัฒนางานด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
6.2  การพัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  
จารีตประเพณี และวัฒนธรรม 
6.3  การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงรักษา
โบราณสถาน  โบราณวัตถุในพ้ืนที่ 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบการบริหาร
จัดการที่ดี ๗.๑  การพัฒนางานด้านขีดความสามารถ สมรรถนะ 

บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้ 
๗.๒  การพัฒนางานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๗.๓  การพัฒนางานด้านระบบการติดตามและ 
ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.๔  การพัฒนางานด้านระบบบริหารจัดการ  การเงิน  
การคลัง และงบประมาณ 
๗.๕  การพัฒนางานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การให้บริการที่ทันสมัย  อย่างครบวงจร 
๗.๖  การพัฒนางานด้านสร้างเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  (Good Governance)  ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

 

การวางแผน 



    อบต.นาแสง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.นาแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

36 87,790,000.00 51 83,990,000.00 44 76,340,000.00 44 76,340,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

45 14,345,000.00 70 15,250,000.00 59 14,845,000.00 59 14,845,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
จัดระเบียบชุมชน สังคมและ
รักษาความสงบ 

12 595,000.00 13 615,000.00 13 615,000.00 13 615,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา 

14 3,430,000.00 14 3,430,000.00 14 3,430,000.00 14 3,430,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

7 310,000.00 7 310,000.00 7 310,000.00 7 310,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภิ
ปัญญาท้องถิ่น 

12 1,930,000.00 12 1,930,000.00 12 1,930,000.00 12 1,930,000.00 

รวม 126 108,400,000.00 167 105,525,000.00 149 97,470,000.00 149 97,470,000.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.นาแสง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 42 โครงการ งบประมาณ 30,062,826 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 7 4,100,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 24 25,042,826.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ 2 90,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา 3 110,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1 250,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภิปัญญาท้องถิ่น 5 470,000.00 

รวม 42 30,062,826.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาแสง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
ลูกรัง เพื่อ
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

900,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านใช้
เส้นทางในการ
คมนาคม ได้
สะดวกขึ้น  

จ านวน แห่ง 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง 
สว่างสาธารณะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง  

จ านวน แห่ง 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

รางระบายน้ า
ในชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือป้องกันและ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  

รางระบายน้ า
ใน ชุมชน
ภายใน ต าบล
นาแสง 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างลาน
คอนกรีต 
อเนกประสงค์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านใช้
เส้นทางในการ
คมนาคม ได้
สะดวกขึ้น  

ก่อสร้างลาน
คอนกรีต 
อเนกประสงค์ 
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.นาแสง 
ก าหนด 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการ 
เกษตรเชื่อม
ระหว่างต าบล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้ 
สะดวกขึ้น  

ก่อสร้างถนน
ลูกรัง เพื่อ
การเกษตร
เชื่อม ระหว่าง
ต าบล จ านวน1 
แห่ง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.
นาแสง ก าหนด 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร 

 600,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
การบริการ
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง  

หมู่ที่ 2,5,9 

7. ยุทธศาสตร์การ ขยายเขตไฟฟ้า  600,000.00 เพ่ือให้ หมู่ที่ 2,5,9 



พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

เพ่ือการเกษตร ประชาชนได้รับ
การบริการ
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง  

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ส่งเสริม
กิจกรรมด้าน 
การพัฒนาสตรี 
และครอบครัว 

 20,000.00 เพ่ือเพ่ิม
บทบาทของ
การพัฒนาสตรี
ในการพัฒนา
ชุมชน  

ประชาชนใน 
ต าบลนาแสง 
จ านวน 100
คน 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

สนับสนุน
อาหารเสริม
(นม) 

 2,551,313.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้ดื่ม
นมทุกคน  

ศพด. 3 แห่ง 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

 4,195,100.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่  

โรงเรียนใน เขต
พ้ืนที่ (อ.1 - ป.
6) ศพด. 3 
แห่ง 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

8,210,400.00 เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
มีรายได้ส าหรับ
ครองชีพ  

ผู้สูงอายุมีสิทธิ์
ได้ รับเบี้ยยัง
ชีพใน ต าบลนา
แสง 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,169,600.00 เพ่ือให้คนพิการ
มีรายได้ส าหรับ
ครองชีพ  

ผู้พิการมีสิทธิ์ได้ 
รับเบี้ยคนพิการ 
ในต าบลนาแสง 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

