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ค าน า 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 
 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแสง (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ 1 เมษายน 256๒ 

 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแสง    สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

                                                              แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 
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   บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง 

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วน
ต าบล     นาแสง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการ
ในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็
ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม”และ“ระบบ
ประเมินผล”จะเป็นเครื่องมือในการน้ าข้อมูลต่างๆ       มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใน
ภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและ
เป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งท าให้เห็น
ความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 

  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะ
หนึ่ง  เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้
ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน 



  การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น
แนวทางท่ีผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

2. จุดประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 

  2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

  2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

  2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 
และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

  2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

3. วิธกีารติดตามและประเมินผล 

  3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้
ด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  
  3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
        3.2.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความส าเร็จ
ในการด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน
ได้มีการประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการด าเนินการใน
ภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป 
         3.2.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับ
งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอ
เป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 

 

 

 



 

แผนภาพท่ี 1 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

    การวางแผนพัฒนา      ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง 

                                                                                        ตามแบบประเมิน 

 

                                     ทบทวนปรับปรุง                รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ  ความ
ถูกต้อง 
                                           แก้ไข    ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรุป
รายงาน 
                      ผลการติดตามฯ 
 
        เสนอคณะกรรมการติดตามและ 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ     ประ เ มินผลแผนพัฒนาท้อ งถิ่ น ฯ 
พิจารณา 
                      ให้ความเห็นชอบ 
 
 
        รายงานผลพร้อมช้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
สภา อบต. คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 
 
           
                        - ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

     - เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ฯลฯ 
     - แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

 

 



 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้  

1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง สามารถพิจารณาจากการติดตาม 
และประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประช าชนหรือไม่  

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆว่าเป็นไปตามเปา้หมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม ่ 

3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
เป็นผล 

ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 

วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

วิสัยทัศน์ 

  “ มุ่งความเป็นเลิศของงาน  บริการอยู่เป็นนิจ   เศรษฐกิจพอเพียง  ประสานเครือข่ายชุมชน  
พัฒนาคนให้อยู่ดี  กินดี ” 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันา (Strategy)   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต 
        1. การพัฒนาสังคม 
        2. การพัฒนาทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        3. การพัฒนาทุนมนุษย์ 
        4. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาชนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
        3. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า ป่าไม้) ให้อุดมสมบูรณ์ 
        4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
        5. เสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและ  
ประชาชนในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
        1. การจัดระเบียบสังคมเสริมสร้างการพ่ึงพาตนเองของคนในสังคม 
        2. ส่งเสริมความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกัน อาชญากรรมและยาเสพติด 
        3. การป้องกันอุบัติภัย 
        4. พัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
        5. สร้างและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
        6. สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. เร่งรัดพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครบถ้วน 
        2. พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะ ถนน สะพานและทางระบายน้ า 
        3. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
        4. การจัดท าผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 



 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
        1. พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณภาพ 
        2. พัฒนา ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งด้านบุคลากร 
โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย 
        3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการบริหารด้าน
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
        4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
        1. พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร ภูมิปัญญา การจัดการเรียนรู้ องค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการท างาน 
        2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศและนวัตกรรมในการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
        3. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
        5. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการที่ทันสมัย ครบวงจร 
        6. สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
        7. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

กำรติดตำมและประเมนิผลกำรพัฒนำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแสง  อ ำเภอศรีวไิล  จังหวัดบึงกำฬ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตาม
โครงการ   ต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 

1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 

  

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 61 86,290,000.00 57 84,240,000.00 57 84,240,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 69 15,093,000.00 58 14,975,000.00 58 14,975,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ 13 615,000.00 13 615,000.00 13 615,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา 14 3,430,000.00 14 3,430,000.00 14 3,430,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 7 280,000.00 7 310,000.00 7 310,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภิปัญญาท้องถิ่น 12 1,930,000.00 12 1,930,000.00 12 1,930,000.00 

รวม 176 107,638,000.00 161 105,500,000.00 161 105,500,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
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โครงก
าร 
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งบประมาณ 
คิด
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จ านว
น 

โครงก
าร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 61.0 
34.
66 

86,290,000
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตและการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

69.0 
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20 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และรักษาความสงบ 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร  1,820,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบรกิารไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  จ านวนโครงการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนคอนกรีต รอบหนองบ่อ  300,000.00 เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านใช้เส้น ทางในการคมนาคม ได้สะดวก
ขึ้น  

