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ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 
 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 
กันยายน พ.ศ. 2563) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
คณะกรรมการติดตามฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้ จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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สว่นที ่ 1 

สาระส าคญัการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 

2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ส่งผล



ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้ 
การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
ของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่
จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มี การวางแผนมี
ความส าคัญ 5 ประการคือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
5)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมาย
หรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการ
บรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  
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ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน 
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบ
ติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย
พนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธี
ติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ



ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการ
ยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับ
การตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 
กันยายน พ.ศ. 2563) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ   

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จึ งได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอบต.สงเปือย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 
กันยายน พ.ศ. 2563) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกอบต.ทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้
เสียทุกฝุายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างาน
เพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียง ไร เป็นการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะ
ที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและ



ประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึง
สิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ และนโยบาย
ของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท า หรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความ
คุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน  
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
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รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม ่
มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้          
เงินอุดหนุน 

3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 



โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
องค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ 
ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมี
ความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่ งที่ เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผนงาน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  
เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
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3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
4)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 

แผนพฒันา 

ด าเนินการตดิตามและ 

ประเมินผลแผนพฒันา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึง่ได้จากการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตอ่ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนใน

ท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีผู้บริหาร

ท้องถ่ินเสนอผลการตดิตามและประเมินผลดงักลา่ว และต้องปิด

ประกาศโดยเปิดเผยไมน้่อยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งน้อยปีละหนึง่

ครัง้ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี 



 

 

 
 

 

 

 

สว่นที ่2 
วสิยัทัศน ์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

วสิยัทัศน์การพฒันาต าบลสงเปือย 
บ้านเมอืงน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ าศิลปหัตถกรรมก้าวล้ าการตลาดสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ ไม่มียาเสพติด  

เพ่ือคุณภาพชีวิต  พิชิตความยากจน  
ยุทธศาสตร์การพฒันาต าบลสงเปอืย พ.ศ.2561-2565 

ประเด็นยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา  ประกอบดว้ย  6   ยทุธศาสตร์    ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1   การพฒันาเศรษฐกจิให้มคีวามมัน่คงและมีความสามารถทางการแขง่ขนั 
1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคเกษตร 

   1.2   เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และ SMEs 
        1.3  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
 ประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาคณุภาพคนและสงัคมทีม่ีคณุภาพ  
2.1  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 
2.2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส 
2.3  สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.4  อนุรักษ์  สร้างสรรค์  สืบสานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.5  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื  
3.1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
3.2 สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การเสรมิสรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ  

 4.1   สร้างความปรองดอง  สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย 
 4.2   รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 
 4.3   ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 

4.4   ปูองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
4.5   การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการโครงสร้างพืน้ฐาน   

 5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาการบรหิารภาครฐั   ประกอบดว้ย  4  แนวทาง  ดงันี ้

 



6.1  ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
6.2   พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
6.3  เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
6.4 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้านบริหารจัดการ  การเงิน  การคลังและงบประมาณให้มี    

      ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

สว่นที ่ 3 
ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือย ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และ
การหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของ อบต.สงเปือย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563) คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 1-3/1 (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล 
ดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
ประเด็นการประเมิน มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1. คณะกรรมการพฒันา อบต. 
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพื่อจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนา อบต. ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. การจดัท าแผนพฒันา อบต. 
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของ อบต. มาจัดท าฐานข้อมูล   
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา อบต.   
2.4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนา อบต. ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
2.5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
2.6 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7 มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนา อบต.   
2.8 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   



 

-8-   
ประเด็นการประเมิน มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
2.10 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.11 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

แบบที ่3/1 แบบประเมนิผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ตามยทุธศาสตร์การพฒันา 
ค าชีแ้จง  :  แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 

1.1 ชื่อองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
1.2 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

สว่นที ่2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและโครงการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยูใ่นแผนและจ านวนโครงการที่ไดป้ฏบิัติ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยูใ่น

แผนพฒันาท้องถิน่ 
ประจ าป ี2563 

บรรจุในข้อบัญญตัิ
ประจ าป ี2563 

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน 

11 3  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

83 74  

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

28 15  

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

12 6  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

98 18  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐ 6 5  
รวม 238 121 51 
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การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัิ 
     โครงการที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ประจ าปี 2563) 
ล าดบั ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ



ที ่ ตามแผนพฒันาฯ 
ป ี2563 

ทีต่ัง้จา่ย ด าเนนิการ 
จา่ยแลว้ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาเศรษฐกจิใหม้คีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแขง่ขนั 
1 โครงการเพิม่ศักยภาพผู้น าท้องถิ่น/ผู้น ากลุ่มอาชีพ/

