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คํานํา 
 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และ ขอ ๓๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดกําหนดใหมี
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน                     
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)                  
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
(ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒    

 

 เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหัวแรต  จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองหัวแรตทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผล
การติดตามฉบบันี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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สวนท่ี 1  บทนํา 
 

  ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา  วามีความสอดคลอง

กับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม  รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง  เทศบาลตําบลหนองหัว

แรต  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชน  จึงจําเปนท่ีจะตองมี

การจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ  เพ่ือใช

เปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตองจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  และแผนการดําเนินงาน  เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ  

วัสดุ  อุปกรณและทรัพยากรตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใส  เกิดประโยชนสูงสุด

แกทองถ่ินและตอบสนองความตองการของประชาชน และถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนา

ทองถ่ินท่ีดีสักเพียงใดก็ตาม  แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอก

ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ 

“ระบบประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมท่ีทําเพ่ือแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติดวยการ

ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายซ่ึงกําหนดไว

ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมท่ีไมตองการไดลวงหนา  ซ่ึงทําใหเห็นความจําเปนในการ

ดําเนินการแกไข 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะหผลท่ีไดจากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพ่ือ

ประเมินวาความเปลี่ยนแปลง  (ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติ) ท่ีเกิดข้ึน  เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนหรือไม  ผลการประเมินอาจยืนยันวา  การเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับท่ีกําหนดไวในแผนหรืออาจ

แสดงถึงความลาชา หรือผลกระทบขางเคียงซ่ึงควรแกการทบทวน 

 การติดตามและประเมินผล  จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานใน

ชวงเวลาท่ีผานมา  ซ่ึงผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีไดจะเปนแนวทางท่ีผูบริหาร

จะนําไปปรับปรงุการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางดี 

 

 



๒ 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

 2.1 เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนตอประชาชนและ

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

 2.2 เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 

 2.3 เพ่ือรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองหัวแรต และแกไขไดตรง

กับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 2.4 เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

3. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

 ผูบริหารเทศบาลตําบลหนองหัวแรตใชการติดตามและประเมินผล เปนประโยชนตอการบริหารงานได
หลายแนวทาง ดังนี้  
  1. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวา 
กิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการของประชาชน
หรือไม  
  2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของ
สวนตาง ๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีผูบริหารกําหนดไวหรือไม  
  3. เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทํางานของเจาหนาท่ี ซ่ึงเปนผลตอเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงาน สามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและตัวชี้วัดท่ี
กําหนด ก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

4.  ข้ันตอนและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 ๔.๑  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2521  ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้   

(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสอง

ครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

(๔)  แตงตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเ พ่ือชวยปฏิบั ติงานตามท่ีเห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ท่ีไดรับการแตงต้ังตามระเบียบฯ  

ตองกําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยใหมีการประชุมกําหนดแนวทาง  



๓ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนท่ีสุมตรวจติดตามประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินงาน  

เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และใชแบบประเมินความ

พึงพอใจตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบฯ และการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ใหสอดคลองกับปญหา  ความตองการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ

สถานการณภายนอก จึงตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหัวแรต  ปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕62 ข้ึน และสรุปรายงานผลเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตพ้ืนความ

รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดรับทราบโดยท่ัวกันตามลําดับตอไป  

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา  วามีความสอดคลอง

กับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม  รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง เทศบาลตําบลหนองหัว

แรต ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชน ชุมชน  จึงจําเปนท่ี

จะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดําเนินการในดาน

ตางๆ เพ่ือใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย  โดยข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สามารถจัดวางเปนแผนผังข้ันตอนได  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอย  

ปละ  1  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้

ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา  ๓๐  วัน 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล 



๕ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูล

ปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให

ลุลวง  คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับ

ประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลาในการ

ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน  กลุมเปาหมายท่ีไดรบัประโยชน

จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการหรือ

ภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว  ซ่ึงการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตาม  การ

ประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร  อันเปนตัวชี้วัดวา

แผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม  ซ่ึงผลท่ี

ไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

๕.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ขอ 28 ไดกําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึง

ประกอบดวย   

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   

(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

(3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

(4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   

(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   

โดยใหคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการท้ังหมดใหมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

   (๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง



๖ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต

วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยาง

นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป      

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เปนการตรวจสอบในระหวาง

การดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป

งบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดหรือไม  เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดม

ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ีกําหนดไวได  เครื่องมือท่ีใชใน

การติดตามผลการดําเนินงาน  ไดแก แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ซ่ึงประกอบ

ไปดวย การติดตามการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตาม

การใชจายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรค

ในการดําเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการ/

กิจกรรมแลวเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล ไดแก  แบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองหัวแรตในภาพรวม  ความพึง

พอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนารวมท้ังการเปลี่ยนแปลง

ของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลดวยระบบ  e-plan  ซ่ึงเทศบาลตําบลหนอง

หัวแรตโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๑)  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ/กิจกรรม  ท้ังนี้ กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  และสรุปเปนรายงานใหผูบริหารทราบเม่ือสิ้น

ปงบประมาณ  ใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพรอมสรุปผลในภาพรวมอยาง

นอยปละ  ๑  ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกป  

5.3  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

   กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร ประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
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2. การสัมภาษณ อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการยนืยันวา ผูมี

สวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางการสัมภาษณดวย โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) 

การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ดําเนินการสัมภาษณ  2) การ

สัมภาษณแบบไมเปนทางการ ซ่ึงคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน และลําดับ

ของขอความ การดําเนินการสัมภาษณมักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณกวางๆ ท่ีเปนสาระสําคัญท่ีตองการ  การให

ไดขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธี คือ 

   2.1 การสนทนาตามธรรมชาติ เปนการสัมภาษณในรูปแบบของการสนทนาระหวาง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือขอคําอธิบายเหตุผล และผลของ
ยุทธศาสตรท่ีไดรับ การสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะไดขอมูลแลวยังเปนการพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี สรางความ
เชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย 
   2.2 การสัมภาษณเชิงลึก เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลักบางคนในหมูบาน/ชุมชน 
เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตรมากกวาคนอ่ืน ๆ มีประสบการณดานการพัฒนา
ทองถ่ิน การวางแผน 
  3. การสังเกต  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึน 
กับการพัฒนาทองถ่ิน ตองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต การ
สังเกต คือการเฝาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางเอาใจใสและละเอียดถ่ีถวน โดยใชประสาทสัมผัสหลายอยางพรอม ๆ กัน เชน 
ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลใน เชิงคุณภาพนั้นการสังเกต
จะกระทําควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีรอบดาน 
สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ในปรากฏการณของ
ยุทธศาสตรได การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 
   3.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้มีลักษณะเดน คือ  
    1) มีเปาหมายเพ่ือการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด  
    2) มีความตระหนักถึงสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากท่ีสุด                
และชัดเจนมากท่ีสุด  
    3) เอาใจใสตอทุกอยางท่ีเกิดข้ึน สังเกตใหกวางขวางท่ีสุด  
    4) ใชประสบการณท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน  
    5) ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน  
    6) จดบันทึกอยางละเอียด 
   3.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม หรือการสังเกตโดยตรง เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของสมาชิกในสังคม หมูบาน/ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลไมมีความสัมพันธเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีสังเกต และผูท่ีอยูในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไมรูตัววาตนเองถูกสังเกต  
  4. การสํารวจ  ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองมีการบันทึกการสํารวจ และทิศ
ทางการสํารวจ 
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  5. เอกสาร การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึง
เปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา 
แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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สวนท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ดายกายภาพ 
 1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
       ท่ีตั้งของหมูบานในเขตเทศบาลตําบลหนองหัวแรต   ประกอบดวย 
         หมูท่ี 1  บานมอสูงซับเจริญ      
  หมูท่ี 2  บานตลาดใหมพัฒนา   หมูท่ี 9  บานหนองกระทุม 
  หมูท่ี 3  บานโนนสมบูรณ    หมูท่ี 10 บานหนองหิน 
  หมูท่ี 4  บานซับหวาย     หมูท่ี 11 บานหนองชงโค 
  หมูท่ี 5  บานบุกุดจอก    หมูท่ี 12 บานโนนสะอาด 
  หมูท่ี 6  บานหนองหัวแรต   หมูท่ี 13 บานพงพัฒนา 
  หมูท่ี 7  บานคลองสารเพชร   หมูท่ี 14 บานหนองหวาย 
  หมูท่ี 8  บานบุกระโทก    หมูท่ี 15 บานตลาดใหมสามัคคี 
  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองหัวแรต  (ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง  ณ วันท่ี 29 
มิถุนายน 2550) ตั้งอยูบานเลขท่ี 100  หมูท่ี 13  ตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา  โทรศัพท  044-330190 โทรสาร  044-330190 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบสูง บางสวนเปนท่ีดอน เหมาะสําหรับการทําไร และ
บริเวณสวนกลางของตําบลเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการทํานา คือ บริเวณท่ีราบลุมคลองสารเพชร มีคลองเมือง
และคลองสารเพชรไหลผาน 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปมีความชื้นในบางฤดูกาล โดยเฉพาะในฤดูฝนและฤดูหนาว และจะ
เกิดภาวะแหงแลงมากในฤดูรอนในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
 1.4  ลักษณะของดิน 
  เปนกลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดสมบูรณต่ํา  ปญหา ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการ
ชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก 
 1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
     แหลงน้ําธรรมชาติ 1) คลอง มี 2 สาย 

- คลองเมือง  ผานหมูท่ี 4 บานซับหวาย และหมูท่ี 1 บานมอสูงซับเจริญ 
- คลองสารเพชร ผานหมูท่ี 3 บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 7 บานคลองสารเพชรและ หมูท่ี 12 

บานโนนสะอาด 
- สระน้ําสาธารณะบานมอสูงซับเจริญ หมูท่ี 1 มีขนาดประมาณ  10 ไร 
- อางซับหวาย บานซับหวาย หมูท่ี 4   มีขนาดประมาณ  12 ไร 
- สระน้ําสาธารณะ บานหนองหัวแรต หมูท่ี 6 มีขนาดประมาณ  10 ไร 
- สระน้ําสาธารณะบานบุกระโทก หมูท่ี 8 มีขนาดประมาณ  1 ไร 
- สระน้ําสาธารณะบานหนองหิน หมูท่ี 10 มีขนาดประมาณ  3 ไร 
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1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
ในเขตเทศบาลไมมีปาไม  แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ   

2.  ดานการเมือง/การปกครอง 
         2.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา    อยู
หางจาก ท่ีวาการอําเภอหนองบุญมาก ประมาณ ๓ กิโลเมตร หางจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  ๔๗ 
กิโลเมตร โดยมีการกําหนดเขตเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ไวดังนี้ 

หลักเขตท่ี ๑ บริเวณพิกัด TB ๐๗๕๓๓๒ ตั้งอยูก่ึงกลางถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข  ๒๔  
(โชคชัย–เดชอุดม)   