หมู่ที่ 2 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3 

 300,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ขนาด
ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไล่ทางข้างถนน ข้างละ 0.50 เมตร  

จ านวน แห่ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1  300,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ขนาดปริมาณงานกว้าง 
4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างถนน 
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) 

หมู่ที่ 1 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4  300,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ขนาดปริมาณงานกว้าง 
4 เตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างถนน 
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) 

จ านวน แห่ง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองบ่อมะ
งงไปค าไชยวาล หมู่ที่ 9 

 300,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองบ่อมะงงไปค าไชยวาล 
ขนาดปริมาณงานกวา้ง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางข้างถนน ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) 

หมู่ที่ 9 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
เส้นหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 3 

 100,000.00 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อม เกลี่ยตกแต่ง 950 ลูก
บาศ์กเมตร 

จ านวน แห่ง 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมถนนสายหลกั จ านวน 3 สาย หมูท่ี่ 2 

 80,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้
กเช่ือมถนนสายหลัก 3 สาย โดยเฉลี่ยหนา 0.15 เมตร (แบบ
มาตราฐาน ท1-01)หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.
พร้อมถมลูกรังไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.50 เมตร 

หมู่ที่ 2 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 1 

 100,000.00 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ขนาดปริมาณ
งานดินลูกรังขนย้ายพรอ้มเกลี่ยตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร  

จ านวน แห่ง 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 2  

 100,000.00 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่ง 950 
ลูกบาศก์เมตร  

จ านวน แห่ง 



11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 3  

 100,000.00 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่ง 950 
ลูกบาศก์เมตร  

จ านวน แห่ง 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 4  

 100,000.00 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่ง 950 
ลูกบาศก์เมตร  

จ านวน แห่ง 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 5  

 100,000.00 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่ง 950 
ลูกบาศก์เมตร  

จ านวน แห่ง 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6  

 100,000.00 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่ง 950 
ลูกบาศก์เมตร  

จ านวน แห่ง 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 7  

 100,000.00 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่ง 950 
ลูกบาศก์เมตร  

จ านวน แห่ง 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 7 (เส้นหนองบ่อน้ า) 

 100,000.00 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่ง 950 
ลูกบาศก์เมตร  

จ านวน แห่ง 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 8  

 100,000.00 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่ง 950 
ลูกบาศก์เมตร  

จ านวน แห่ง 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 9  

 100,000.00 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่ง 950 
ลูกบาศก์เมตร  

จ านวน แห่ง 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในระบบบัญชีคอมพวิเตอรืขององคืกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas และระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 20,000.00 เพื่อให้ข้าราชการเจ้าหนา้ที่ พนักงานลูกจ้างและสมาชิก อบต.ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการ
จัดว้อจัดจา้งภาครัฐ  

อบต.นาแสง 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการประชาคมหมู่บ้านเกีย่วกับการถอด
บทเรียนข้อบังคับภาษขีององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเพิ่มศักยภาพในการ
จัดเก็บภาษีนอกพื้นที ่

 30,000.00 เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้านรับทราบและเข้าใจในการจัดเก้บภาษ
ต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชน ในต าบลนาแสง 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมกิจกรรมด้าน การพัฒนาสตรี และ
ครอบครัว 

 20,000.00 เพื่อเพิ่มบทบาทของการพัฒนาสตรีในการพัฒนาชุมชน  ประชาชนใน ต าบลนาแสง จ านวน 100คน 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร

โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะแก ่
อาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุทีบ่้าน(อผส) 

 10,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแกอ่าสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน  อาสาสมัครดูแล ผู้สูงอาย ุในต าบลนาแสง 
จ านวน 100 คน 



บ้านเมืองที่ด ี

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหาร
สถานศึกษา 

 1,855,200.00 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของ ศพด.  ศพด. 3 แห่ง 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)  1,609,608.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทุกคน  ศพด. 3 แห่ง 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนอาหารกลางวัน  2,400,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู ่ โรงเรียนใน เขตพื้นที่ (อ.1 - ป.6) ศพด. 3 
แห่ง 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  9,076,800.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ส าหรับครองชีพ  ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้ รับเบี้ยยังชีพใน ต าบลนาแสง 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพคนพิการ  2,064,000.00 เพื่อให้คนพิการมีรายได้ส าหรับครองชีพ  ผู้พิการมีสิทธิ์ได้ รับเบี้ยคนพกิาร ในต าบลนา
แสง 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  120,000.00 เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ส าหรับครองชีพ  ผู้ป่วยเอดส์ผู้ มีสิทธิ์ได้รับเบี้ย ผู้ป่วยเอดส์ ใน
ต าบลนาแสง 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาและพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  