ข้าราชการ/พนักงานจ้าง  
อบต.สงเปือย 

100,000 250,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
เพราะเกิดเหตุการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

2 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 30,000 30,000 20,495 ด าเนินการแล้ว 
3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 40,000 26,260 ด าเนินการแล้ว 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม 
1 โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น 20,000 20,000 12,400 ด าเนินการแล้ว 
2 โครงการอบรมเยาวชนวัยใส 20,000 30,000 25,195 ด าเนินการแล้ว 
3 อุดหนุนโครงการรวมพลังอาสาสมคัร 

สาธารณสุข 
12,100 12,100 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

เพราะเกิดเหตุการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

4 โครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(หน่วยกู้ชีพ) 

30,000 20,000 19,825 ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 80,000 80,000 79,265 ด าเนินการแล้ว 
6 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการก าเนิด

สัตว์เพศเมีย 
10,000 40,000 35,850 ด าเนินการแล้ว 

7 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.1 6,000 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 
8 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.2 6,000 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 
9 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.3 6,000 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 

10 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.4 6,000 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 
11 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.5 6,000 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 
12 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.6 6,000 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 
13 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.7 6,000 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 
14 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.8 6,000 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 
15 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.9 6,000 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 
16 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.10 6,000 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 
17 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.11 6,000 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 
18 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม

ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจรญิพันธ์ุ ม.1 
7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 

19 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจรญิพันธ์ุ ม.2 

7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 
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20 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจรญิพันธ์ุ ม.3 

7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 

21 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจรญิพันธ์ุ ม.4 

7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 

22 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจรญิพันธ์ุ ม.5 

7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 

23 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจรญิพันธ์ุ ม.6 

7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 



24 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจรญิพันธ์ุ ม.7 

7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 

25 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจรญิพันธ์ุ ม.8 

7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 

26 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจรญิพันธ์ุ ม.9 

7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 

27 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจรญิพันธ์ุ ม.10 

7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 

28 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจรญิพันธ์ุ ม.11 

7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 

29 อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ ม.1 7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 
30 อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ ม.2 7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 
31 อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ ม.3 7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 
32 อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ ม.4 7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 
33 อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ ม.5 7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 
34 อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ ม.6 7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 
35 อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ ม.7 7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 
36 อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ ม.8 7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 
37 อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ ม.9 7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 
38 อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ ม.10 7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 
39 อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ ม.11 7,000 7,000 7,000 ด าเนินการแล้ว 
40 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000 60,000 59,250 ด าเนินการแล้ว 
41 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกห้องเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
20,000 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

เพราะเกิดเหตุการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

42 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 600,000 441,960 308,400 ด าเนินการแล้ว 
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43 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขต ต.สงเปือย 

1,900,000 1,472,000 843,940 ด าเนินการแล้ว 

44 อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ าแข้ ตามโครงการห้องสมดุมี
ชีวิตเพื่อสร้างนิสยัรักการอ่าน 

20,000 20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 

45 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไรต่ามโครงการพัฒนาสื่อ
การจัดการเรยีนรู ้

20,000 20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 

46 อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่างศิลาตามโครงการสร้างเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน 

20,000 20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 

47 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสงเปือยตามโครงการขยะทองค า
ชีวีมีสุข 

20,000 20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 

48 อุดหนุนโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ ตามโครงการ
ศาสตร์พระราชาพอเพียง 

20,000 20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 

49 โครงการให้ความรู้กฎหมายทั่วไป 20,000 20,000 17,930 ด าเนินการแล้ว 
50 อุดหนุนโครงการจัดงานวันสตรสีากลต าบลสงเปือย 33,000 33,000 33,000 ด าเนินการแล้ว 
51 โครงการอบรมการสร้างเสรมิสุขภาพท่ีดีส าหรบั 60,000 60,000 58,950 ด าเนินการแล้ว 



ผู้สูงอาย ุ
52 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,000,000 7,497,600 7,007,400 ด าเนินการแล้ว 
53 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,600,000 1,824,000 1,598,400 ด าเนินการแล้ว 
54 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 50,000 42,000 46,500 ด าเนินการแล้ว 
55 โครงการจดังานสืบสานประเพณบีญุเดือนหก 

ต าบลสงเปือย 
30,000 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

เพราะเกิดเหตุการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

56 โครงการจดังานวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา เนื่อง 
ในวันเข้าพรรษา 

30,000 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
เพราะเกิดเหตุการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

57 อุดหนุนโครงการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันมาฆบูชา 

30,000 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
เพราะเกิดเหตุการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

58 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณบีวงสรวงหลักเมือง 
และงานเทศกาลของดีเมืองภูเวยีง 

30,000 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
เพราะเกิดเหตุการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