120,000.00 เพ่ือให้ผู้ป่วย
เอดส์มีรายได้
ส าหรับครองชีพ  

ผู้ป่วยเอดส์ผู้ มี
สิทธิ์ได้รับเบี้ย 
ผู้ป่วยเอดส์ ใน
ต าบลนาแสง 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร

โครงการ
ท้องถิ่น
เคลื่อนที่ (อบต.
นาแสง พบ

 10,000.00 เพ่ือให้บริการ
ประชาชนใน
การจัดเก็บภาษี  

เก็บภาษี หมุ่ที่ 
1-9 



บ้านเมืองที่ดี ประชาชน) 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการ
ฝึกอบรม
สัมมนา พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การ ปฎิบัติงาน
ผู้น าชุมชน 

 20,000.00 เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงาน
ผู้น าชุมชน  

ผู้น าชุมชนใน 
ต าบลนาแสง 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดท า 
และทบทวน 
แผนพัฒนาสาม
ปี 

 10,000.00 เพ่ือรวบรวม
ปัญหา ความ
ต้องการ
โครงการของ
ชุมชน  

ผู้น าชุมชนและ 
ประชาชนใน 
ต าบลนาแสง  

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฉีด
วัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

 30,000.00 เพ่ือฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  

เขตต าบล นา
แสงปลอด โรค
พิษสุนัขบ้า 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

สนับสนุน
กองทุนสุขภาพ 
ต าบลนาแสง
(สปสช) 

 290,000.00 เพ่ือสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ40ของ 
เงินสมทบ จาก
รัฐบาล 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการ
แข่งขันกีฬา 
และเกมส์
การศึกษา ของ
เด็กปฐมวัย 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กรักการเล่น
กีฬาและการ
ออกก าลังกาย  

ศพด. 3 แห่ง 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการ อบต.
เคลื่อนที เวที
ประชาคม
หมู่บ้าน 

 10,000.00 เพ่ือจัดท าและ
ทบทวน
แผนพัฒนา 
อบต.  

ประชาชนใน
พ้ืน ที่ต าบลนา
แสง 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนศูนย์
ข้อมูล ข่าวสาร
ท้องถิ่นและ
ศูนย์รวม ข้อมูล
ด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้างระดับ

 30,000.00 เพ่ือเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ของทาง
ราชการเพ่ือเผย 
แพร่
ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และ
ศูนย์รวมข้อมูล 
ข่าวสารด้าน
การ จัดซื้อจัด
จ้างของ อปท.



ต าบล อ าเภอ 
ประจ าปี 
งบประมาณ 
2561 

ข่าวสารต่างๆ  อ าเภอศรีวิไล 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุน
โครงการจัดงาน 
รัฐพิธี 

 120,000.00 เพ่ืออุดหนุน
อ าเภอศรีวิไลใน
การจัดงานรัฐ
พิธีต่างๆ  

งานรัฐพิธี เช่น 
งานวันเฉลิม 
พระ
ชนมพรรษา 
งานเฉลิม พระ
ชนมพรรษา  

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุน
โครงการ จัด
งานวัน
ยางพารา 
จังหวัดบึงกาฬ 

 40,000.00 เพ่ืออุดหนุน
ส านักงาน
จังหวัดบึงกาฬ
ในการ จัดงาน
วันยางพารา  

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ
ประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดบึงกาฬ 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนศูนย์
ข้อมูล ข่าวสาร
ท้องถิ่นและ 
ศูนย์รวมข้อมูล
ด้าน การจัดซื้อ
จัดจ้าง ระดับ
อ าเภอ 

 30,000.00 เพ่ือเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ของทาง 
ราชการเพ่ือ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารต่างๆ  

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และ
ศูนย์รวมข้อมูล 
ข่าวสารด้าน
การจัด ซื้อจัด
จ้างของ อปท. 
อ าเภอศรีวิไล 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุน
โครงการ จัด
งานรัฐพิธี 

 30,000.00 เพ่ืออุดหนุน
อ าเภอศรีวิไลใน
การจัดงานรัฐ
พิธีต่างๆ  

งานรัฐพิธี เช่น 
งานวันเฉลิม 
พระ
ชนมพรรษา 
งานเฉลิม พระ
ชนมพรรษา  

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุน
โครงการ จัด
งานวันยาง 
พาราจังหวัดบึง
กาฬ 

 40,000.00 เพ่ืออุดหนุน
ส านักงาน
จังหวัด บึงกาฬ
ในการจัดงาน
วันยางพารา  

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ
ประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดบึงกาฬ 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนคณะ
กรรม การ
หมู่บ้านหมู่ที่ 8 
ตามโครงการวัด 
ส่งเสริมสุขภาพ 

