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เทศบาลต าบลม่วงนา 

อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 



 
 
 

            
          

            
ประกาศเทศบาลต าบลม่วงนา 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 256๓ 
……………………………………. 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

พ.ศ.25๔๘   ข้อ ๒๙ (๓)  และข้อ  ๓๐ (๕)  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้ติดตามและ
ประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

  เทศบาลต าบลม่วงนา  ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลม่วงนา  ประจ าปี 256๓  ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลม่วงนา เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

  เพ่ือให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี    
พ.ศ.256๓    เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ วันที่    ๑๖   ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕6๓ 
 
 
 

(นายชัยณรงค์   ภูนี) 
        นายกเทศมนตรีต าบลม่วงนา 

 
     
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.25๔๘   ข้อ ๒๙ (๓)  และข้อ  ๓๐ (๕)  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้ติดตามและ
ประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม   ทุกปี     

 
 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลม่วงนา  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลม่วงนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                   แผนพัฒนาเทศบาลต าบลม่วงนา 

  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

          ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๕๓ ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผูบ้ริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมลูและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกบัระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

        ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
๓๐(๕) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลตอ่สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

          ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลม่วงนา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย  และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓ มา เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ เทศบาลต าบลม่วงนา ดังนี้  
 
ก. วิสัยทัศน์ 
ม่วงนาพัฒนาแหล่งน้ า   น าการเกษตร   เศรษฐกิจรุ่งเรือง   บ้านเมอืงน่าอยู่ 
 

ข. พันธกิจ 

๑. ปรับปรุงแหล่งน้ า เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพและให้เพยีงพอต่อความต้องการขอราษฎร 

๒. ส่งเสรมิการเกษตรแบบยั่งยืน 

๓. ส่งเสรมิให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อยา่งยั่งยืน 

๔. พัฒนาเมืองน่าอยู ่
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว ้4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

การพัฒนาแหล่งน้ า 

 

   1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร 

 

การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 

 

   1. พัฒนาและส่งเสริมความเข็มแข็งให้เกษตรกร 

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

   1. ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน 

 

การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่



 

1. ส่งเสริมสนับสนุนดา้นการศึกษาเชิงบูรณาการ และกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

 

 

   2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

   3. ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 

   4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสรมิประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของประชาชน และการบริหารจดัการ 

 

ง. การวางแผน 

           เทศบาลต าบลม่วงนา ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที ่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพฒันา 5 ปี ต่อไป 

        เทศบาลต าบลม่วงนา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการเกษตร 

5 2,450,000.00 6 2,415,000.00 7 2,653,000.00 7 2,653,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 820,000.00 4 620,000.00 12 6,354,000.00 12 6,354,000.00 

การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ 92 55,172,974.00 92 54,467,974.00 92 55,172,974.00 92 56,172,974.00 

การพัฒนาแหล่งน้ า 8 12,910,000.00 8 12,910,000.00 8 12,910,000.00 8 12,910,000.00 

รวม 110 71,352,974.00 110 70,412,974.00 119 77,089,974.00 0 0.00 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 5 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 



 

 

จ. การจัดท างบประมาณ 

          ผู้บริหารเทศบาลต าบลม่วงนา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที ่13 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 5,025,416.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้        

   
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 2 546,000.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 8,000.00 
การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ 13 4,471,416.00 
การพัฒนาแหล่งน้ า - - 

รวม 16 5,025,416.00 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 



 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลม่วงนา  มีดังนี ้
 

ล าดับ
ที่  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

1 การพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเกษตร 

โครงการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

  346,000.00 เพื่อประชาชน จัดตั้งหน่วย
บริการฉุกเฉิน

ตลอด 24 ชั่วโมง 

2 การพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเกษตร 

ม่วงนา คนดี สุขภาพดี 
รายได้ดี สู่เมืองแห่งความสุข
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  200,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

คนและสังคมมี
คุณภาพ 

3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพอิสระนอกฤดู

ท านา 

  8,000.00 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ

หลังจากฤดูการ
ท านา 

กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่
5  

4 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ โครงการอาหารกลางวัน   688,600.00 เพื่อให้เด็ก
นักเรียนของ 