ศพด ทั้ง 3 ศูนย์ 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการท้องถิ่นเคลื่อนที่ (อบต.นาแสง พบ
ประชาชน) 

 5,000.00 เพื่อให้บริการประชาชนในการจัดเกบ็ภาษี  เก็บภาษ ีหมุ่ที่ 1-9 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนา
ประสิทธิภาพการ ปฎิบัติงานผู้น าชุมชน 

 20,000.00 เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการปฎิบัติงานผู้น าชุมชน  ผู้น าชุมชนใน ต าบลนาแสง 



32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบา้  20,000.00 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้  เขตต าบล นาแสงปลอด โรคพิษสุนัขบ้า 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนกองทุนสุขภาพ ต าบลนาแสง
(สปสช) 

 350,000.00 เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ40ของ เงินสมทบ จาก
รัฐบาล 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ  0.00 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้แสดงออก  ศพด. 3แห่ง 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู ้  30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม เช่น ค่าวัสดุ อปุกรณ์ 
ค่าตอบแทน วิทยากร 

ศพด. 3แห่ง 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการแข่งขันกีฬา และเกมส์การศึกษา 
ของเด็กปฐมวัย 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย  ศพด. 3 แห่ง 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 48,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน แห่ง 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนโครงการ จัดงานวันยางพารา 
จังหวัดบึงกาฬ 

 20,000.00 เพื่ออุดหนุนส านักงานจังหวัดบึงกาฬในการ จัดงานวันยางพารา  ส่งเสริมการท่องเท่ียว และประชาสัมพนัธ์ 
จังหวัดบึงกาฬ 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว หมู่ที่1-9  45,000.00 เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ขา่วสาร ของท้องถิ่น  ซ่อมแซมหอกระจาย ข่าวที่ช ารุด เสียหาย 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ ปฏิบัติการต่อ 
สู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

 50,000.00 เพื่อสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด  ศป.ปส.อ.ศรีวิไล, ศูนย์พลัง แผ่นดินเอา ชนะ
ยาเสพติด จ.บึงกาฬ 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร

โครงการลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมผู้สูงอายุ เพือ่ 
จัดท าฐานข้อมูลพื้นฐาน ผู้สูงอาย ุ

 10,000.00 เพื่อจัดท าฐานข้อมูล พื้นฐานผู้สูงอาย ุ เพื่อจัดท าฐานข้อมูล พื้นฐานผู้สูงอาย ุ



บ้านเมืองที่ด ี

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน  20,000.00 เพื่อเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงเด็กและ เยาวชนที่มีการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆเพื่อปฏิบัต ิภารกิจร่วมกันในการแสวงหาแนวทางในการ
ส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ขับเคลื่อนสภา เด็กและเยาวชน ท าหน้าที่เป็น 
องค์กรกลางของ เด็กและเยาวชน ร่วมกนั
สังเคราะห์ ปัญหาความต้องการ และเสนอ
หน่วย งานที่เกี่ยวข้อง 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการส่งเสริมด าเนิน งานกิจกรรมพัฒนา
สตรี และครอบครัว 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรม พัฒนาสตร ี หมู่ที่ 1-9 ภายใน ต าบลนาแสง 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกท้องถิ่น 

 200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแสง 

การจัดการเลือกตั้ง 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและรักษา
ความสงบ 

โครงการป้องกันและ ลดอบุัติเหตุช่วง
เทศกาล 

 50,000.00 เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุช่วงเทศกาล  ต าบลนาแสง ไม่มีผู้ได้รับบาด เจ็บหรือเสียชีวิต 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและรักษา
ความสงบ 

โครงการวัน อปพร.(22 มีนาคมของทุกปี)  30,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมวัน อปพร.  อปพร.ต าบล นาแสง 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า 
การลงทุน การท่องเท่ียวและกีฬา 

ส่งเสริมกิจกรรมการ ท่องเท่ียวแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงพุทธภูทอก 

 20,000.00 เพื่อเป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยว ปฏิบตัิผู้ธรรมได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย เพื่ออนุรักษ์สืบสานต านานภูมปิัญญาไทย  

จ านวนนกัท่อง เที่ยว 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า 
การลงทุน การท่องเท่ียวและกีฬา 