59 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรยีนโรงเรยีน สพฐฯ 
ภายในต าบลสงเปือย 

30,000 30,000 30,000 ด าเนินการแล้ว 

60 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณบีุญเดือนหก หมู่ 1 3,000 3,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 
61 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณบีุญเดือนหก หมู่ 2 3,000 3,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 
62 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณบีุญเดือนหก หมู่ 3 3,000 3,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 
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63 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณบีุญเดือนหก หมู่ 4 3,000 3,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 
64 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณบีุญเดือนหก หมู่ 5 3,000 3,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 
65 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณบีุญเดือนหก หมู่ 6 3,000 3,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 
66 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณบีุญเดือนหก หมู่ 7 3,000 3,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 
67 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณบีุญเดือนหก หมู่ 8 3,000 3,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 
68 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณบีุญเดือนหก หมู่ 9 3,000 3,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 
69 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณบีุญเดือนหก หมู่ 10 3,000 3,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 
 70 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณบีุญเดือนหก หมู่ 11 3,000 3,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 
71 อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธีให้กับท่ีท า

การปกครอง อ.ภูเวียง 
20,000 20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 

72 อุดหนุนโครงการจัดงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูก
เสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น 

20,000 10,000 10,000 ด าเนินการแล้ว 

73 อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

20,000 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
เพราะเกิดเหตุการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

74 อุดหนุนโครงการกาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ 5,000 5,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
เพราะเกิดเหตุการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

 ยทุธศาสตรท์ี ่ 3  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
1 โครงการส ารวจรังวัดที่ดินแนวเขตสาธารณประโยชน์ 20,000 20,000 13,320 ด าเนินการแล้ว 
2 อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดถีวายในหลวง 

ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1 
14,000 14,000 14,000 ด าเนินการแล้ว 



3 อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดถีวายในหลวง 
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2 

14,000 14,000 14,000 ด าเนินการแล้ว 

4 อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดถีวายในหลวง 
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3 

14,000 14,000 14,000 ด าเนินการแล้ว 

5 อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดถีวายในหลวง 
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.4 

14,000 14,000 14,000 ด าเนินการแล้ว 

6 อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดถีวายในหลวง 
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.5 

14,000 14,000 14,000 ด าเนินการแล้ว 

7 อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดถีวายในหลวง 
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.6 

14,000 14,000 14,000 ด าเนินการแล้ว 

8 อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดถีวายในหลวง 
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7 

14,000 14,000 14,000 ด าเนินการแล้ว 

9 อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดถีวายในหลวง 
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.8 

14,000 14,000 14,000 ด าเนินการแล้ว 
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10 อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดถีวายในหลวง 
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.9 

14,000 14,000 14,000 ด าเนินการแล้ว 

11 อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดถีวายในหลวง 
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.10 

14,000 14,000 14,000 ด าเนินการแล้ว 

12 อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดถีวายในหลวง 
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.11 

14,000 14,000 14,000 ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการต าบลสงเปือยสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม 50,000 30,000 30,000 ด าเนินการแล้ว 
14 โครงการอบรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย 

ต าบลสงเปือย 
30,000 50,000 15,873 ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯ 

50,000 50,000 0 ไม่ได้ด าเนินการเพราะ 
รอการอนุมตัิจาก 
กรมสง่เสรมิ 
การปกครองท้องถิน่ฯ 

 ยทุธศาสตรท์ี ่4 การเสรมิสรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 70,000 70,000 31,420 ด าเนินการแล้ว 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 40,000 40,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

เพราะเกิดเหตุการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

3 โครงการอบรม อปพร. รายใหม่ ต าบลสงเปือย 100,000 108,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
เพราะเกิดเหตุการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

4 อุดหนุนโครงการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
ให้กับท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น 

20,000 20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 

5 อุดหนุนโครงการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
ให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอภเูวยีง 

25,000 25,000 25,000 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาต าบล 
และการเลือกตั้งท่ัวไป 

300,000 350,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 

บ้านสงเปือย 
480,000 176,000 175,000 ด าเนินการแล้ว 



2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านหนองกลาง 

250,000 172,000 171,000 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านอ่างศิลา 

48,000 69,000 67,641 ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่9 บ้านโนนพันชาต ิ 250,000 250,000 248,000 ด าเนินการแล้ว 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 

บ้านสงเปือย 
200,000 257,000 254,000 ด าเนินการแล้ว 
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6 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.8 บ้านถ้ าแข้ 250,000 300,000 299,000 ด าเนินการแล้ว 
7 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.2 บ้านท่าเสีย้ว 400,000 250,000 - อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ (ผูกพัน 
249,000) 