ทิศเหนือ   ติดตอตําบลแหลมทอง และตําบลบานใหม อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  โดย
ใหมีแนวเขตเริ่มตนจากถนนทางหลวงแผนดินสายโชคชัย – เดชอุดม  หลักเขตท่ี ๑ บริเวณพิกัด TB ๐๗๕๓๓๒  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวก่ึงกลางถนนหลวงแผนดินสายโชคชัย-เดชอุดม ผานบานโนนสะอาด บานคลองสาร
เพชร บานพงพัฒนา บานหนองหัวแรต  ผานหนาท่ีวาการอําเภอหนองบุญมาก ผานบานมอสูงซับเจริญ ตําบล
หนองหัวแรต ไปสิ้นสุดท่ีสะพานคลองเมือง หลักเขตท่ี ๒ บริเวณพิกัด TB ๒๒๔๒๘๒ รวมระยะทางดาน  ทิศ
เหนือระยะทางประมาณ ๑๕.๕  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดตอตําบลหนองบุนนาก และตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมาโดยใหมีแนวเขตเริ่มตนจากสะพานคลองเมือง หลักเขตท่ี ๒ บริเวณพิกัด TB ๒๒๔๒๘๒ ไปทางทิศ
ใตตามก่ึงกลางคลองเมืองถึงจุดบรรจบระหวางคลองเมือง คลองสวายสอ และคลองดินดํา หลักเขตท่ี ๓  บริเวณ
พิกัด TB ๒๒๒๒๘๒ รวมประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวคลองดินดํา ถึงคลองซับ
หวาย    หลักเขตท่ี ๔ บริเวณพิกัด TB ๒๐๒๒๖๗ ระยะทางประมาณ  ๒,๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต ตามแนวก่ึงกลางคลองดินดําสิ้นสุดท่ีอางเก็บน้ําหนองตะไก  หลักเขตท่ี ๕ บริเวณพิกัด TB ๑๗๘๒๔๕ 
ระยะทางประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร  รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๗.๓ กิโลเมตร 

ทิศใต  ติดตอตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากอาง
เก็บน้ําหนองตะไก  หลักเขตท่ี ๕ บริเวณพิกัด TB ๑๗๘๒๔๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะผานทาง
เกวียนเดิม (แนวหลักไมแกน)  ถึงถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๙๘ (ชวงระหวางหลักกิโลเมตรท่ี ๘ –๙) 
หลักเขตท่ี ๖    บริเวณพิกัด TB ๑๑๖๒๔๘  ระยะทางประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามทาง
เกวียนเดิม(แนวหลักไมแกน) ถึงคลองสารเพชร หลักเขตท่ี ๗  บริเวณพิกัด TB๐๙๑๒๔๕ ระยะทางประมาณ 
๒,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามก่ึงกลางถนนสาธารณประโยชนสิ้นสุดท่ีทางแยกเขาหวยตะขบ หลัก
เขตท่ี ๘ บริเวณพิกัด TB ๐๖๑๒๔๑ระยะทางประมาณ  ๓,๘๐๐ เมตร รวมระยะทาง ดานทิศใต  ประมาณ  ๑๒  
กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  ติดตอตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากท่ีทาง
แยกเขาหวยตะขบ   หลักเขตท่ี ๘ บริเวณพิกัดTB ๐๖๑๒๔๑ ไปทางทิศเหนือตามทางเกวียนเดิม (แนวหลักไม
แกน)    ผานอางเก็บน้ําคลองหุบไผ ถึงถนนสายบานโนนสมบูรณ–บุกระโทก หลักเขตท่ี ๙ บริเวณพิกัด TB 
๐๖๓๒๘๗ ระยะทางประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามถนนสายเขาเตียนถึงทางแยก
เขาบานโนนสมบูรณ หลักเขตท่ี ๑๐ บริเวณพิกัด TB ๐๘๓๒๙๔ ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร  ไปทางทิศ
เหนือตามแนวถนนดานนอกของถนนสายโรงโมหิน–วัดเขาแกว เปนแนวเขตบรรจบถนนทางหลวงแผนดินสาย
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โชคชัย –เดชอุดม (ชวงกิโลเมตรท่ี ๑๒ - ๑๓) หลักเขตท่ี ๑ บริเวณพิกัด TB ๐๗๕๓๓๒ ระยะทางประมาณ 
๕,๐๐๐ เมตร  รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ  ๗  กิโลเมตร 
 
 2.2  เขตปกครอง จํานวน 15 หมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองหัวแรต มีดังนี้ 

หมูท่ี  ชื่อหมูบาน ผูใหญบาน 
1 บานมอสูงซับเจริญ นายณรงค  แคงสันเทียะ 
2 บานตลาดใหมพัฒนา นายสนั่น ทิพยนางรอง 
3 บานโนนสมบูรณ นายจําลอง  เม้ียนมิตร 
4 บานซับหวาย นางสาวจิราภรณ  วรรณทาป 
5 บานบุกุดจอก นายอิทธิพล  เคลากระโทก 
6 บานหนองหัวแรต นายประชา  ดานกระโทก 
7 บานคลองสารเพชร นายทวีวัฒน  เมืองกระโทก 
8 บานบุกระโทก นายศักดิ์ชาย  แกะกระโทก 
9 บานหนองกระทุม นายสุดใจ  ศรีชํานาญ 