ศพด.ในสังกัดมี
น้ าหนักส่วนสูง

ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนของ 
ศพด.ในสังกัด

และสถานศึกษา
ในพื้นทีบริการ 



5 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ โครงการอาหารเสริม   784,816.00 เพื่อให้เด็ก
นักเรียนของ 

ศพด.ในสังกัดมี
น้ าหนักส่วนสูง

ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนของ 
ศพด.ในสังกัด

และสถานศึกษา
ในพื้นทีบริการ 

6 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดตบลม่วงนา 

  5,000.00 เพื่อสนับสนุน
เยาวชนและ

ประชาชนทั่่วไป
ห่างไกลยาเสพ

ติด 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ในต าบลม่วงนา 

7 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑืวัสดุ
ส านักงาน 

  20,000.00 เพื่อจัดซื้อครุ
ภัณฑืวัสดุ
ส านักงาน 

ศพด.ในสังกัด 2 
แห่ง/กอง
การศึกษา 

8 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ ก่อสร้างถนน คสล..ด้านทิศ
ตะวันตกดอนเจา้ปู่ หมู ่8 9  

  204,000.00 เพื่อให้ราษฎรมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ผิว
จราจรกวา้ง 4ม.
ยาว 200 เมตร

หนา 0.15 
9 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ ก่อสร้างถนนภายในต าบล 

หมู่ 1-9 
  803,000.00 ราษฎรมีการ

คมนาคมสดวก
รวดเร็วและ

ปอดภัยยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ตาม
แบบมาตฐาน

ของ ทต. ม่วงนา 

10 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ ก่อสัร้างภนน คสล.สายบ้าน
ม่วงกลาง หมู่ที1่ ไป ต าบล

เชียงเครือ 

  429,000.00 เพื่อให้ราษฎรมี
การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ผิว
จราจรกวา้ง5ม.
ยาว 366 ไหล่

ทางลูกลังช้างล่ะ 
0.00-0.50ม. 

11 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง
ที่ตั้งส านักงานเทศบาลต าบล

ม่วงนาหมู่ที7่  

  220,000.00 เพื่อให้ราษฎรมี
ทางคมนาคมที่

สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.ผิว
จราจรกวา้ง 4ม.
ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางลูกลัง
ข้างล่ะ0.00-

0.50 
12 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน

นายหนกู ี ถึงโรงข้าวปุ่น หมู่
7 

  220,000.00 เพื่อให้ราษฎรมี
ทางคมนาคมที่

สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.ผิว
จราจรกวา้ง 4ม.
ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรัง
ข้างล่ะ 0.00-

0.50ม. 



13 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายพรม เฉิดจือ หมู่ที9่ 

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว200ม. 
หนา 0.15ม. 

  251,000.00 เพื่อให้ราษฏรมี
ทางคมนาคมที่

สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.ผิว
จราจรกวา้ง 4ม.
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรัง
ข้างล่ะ 0.00-

0.50ม. 

14 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ ก่อสร้างถนน คสล.4ม.บ้าน
นายสมจิต การภัคดี ถึง 

บ้านนางนงเยาว ์ค าสวัสดิ ์

  395,000.00 เพื่อให้ราษฎรมี
ทางคมนาคมที่

สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.ผิว
จราจรกวา้ง 4ม.
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรัง
ข้างล่ะ 0.00-

0.50ม. 

15 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 

  201,000.00 เพื่อใช้ขนส่ง
สินค้าและ

ราษฎรเดินทาง
ได้สะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนเพื่อ
การเกษตรผิด

จราจรกวา้ง 4 ม. 
ยาว 1000 ม.
หนา 0.20 

16 การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล./ถนนลูกรังภายใน

ต าบล 

  250,000.00 เพื่อใช้ข่นส่งสิ้น
ค้าและราษฏร
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน 
คสล. ถนนลูกรัง
ภายในต าบล 

 
 
 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

         เทศบาลต าบลม่วงนา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ  โดยไดม้ีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 2 โครงการ  จ านวนเงิน 1,009,756  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 2 โครงการ 
จ านวนเงิน 1,009,756  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

     
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเกษตร 

1 336,000.00 1 336,000.00 

การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่ 1 673,755.56 1 673,755.56 



รวม 2 1,009,755.56 2 1,009,755.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 

ช.ผลการด าเนินงาน 

          เทศบาลต าบลม่วงนา ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ   ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง 



         ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ เทศบาลต าบลม่วงนา ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

 

  

 
     

 

 