 30,000.00 เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่8 
ตามโครงการ 
วัดส่งเสริม

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 



สุขภาพ  

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

สนับสนุน
กองทุน สุขภาพ
ต าบล นาแสง
(สปสช) 

 290,000.00 เพ่ือสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ40 ของ
เงินสมทบ 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

สนับสนุน
อาหาร เสริม
(นม) 

 2,551,313.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้ดื่ม
นมทุกคน  

ศพด. 3 แห่ง 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุน อาหาร
กลางวัน 

 4,195,100.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่  

โรงเรียนใน เขต
พ้ืนที่ (อ.1 - ป.
6) ศพด. 3 
แห่ง 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการ
ส่งเสริมด าเนิน 
งานกิจกรรม
พัฒนาสตรี 
และครอบครัว 

 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม 
พัฒนาสตรี  

หมู่ที่ 1-9 
ภายใน ต าบล
นาแสง 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคมและรักษา
ความสงบ 

โครงการ
ป้องกันและ ลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

 40,000.00 เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล  

ต าบลนาแสง 
ไม่มีผู้ได้รับบาด 
เจ็บหรือ
เสียชีวิต 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคมและรักษา
ความสงบ 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ 
ปฏิบัติการต่อ สู้
เพ่ือเอาชนะยา
เสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการ
ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายา
เสพติด  

ศป.ปส.อ.ศรี
วิไล, ศูนย์พลัง 
แผ่นดินเอา 
ชนะยาเสพติด 
จ.บึงกาฬ 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการค้า 
การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

ส่งเสริม
กิจกรรมการ 
ท่องเที่ยวแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิง
พุทธภูทอก 

 20,000.00 เพ่ือเป็นแหล่ง
รองรับ
นักท่องเที่ยว 
ปฏิบัติผู้ธรรมได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย เพ่ือ
อนุรักษ์สืบสาน

จ านวนนักท่อง 
เที่ยว 



ต านานภูมิ
ปัญญาไทย  

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการค้า 
การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

การจัดการ
แข่งขัน กีฬานา
แสงเกมส์ 

 70,000.00 เพ่ือจัดการ
แข่งขันกีฬานา
แสงเกมส์  

ร้อยละของ 
ประชาชนที่ 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการค้า 
การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

กิจกรรม
ส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวภูทอก 

 20,000.00 เพ่ือเป็นแหล่ง
รองรับ
นักท่องเที่ยวผู้
ปฏิบัติธรรมได้
อย่าง สะดวก
ปลอดภัย  

ภูทอกเป็น 
แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงพุทธ 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวน 
สาธารณะใน
พ้ืนที่ ต าบลนา
แสง 

 250,000.00 เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมถนนให้
สวยงาม  

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สายหลัก
ขอต าบล 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุน
ประเพณี 
ท้องถิ่น เช่น 
บุญมหาชาติ ,
สงกรานต์,บุญ
บั้งไฟ, ทอด
เทียนพรรษา ,
ลอยกระทง 

 100,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนได้
อนุรักษ์สืบสาน 
ประเพณี
ท้องถิ่น  

ประชาชน ใน
พ้ืนที่ต าบล นา
แสง 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
กิจกรรมแห่ รูป
เหมือนครูบา
อาจารย์ 

 30,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรม
แห่รูปเหมือนครู
บาอาจารย์  

หมู่ที่ 1,7,8 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการปฏิบัติ
ธรรม ประจ าปี
วัดมงคล 
สามัคคีธรรม 

 30,000.00 เพ่ือเป็นการ
ปฏิบัติธรรม
และสืบทอด
พุทธศาสนา  

หมู่ที่ 1 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต

อุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้านในการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

210,000.00 เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการ
จัดประเพณี 

หมู่ที่ ๑-๙ 



ประเพณีและภิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดประเพณี 
ท้องถิ่นของแต่
ละหมู่บ้าน 

ท้องถิ่นของแต่
ละหมู่บ้าน  

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุน
ประเพณี
ท้องถิ่น บุญ
มหาชาติ ,
สงกรานต์ บุญ
บั้งไฟ,ทอด
เทียนพรรษา ,
ลอยกระทง 

 100,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนได้
อนุรักษ์สืบสาน 
ประเพณี
ท้องถิ่น  

หมู่ที่ 1-9 

 
 
 







 