10 บานหนองหิน นายเทอดศักดิ์  จีนดอน 
11 บานหนองชงโค นายใหม  เบานอก 
12 บานโนนสะอาด นายเดี่ยว  แบงกระโทก 
13 บานพงพัฒนา นายพินิจ  ธูปไธสง 
14 บานหนองหวาย นางพะเยาว  คากระโทก 
15 บานตลาดใหมสามัคคี นายจักรกฤษณ  เตียงพลกรัง 
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                  2.3  การเลือกตั้ง 
                   เทศบาลไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหนองหัวแรต ท้ังเขตเทศบาลเปน 2 เขต
เลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเปน 2 เขต ดังนี้ 
                   เขตเลือกตั้งท่ี 1  ประกอบดวย 
                    บานมอสูงซับเจริญ  หมูท่ี 1 
                                          บานตลาดใหมพัฒนา หมูท่ี 2 
                                         บานซับหวาย  หมูท่ี 4 
 บานหนองหัวแรต  หมูท่ี 6 
 บานคลองสารเพชร  หมูท่ี 7 
 บานพงพัฒนา  หมูท่ี  13 
 บานตลาดใหมสามัคคี  หมูท่ี 15 
                    เขตเลือกตั้งท่ี 2  ประกอบดวย 
  บานโนนสมบูรณ  หมูท่ี 3 
  บานบุกุดจอก  หมูท่ี 5 
  บานบุกระโทก หมูท่ี 8 
  บานหนองกระทุม  หมูท่ี 9 
  บานหนองหิน  หมูท่ี 10 
  บานหนองชงโค  หมูท่ี 11 
  บานโนนสะอาด  หมูท่ี 12 
  บานหนองหวาย  หมูท่ี 14 
3. ประชากร 
 

หมูท่ี 
 

ช่ือหมูบาน 

จํานวนประชากร ตามทะเบียนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 

0 หนองหัวแรต 171 149 320 

๑ บานมอสูงซับเจริญ 85 103 188 

๒ บานตลาดใหมพัฒนา 332 308 640 

๓ บานโนนสมบูรณ 227 183 410 

๔ บานซับหวาย 254 213 467 

๕ บานบุกุดจอก 292 312 604 

๖ บานหนองหัวแรต 668 716 1,384 
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๗ บานคลองสารเพชร 469 483 952 

๘ บานบุกระโทก 277 281 558 

๙ บานหนองกระทุม 347 347 694 

๑๐ บานหนองหิน 175 170 345 

๑๑ บานหนองชงโค 448 428 876 

๑๒ บานโนนสะอาด 164 165 329 

๑๓ บานพงพัฒนา 64 66 130 

๑๔ บานหนองหวาย 312 319 631 

๑๕ บานตลาดใหมสามัคคี 274 318 592 

รวม 4,559 4,561 9,120 

ท่ีมา :  สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสมีา  ขอมลูเดือน เมษายน 
          ๒๕63 จาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร มีท้ังสิ้น 9,120 คน แยกเปนชาย 4,559 คน หญิง 4,561 คน  
 

ชวงอายุประชากร 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 

จํานวนเพศหญิง 

(คน) 

จํานวนรวม 

(คน) 

รอยละ 

(%) 

นอยกวา ๑ ปเต็ม 46 34 80 0.88 

๑ ปเต็ม – ๒ ป 104 92 196 2.16 

๓ ปเต็ม – ๕ ป 186 168 354 3.90 

๖ ปเต็ม – ๑๑ ป 369 351 720 7.93 

๑๒ ปเต็ม – ๑๔ ป 155 165 320 3.52 

๑๕ ปเต็ม – ๑๗ ป 179 158 337 3.71 

๑๘ ปเต็ม – ๒๕ ป 515 516 1,031 11.35 

๒๖ ปเต็ม – ๔๙ ปเต็ม 1,724 1,676 3,400 37.42 

๕๐ ปเต็ม – ๖๐ ปเต็ม 706 704 1,410 15.52 
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61 – 80 ปเต็ม 486 577 1,063 11.70 

มากกวา 81 ปเต็มข้ึนไป 82 92 174 1.92 

รวมท้ังหมด 4,552 4,533 9,085 ๑๐๐.๐๐ 

 
ท่ีมา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสมีา ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน  ๒562 
          จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร มีท้ังสิ้น 9,085  คน แยกเปนชาย 4,552 คน หญิง 4,533 คน  

4. สภาพทางสังคม 
      4.1  การศึกษา 

ระดับการศึกษาของประชากร ท่ีอาศัยอยูจริง จากผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานระดับตําบล 
(จปฐ. ๒)  ประจําป 2562  มีดังนี้ 

การศึกษา 
จํานวนเพศ
ชาย(คน) 

จํานวนเพศ
หญิง 
(คน) 

จํานวนรวม 
(คน) 

รอยละ 

ไมเคยศึกษา 122 148 270 4.19 
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 51 50 101 1.57 

ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา 259 248 507 7.88 
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4,ป.7,ป.6) 1,525 1,483 3,008 46.72 

มัธยมศึกษาตอนตน (มศ.1-3 ,ม.1-3) 743 667 1,410 21.90 
มัธยมศึกษาตอนปลาย(มศ.4-5, ม.4-6, ปวช) 335 443 778 12.08 

อนุปริญญา หรือเทียบเทา 56 49 105 1.63 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 92 148 240 3.73 

สูงกวาปริญญาตรี 4 15 19 0.30 
รวมท้ังหมด 3,187 3,251 6,438 ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ   จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริงจากการสํารวจน้ี อาจไมเทากับจํานวนประชากรท่ีมีอยูในทะเบียนบานได 
 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต มีสถานศึกษาในพ้ืนท่ี  รวม  ๕  แหง  คือ 
๑) ระดับกอนวัยเรียน  จํานวน  2  แหง   

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหวาย มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น  61  คน  มีบุคลากรในตําแหนงครู 
 จํานวน  1  คน  จํานวนผูดูแลเด็ก จํานวน 2 คน  แมบาน  1  คน 
        - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหัวแรต มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 45 คน มีบุคลากรในตําแหนงครู 
จํานวน 1 คน จํานวนผูดูแลเด็ก จํานวน 1  คน  แมบาน  1  คน 

๒)  โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  ๑  แหง  คือ  โรงเรียนบานบานคลองสารเพชร 
มีจํานวนนกัเรียน 106 คน  เปนชาย  57  คน  เปนหญิง  49 คน  มีบุคลากรจํานวน  9  คน  โดยมี
ผูบังคับบัญชาคือ  นายปกรณ  ชาติประสพ   เปนผูอํานวยการโรงเรียน 