การจัดการแข่งขัน กีฬานาแสงเกมส ์  50,000.00 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬานาแสงเกมส ์ ร้อยละของ ประชาชนที่ เขา้ร่วมกจิกรรม 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน สาธารณะในพื้นที ่
ต าบลนาแสง 

 100,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนให้สวยงาม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ สายหลกัขอต าบล 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการอนุรักษ์พันธุก์รรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 20,000.00 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่หายากและไม้ ท้องถิ่นในพื้นที่  บ้านแสงสาคร หมู่ที่ 7 ต าบล นาแสง 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภิ

สนับสนุนประเพณี ท้องถิ่น เช่น บุญ
มหาชาติ ,สงกรานต์,บุญบั้งไฟ, ทอดเทียน

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น  ประชาชน ในพื้นที่ต าบล นาแสง 



ปัญญาท้องถิ่น พรรษา ,ลอยกระทง 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการกิจกรรมแห ่รูปเหมือนครูบา
อาจารย ์

 30,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมแห่รูปเหมือนครูบาอาจารย์  หมู่ที่ 1,7,8 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการปฏิบัติธรรม ประจ าปวีัดมงคล 
สามัคคีธรรม 

 50,000.00 เพื่อเป็นการปฏบิัติธรรมและสืบทอดพุทธศาสนา  หมู่ที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1  300,000.00 300,000.00 055/2562 17/12/2561 45 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4  300,000.00 300,000.00 056/2562 17/12/2561 45 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองบ่อมะงงไปค าไชย
วาล หมู่ที ่9 

 300,000.00 300,000.00 034/2562 30/10/2561 45 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นหนอง
เป็ดก่า หมู่ที ่3 

 100,000.00 100,000.00 054/2562 11/12/2561 30 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมถนนสาย
หลัก จ านวน 3 สาย หมู่ที่ 2 

 80,000.00 80,000.00 030/2562 04/12/2561 30 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1  100,000.00 100,000.00 050 27/11/2561 30 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2   100,000.00 100,000.00 039 15/11/2561 30 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3   100,000.00 100,000.00 051/2562 03/12/2561 30 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4   100,000.00 100,000.00 040 14/11/2561 112 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5   100,000.00 100,000.00 042/2562 21/11/2561 30 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6   100,000.00 100,000.00 052/2562 03/12/2561 30 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7   100,000.00 100,000.00 045 26/11/2561 30 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 (เส้น
หนองบ่อน้ า) 

 100,000.00 100,000.00 065/2562 10/01/2562 30 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8   100,000.00 100,000.00 046 26/11/2561 30 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9   100,000.00 100,000.00 043/2562 21/11/2561 30 



16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)  1,609,608.00 557,984.00 07/2562 01/11/2561 106 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  9,076,800.00 639,700.00 03/2562 01/10/2561 30 

  640,100.00 82/2562 01/11/2561 30 

  640,200.00 178/2562 03/12/2561 30 

  642,200.00 290/2562 01/01/2562 30 

  643,200.00 382/2562 01/02/2562 30 

  643,600.00 470/2562 01/03/2562 30 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพคนพิการ  2,064,000.00 147,200.00 04/2562 01/10/2561 30 

  148,000.00 83/2562 01/11/2561 30 

  148,800.00 179/2562 03/12/2561 30 

  147,200.00 291/2562 01/01/2562 30 

  148,000.00 383/2562 01/02/2562 30 

  150,400.00 471/2562 01/03/2562 30 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  120,000.00 7,500.00 05/2562 01/10/2561 30 

  8,000.00 84/2562 01/11/2561 30 

  8,000.00 180/2562 03/12/2561 30 

  7,500.00 292/2562 01/01/2562 30 



  7,500.00 384/2562 01/02/2562 30 

  7,500.00 472/2562 01/03/2562 30 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน สาธารณะในพื้นที ่ต าบลนาแสง  100,000.00 87,000.00 41/2562 14/11/2561 7 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนประเพณี ท้องถิ่น เช่น บุญมหาชาติ ,สงกรานต์,
บุญบั้งไฟ, ทอดเทียนพรรษา ,ลอยกระทง 

 100,000.00 50,000.00 100/2562 12/11/2561 4 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการปฏิบัติธรรม ประจ าปวีัดมงคล สามัคคีธรรม  50,000.00 50,000.00 427/2562 07/02/2562 5 

 

(ข้อมูลอ้างอิง ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท e-plan ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562) 
 

 

 

 