8 โครงการวางท่อระบายน้ า ม.3 บ้านโนนตุ่น 350,000 300,000 298,000 ด าเนินการแล้ว 
9 โครงการวางท่อระบายน้ า ม.4 บ้านหนองกลาง 400,000 128,000 128,000 ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการวางท่อระบายน้ า ม.5 บ้านห้วยทราย 280,000 338,000 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (ผูกพัน 
336,000) 

11 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
ม.1-11 

400,000 400,000 48,000 (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (ผูกพัน 
184,000) 

12 โครงการหลังฝนถนนเรียบ ม.1-11 150,000 150,000 148,000 ด าเนินการแล้ว 
13 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังเปน็ถนนหินคลุกสาย

รอบ อบต. 
300,000 159,000 155,000 ด าเนินการแล้ว 

14 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสงเปือย ม.1 300,000 74,000 68,000 ด าเนินการแล้ว 
15 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านอ่างศิลา ม.6 200,000 181,000 178,000 ด าเนินการแล้ว 
16 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ม. 7 

บ้านโคกไร ่
250,000 250,000 246,429 ด าเนินการแล้ว 

17 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.10 บ้านธารทอง 300,000 300,000 298,000 ด าเนินการแล้ว 
18 โครงการก่อสร้างประตูและทางเดนิ คสล.เชื่อม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สงเปือย 
128,000 105,000 105,000 ด าเนินการแล้ว 

 ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพฒันาการบรหิารภาครฐั 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไปอาคารเตาเผาขยะ 250,000 218,000 216,000 ด าเนินการแล้ว 
2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.สงเปือย 90,000 100,000 108,910 ด าเนินการแล้ว 
3 โครงการบรูณาการในการจดัท าแผนพัฒนาต าบลและ

แผนชุมชน 
20,000 20,000 2,712 ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม สมาชิกสภา 
ข้าราชการ ฯลฯ 

20,000 5,000 5,000 ด าเนินการแล้ว 

5 ศูนย์บริการร่วมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 
สรปุผลการด าเนนิการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ระหวา่งวันที ่1 ตลุาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563) 
รายการ จ านวน 

โครงการ 
โครงการที ่
ด าเนนิการ 
แลว้เสรจ็ 

โครงการอยู่
ระหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ไมไ่ด ้
ด าเนนิการ 

คดิเปน็รอ้ยละ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 121 105 3 13 89.25 



(พ.ศ. 2561 – 2565) 
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สว่นที ่ 4 
สรปุรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

(ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กนัยายน 2563) 
1. ผลการด าเนนิการตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

โดยสรุปได้ดังนี้ 
1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน   238   โครงการ 
2) สามารถด าเนินการได้       จ านวน   121   โครงการ 
3) คิดเป็นร้อยละ   51     ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. ปญัหาอปุสรรคในการบรกิารประชาชน 
 ปัญหา 

1) ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
2) ช่วงเดือนมีนาคมมักจะเกิดพายุฤดูร้อน ท าให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ได้รับความ

เสียหาย และปัญหาไฟไหม้ปุา 
อุปสรรค 
1) อบต.สงเปือย ต้องสูบน้ าจากแหล่งน้ าที่อยู่ห่างจากสระกักเก็บน้ า 
2) อบต.สงเปือย มีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ า 
ข้อเสนอแนะ 
1) เห็นควรพิจารณาจัดเวรยามเตรียมความพร้อมในการดับเพลิงให้ทันท่วงที 
2) เห็นควรพิจารณาบรรจุน้ าให้เต็มถังรถดับเพลิงไว้เสมอ 
3) เห็นควรพิจารณาบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ   

3. ปญัหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา  
 ปัญหา 

1) อบต.สงเปือย น าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติได้ ไม่ถึงร้อยละ 90 ขึ้นไป ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

อุปสรรค 
1) อบต.มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการโครงการอยู่เป็นจ านวนมาก 
2) อบต.มีงบประมาณในการพัฒนาที่จ ากัด 
ข้อเสนอแนะ 
1) เห็นควรด าเนินโครงการให้มีความต่อเนื่อง เช่น การก่อสร้างถนนและร่องระบายน้ าควรด าเนินการให้แล้ว

เสร็จถึงจุดสิ้นสุดโครงการ 
2) เห็นควรด าเนินโครงการก่อสร้างถนนสายหลักเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ควรให้มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  

5-6 เมตร 
3) การเสนอและบรรจุกิจกรรมโครงการควรพิจารณาให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ และให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

งบประมาณของ อปท. หากเกินศักยภาพให้ขอรับการสนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 

 

 

 
ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 

เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ระหวา่งเดือน ตลุาคม 2562 ถึง เดือน กนัยายน 2563) 
----------------------------------------  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม    
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

                         (ลงชื่อ)     
          (นายวีระยุทธ     บวัหนอง) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
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