๓)  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)  จํานวน  ๒  แหง คือ  
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           ๑. โรงเรียนบานบุกระโทก มีจํานวนนักเรียน 258 คน  เปนชาย ๑45  คน เปนหญงิ 113 คน  มี
บุคลากรจํานวน 16  คน  โดยมีผูบังคับบัญชาคือ  นางรมิตา  สีมาพล  เปนผูอํานวยการโรงเรียน 

     ๒.  โรงเรียนบานหนองกระทุม  มีจํานวนนกัเรียน ๑38 คน  เปนชาย 70 คน เปนหญิง 68 คน   
มีบุคลากรจํานวน ๑7 คน  โดยมีผูบังคับบัญชาคือ  นายชาญณรงค  มากพันธ   เปนผูอํานวยการโรงเรียน 
    ๔)  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน ๑  แหง  คือ โรงเรียนหนองบุญมากประสงควิทยา  มีจํานวน
นักเรียน  ๕๕๔ คน  เปนชาย ๒๔๖ คน  เปนหญิง ๓๐๘ คน  มีบคุลากรจํานวน ๔๒ คน โดยมีผูบังคับบัญชาคือ  
นายสุชาติ  จิตติการุณย  เปนผูอํานวยการโรงเรียน 
      4.2  สาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน   มือ-ปาก-
เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรม
รวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  
แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกิน
อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  
และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือ
กับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   
  (๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข 
      - โรงพยาบาลหนองบุญมาก  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน 1 แหง  

เปนโรงพยาบาลขนาด  60 เตียง  มีจํานวนบุคลากร 220 คน 
      -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบุกระโทก    จํานวน    1     แหง 
   มีจํานวนบุคลากร  5  คน  
      -  คลินิกเอกชน  จํานวน  3  แหง    
       4.3  อาชญากรรม 
              เทศบาลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  ซ่ึงเทศบาลก็ได
ดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกัน
อุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินวิธีการแกปญหาของเทศบาลท่ีสามารถดําเนินการได
ตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลาย
วันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน
โดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไข
ปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา   
อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรนุแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไข
ได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางเทศบาลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไป
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได     
       4.4  ยาเสพติด 
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   ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลหนองหัวแรต  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรหนองบุญมากได

แจงใหกับเทศบาลทราบนั้นพบวาในเขตเทศบาลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย โดยจาก

ขอมูลประจําป 2559  ผูคามีจํานวน 4 ราย มีผูครอบครองยาบาเพ่ือจําหนายจํานวน 5 ราย ครอบครองยาบา

จํานวน 2 ราย จํานวนผูเสพยาบา 15 ราย โดยทางเทศบาลและสถานีตํารวจภูธรหนองบุญมาก ไดรับความ

รวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ

เทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส  

การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ 

เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด  

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
        ในเขตเทศบาลตําบลหนองหัวแรตมีระบบบริการพ้ืนฐาน ดังนี้ 
         5.1  การไฟฟา 
                การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟาสอง
สวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการให
ติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการได เชนเดียวกับถนน การ
แกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลาย ๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีและวิธีการท่ี
จะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้ เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนท่ีไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับประชาชน ปจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟาใช 
ดังนี้ 

(1) จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา   2,934  หลังคาเรือน 
(2) ไฟฟาสาธารณะ จํานวน   76   จุด   ครอบคลมุถนนทุกสายในเขตเทศบาล 

 

          5.2 การประปา 
การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเปนของเทศบาลเอง จํานวน 3 หมูบาน คือบานหนองหัว

แรต หมูท่ี 6 บานซับหวาย หมูท่ี 4 และบานตลาดใหมพัฒนา หมูท่ี 2  และมีกิจการประปาหมูบาน จํานวน 12 
หมูบาน สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดท้ังป  
ปญหาคือ ไมมีแหลงน้ําดิบในการผลิตประปา ประปาของเทศบาลยังไมสามารถท่ีจะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับ
บริโภคได  ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปจจุบันเทศบาลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา
สามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ี
เกิดปญหาในทันที  เทศบาลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสามปเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป  เม่ือมี
งบประมาณและความจําเปนก็สามารถดาํเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ตอไป  ปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชน้ําประปา    2,934   หลังคาเรือน 
          5.3  เสนทางคมนาคม มีถนนระหวางตําบล, อําเภอ มีเสนทางดังตอไปนี้ 
                 (1)  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 ถนนลาดยาง สายโชคชัย – เดชอุดม 
                 (2)  ทางหลวงชนบท ถนนลาดยาง สายหัวแหลม – สระมะคา เชื่อมระหวางตําบลหนองหัวแรต 
กับตําบลหนองไมไผ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 
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                  (3) ทางหลวงชนบท ถนนลาดยาง สายหนองตะไก – หนองยายเทียม เชื่อมระหวางตําบลหนอง
หัวแรต กับตําบลหนองตะไก ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 
                  (4) ถนนของทองถ่ิน เทศบาลตําบลหนองหัวแรต จํานวน  199 สาย 
                  สภาพถนน   คอนกรีต  จํานวน  106  สาย   ระยะทาง     153    กิโลเมตร 
                                  ลาดยาง   จํานวน    40  สาย    ระยะทาง    409    กิโลเมตร 
                                  ลูกรัง       จํานวน   29  สาย    ระยะทาง    107    กิโลเมตร 
                                  หินคลุก    จํานวน   24  สาย    ระยะทาง      84    กิโลเมตร 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1  การเกษตร 
             พืชท่ีมีการใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดคือมันสําปะหลัง รองลงมาคือการปลูกขาวนาป พ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต มีการเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม พืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ มันสําปะหลัง ขาว ออยโรงงาน ขาวโพด ฯลฯ 
              -  มันสําปะหลัง จํานวน   1,114  ครัวเรือน 
 พ้ืนท่ีเพาะปลูก  24,176.05  ไร 
 พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว  24,164.36  ไร 
               - ขาว จํานวน  469  ครัวเรือน 
 พ้ืนท่ีเพาะปลูก  5,513.37  ไร 
 พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว  5,505.62  ไร 
               - ออย จํานวน  36  ครัวเรือน 
 พ้ืนท่ีเพาะปลูก  598.62  ไร 
 พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว  598.62 ไร 
       6.2  การประมง 
              (ในเขตเทศบาลไมมีการประมง) 
        6.3  การปศุสัตว 
               - เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงไก 
เปด โค สุกร กระบือ จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ ดังนี้ 
                โค             8    ตัว สุกร  3,692     ตัว 
                ไก     95,487   ตัว เปด           674    ตัว 
         6.4  การบริการ 
                รีสอรท                   1       แหง 
                รานอาหาร               6       แหง 
                โรงภาพยนตร            -        แหง 
                รานเกมส                 ๕       แหง 
          6.5  การทองเท่ียว 
                  ในเขตเทศบาลตําบลหนองหัวแรตไมมีแหลงทองเท่ียว แตไดสงเสริมการทองเท่ียวข้ึนในตําบล 
เชน กลุมเฟองฟาและน้ําผึ้ง บานมอสูงซับเจริญ  หมูท่ี 1  และกลุมพัฒนากลุมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  
บานคลองสารเพชร หมูท่ี 7   
          6.6  อุตสาหกรรม 



18 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

                  บริษัทคารกิลลมีทส (ไทยแลนด) จํากัด 
                  บริษัทพีวีดีอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
                  บริษัททีพีเค แอ็ดวานซ สตารช จํากัด 
                  บริษัทสตารโปร (ไทยแลนด) จํากัด 
                  บริษัทเอ่ียมรุงเรืองอุตสาหกรรม จํากัด 
                  บริษัทเอ็นเนจี้พลัส สาขา 3  
           6.7  การพาณิชกรรมและกลุมอาชีพ 
           การพาณิชย 
                  1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน  1 แหง 
                  2. ธนาคารออมสิน     จํานวน  1  แหง 
                  3. บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชันซีสเทม จํากัด (โลตัส) จํานวน  1 แหง 
                  4. บริษัทพีออยส จํากัด (มหาชน)   จํานวน  1 แหง 
                  5. รานทวีกิจ     จํานวน  1 แหง 
                  6. บริษัทเกริกไกรเอ็นเทอรไพรส จํากัด  จํานวน  1 แหง 
                  7. รานศิริมลกอสราง     จํานวน  1 แหง 
                  8. รานพูนณรงค     จํานวน  1 แหง 
                  9. รานโดเรมอน     จํานวน  1 แหง 
                 10.บริษัททรูดิสทริบิวชั่น แอนท เซลล 238  จํานวน  1 แหง 
                 11.หจก.หนองบุนนากคาวัสดุ   จํานวน  1 แหง 
                 12.คายลูกเสือสุนิตา (สุริชวดี เจริญกลาง)  จํานวน  1 แหง 
                 13.บริษัทบุญยังฟารม โนนสมบูรณ จํากัด  จํานวน  1   แหง 
                 14.บริษัท ซี เค แอนซันฟารม จํากัด   จํานวน            1        แหง 
                 15.บริษัทคารกิลมิทส (ไทยแลนด) จํากัด  จํานวน  1 แหง 
                 16.บริษัทพีวีดี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  จํานวน  1 แหง 
                 17.บริษัทสตารโปร สตารช (ไทยแลนด)  จํานวน  1 แหง 
                 18.บมจ.โทเท่ิลแอ็คเซ็สคอมมินิเคชั่น   จํานวน  1 แหง 
                 19.บจ.ลาภเพ่ิมพูนมอเตอร 1999    จํานวน  1 แหง 
                 20.บจ.เอ็นเนจี้พลัส (สาขา 3)   จํานวน  1 แหง 
                 21.บจ.พลังงานคารบอน (สาขา 3)   จํานวน  1 แหง 
                 22.บริษัทแฟกซไลน จํากัด     จํานวน  1 แหง 
                 23.บจ.ที พี เค แอ็ดวานซสตารท    จํานวน  1 แหง 
                 24.บจ.ที พี เค แอปโซลูท สตารท   จํานวน  1 แหง 
            กลุมอาชีพ 
            มีกลุมอาชีพ  จํานวน   10 กลุม 

1. กลุมกลวยสะบัดงา    6. กลุมผาทอมือ 
2. กลุมเฟองฟาและน้ําผึ้ง    7. กลุมทําพวงหรีด 
3. กลุมกระเปาผารม    8. กลุมทอเสื้อ 
4. กลุมหมอนสม็อก    9. กลุมจักสาน 
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5. กลุมแปรรูปอาหาร    10. กลุมแปรรูปไมเกา 
 
 
 
 
 
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
    7.1  ขอมูลดานการเกษตร 
              (1) บานมอสูงซับเจริญ หมูท่ี 1   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  4,675  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 
 

248  ครัวเรือน 
2,649 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 5,000 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 3 ครัวเรือน 
1 ไร 

600 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร 

3) ทําไร 

ไรออย 5 ครัวเรือน 
110 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 8,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 62 ครัวเรือน 
1,168 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

2 ครัวเรือน 
2 ไร 

10,000 กก./ไร 1,200 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา 20 ครัวเรือน 
24 ไร 

800 ตน/ไร 13,000 บาท/ไร 35,000 บาท/ไร 

4) อ่ืนๆ ลีลาวดี 12 ครัวเรือน 
4 ไร 

400 ตน/ไร 6,000 บาท/ไร 120,000 บาท/ไร 

              (2) บานตลาดใหมพัฒนา หมูท่ี 2   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,518  ไร  ดังนี ้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

  นอกเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

3) ทําไร 
ไรออย - - - - 
ไรมันสําปะหลัง 91 ครัวเรือน 

1,280 ไร 
4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 
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ยูคาลิปตัส 
 

9 ครัวเรือน 
77 ไร 

10,000 กก./ไร 1,200 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

 
 
 
 
              (3) บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 3   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  2,956  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 
 

47  ครัวเรือน 
604 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,600 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 2 ครัวเรือน 
3 ไร 

600 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร 

3) ทําไร 

ไรออย - - - - 
ไรมันสําปะหลัง 147 ครัวเรือน 

2,411 ไร 
4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 12,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

9 ครัวเรือน 
14 ไร 

10,000 กก./ไร 1,300 บาท/ไร 14,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

              (4) บานซับหวาย หมูท่ี 4   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  6,812  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 
 

5  ครัวเรือน 
77 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 4,050 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 2 ครัวเรือน 
21 ไร 

600 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร 

3) ทําไร 

ไรออย 2 ครัวเรือน 
138 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 245 ครัวเรือน 
3,653 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 4 ครัวเรือน 10,000 กก./ไร 1,300 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 
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 12 ไร 
เฟองฟา 3 ครัวเรือน 

5 ไร 
700 ตน/ไร 14,000 บาท/ไร 30,000 บาท/ไร 

4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

 
 
 
 
 
 
              (5) บานบุกุดจอก หมูท่ี 5   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  4,581  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 
 

107  ครัวเรือน 
861 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,000 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 10 ครัวเรือน 
5 ไร 

550 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 5,500 บาท/ไร 

3) ทําไร 

ไรออย 3 ครัวเรือน 
97 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 204 ครัวเรือน 
2,411 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 90,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

8 ครัวเรือน 
40 ไร 

10,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 13,500 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

            (6) บานหนองหัวแรต  หมูท่ี 6   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  3,831  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

   นอกเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

2) ทําสวน 

สวนมะมวงแกว 1 ครัวเรือน 
1 ไร 

550 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 7,000 บาท/ไร 

สวนยางพารา 2 ครัวเรือน 
62 ไร 

800 กก./ไร 10,000 บาท/ไร 36,000 บาท/ไร 
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3) ทําไร 

ไรออย 1 ครัวเรือน 
60 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 116 ครัวเรือน 
1,359 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

5 ครัวเรือน 
71 ไร 

10,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 14,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

            (7) บานคลองสารเพชร  หมูท่ี 7   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1,606  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 
 

81  ครัวเรือน 
829 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,500 บาท/ไร 

2) ทําสวน 

สวนมะมวงแกว 5 ครัวเรือน 
3 ไร 

600 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร 

ยางพารา 1 ครัวเรือน 
21 ไร 

400 กก./ไร 6,300 บาท/ไร 32,000 บาท/ไร 

3) ทําไร 

ไรออย 1 ครัวเรือน 
4 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 52 ครัวเรือน 
767 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

9 ครัวเรือน 
53 ไร 

10,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

 

              (8) บานบุกระโทก หมูท่ี 8   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  3,618  ไร  ดังนี ้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 
 

13  ครัวเรือน 
189 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,000 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 2 ครัวเรือน 
7 ไร 

610 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,100 บาท/ไร 

3) ทําไร ไรออย - - - - 
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ไรมันสําปะหลัง 75 ครัวเรือน 
803 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

2 ครัวเรือน 
6 ไร 

10,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 14,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

 
              (9) บานหนองกระทุม หมูท่ี 9   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  7,425  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 
 

100  ครัวเรือน 
769 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 5,000 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 3 ครัวเรือน 
4 ไร 

570 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 5,700 บาท/ไร 

3) ทําไร 

ไรออย 5 ครัวเรือน 
159 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 156 ครัวเรือน 
1,676 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

6 ครัวเรือน 
24 ไร 

10,000 กก./ไร 1,200 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

 

              (10) บานหนองหิน หมูท่ี 10   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  2,918  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

    นอกเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 1 ครัวเรือน 
1 ไร 

500 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 5,000 บาท/ไร 

3) ทําไร 

ไรออย - - - - 
ไรมันสําปะหลัง 273 ครัวเรือน 

3,169ไร 
4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 1 ครัวเรือน 10,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 



24 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

 4 ไร 
เฟองฟา - - - - 

4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

 
 
 
              (11) บานหนองชงโค หมูท่ี 11   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  4,450  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 
 

97  ครัวเรือน 
1,126 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,000 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 10 ครัวเรือน 
3 ไร 

560 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 5,600 บาท/ไร 

3) ทําไร 

ไรออย 6 ครัวเรือน 
279 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 8,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 223 ครัวเรือน 
3,135 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

14 ครัวเรือน 
25 ไร 

10,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 13,500 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

        

       (12) บานโนนสะอาด หมูท่ี 12   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  2,656  ไร  ดังนี ้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 
 

19  ครัวเรือน 
152 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,200 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 5 ครัวเรือน 
2 ไร 

600 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร 

3) ทําไร 

ไรออย - - - - 
ไรมันสําปะหลัง 49 ครัวเรือน 

760 ไร 
4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

2 ครัวเรือน 
12 ไร 

10,000 กก./ไร 1,500 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 
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เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

 
 
 
 
       (13) บานพงพัฒนา หมูท่ี 13  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  2,656  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

   นอกเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 3 ครัวเรือน 
1 ไร 

480 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 4,800 บาท/ไร 

3) ทําไร 

ไรออย - - - - 
ไรมันสําปะหลัง 4 ครัวเรือน 

55 ไร 
4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

2 ครัวเรือน 
26 ไร 

10,000 กก./ไร 1,200 บาท/ไร 13,500 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

 

       (14) บานหนองหวาย หมูท่ี 14   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1,606  ไร  ดังนี ้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 
 

74  ครัวเรือน 
679 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,200 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 2 ครัวเรือน 
2 ไร 

600 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร 

3) ทําไร 

ไรออย 5 ครัวเรือน 
157 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 8,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 70 ครัวเรือน 
3,500 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

16 ครัวเรือน 
80 ไร 

10,000 กก./ไร 1,300 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 
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เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 

 
 
 
 
       (15) บานตลาดใหมสามัคคี หมูท่ี 15  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  3,106  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

   นอกเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 5 ครัวเรือน 
2 ไร 

480 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 4,800 บาท/ไร 

3) ทําไร 

ไรออย 2 ครัวเรือน 
10 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 8,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 265 ครัวเรือน 
3,847 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

4 ครัวเรือน 
107 ไร 

10,000 กก./ไร 1,300 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวด ี - - - - 
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7.2  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
บานมอสูงซับเจริญ  หมูที่ 1 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองนํ้า/บึง       
- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า 1  √  √ 50% 
- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานตลาดใหมพัฒนา หมูที่ 2 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองนํ้า/บึง       
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- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า 1  √  √ 50% 
- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
 
บานโนนสมบูรณ หมูที่ 3 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง 1  √  √ 30% 
- หนองนํ้า/บึง       
- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า 1  √  √ 40% 
- ฝาย       
- สระ 2  √  √ 30% 
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

บานซบัหวาย หมูที่ 4 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 

กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 
1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองนํ้า/บึง       
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- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า 1  √  √ 60% 
- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานบกุดุจอก หมูที่ 5 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองนํ้า/บึง       
- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 50% 
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานหนองหัวแรต หมูที่ 6 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองนํ้า/บึง       
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- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า 1  √  √ 40% 
- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานคลองสารเพชร  หมูที่ 7 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง 1  √  √ 40% 
- หนองนํ้า/บึง       
- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 50% 
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานบกุระโทก  หมูที่ 8 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง 1  √  √ 30% 
- หนองนํ้า/บึง       
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- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 40% 
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานหนองกระทุม  หมูที่ 9 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง 1  √  √ 30% 
- หนองนํ้า/บึง       
- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 50% 
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานหนองหนิ หมูที่ 10 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองนํ้า/บึง       
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- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า 1  √  √ 30% 
- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานหนองชงโค  หมูที่ 11 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองนํ้า/บึง       
- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 50% 
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานโนนสะอาด  หมูที่ 12 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองนํ้า/บึง       
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- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 30% 
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานพงพัฒนา หมูที่ 13 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองนํ้า/บึง 1  √  √ 30% 
- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า       
- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานหนองหวาย หมูที่ 14  

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองนํ้า/บึง       
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- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 20% 
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานตลาดใหมสามัคคี  หมูที่ 15  

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณนํ้าฝน  √  

แหลงนํ้าทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ 

2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- แมนํ้า       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองนํ้า/บึง 1  √  √ 10% 
- นํ้าตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
- แกมลิง       
- อางเก็บนํ้า       
- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
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       7.3  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค) 
       บานมอสูงซับเจริญ  หมูท่ี 1 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
        บานตลาดใหมพัฒนา หมูท่ี 2 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
         บานโนนสมบูรณ  หมูท่ี 3 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
            บานซับหวาย  หมูท่ี 4 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
             บานบุกุดจอก  หมูท่ี 5 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
            บานหนองหัวแรต  หมูท่ี 6 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
 
             บานคลองสารเพชร  หมูท่ี 7 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
              บานบุกระโทก  หมูท่ี 8 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
               บานหนองกระทุม  หมูท่ี 9 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
 
             บานหนองหิน  หมูท่ี 10 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
             บานหนองชงโค  หมูท่ี 11 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
              บานโนนสะอาด  หมูท่ี 12 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
 
              บานพงพัฒนา  หมูท่ี 13 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
            บานหนองหวาย  หมูท่ี 14 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      
 
             บานตลาดใหมสามัคคี  หมูท่ี 15 

แหลงนํ้า ไมม ี

ม ี ท่ัวถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

2) บอนํ้าตื้นสาธารณะ √      
3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      
6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) √      

 
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   ๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   99.81  
     1) วัดสวนปาพุทธธรรม  ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 3 
   2) วัดพงษศรีพรหมวราราม   ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 4 
   3) วัดบานบุกุดจอก    ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 5 
   4) วัดราษฎรสุนทราราม  ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 7 
   5) วัดบุกระโทกโชคศรัทธาราม ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 8 
   6) วัดหนองกระทุม บํารุงธรรม ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 9 
   7) วัดบานหนองชงโค  ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 11 
   8) สํานักสงฆเดชพรดุดมฤทธิ์ ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 14 

-  ผูท่ีนับถือศาสนาคริตส  รอยละ  0.19 
         

     ๘.๒ ประเพณแีละงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

 

     ๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทํา
เครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ  ฯลฯ 
                     ภาษาถ่ิน  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช   
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบ ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการ

ของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได  
๙.๒ ปาไม  ในเขตเทศบาลไมมีปาไม 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไมมีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนท่ีของเทศบาลสวนมากเปน พ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  
ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน    ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  
การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของ
ประชาชน  เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ใน
พ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปน
ท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ  

 
 

     



๔๑ 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

สวนท่ี 3  การติดตามและประเมินผล 
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รบัผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม 

1. การเศรษฐกิจ 1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานการเกษตร 
 

1. สํานักปลัด 
2. กองชาง 

ทุกสวน
ราชการ 

 

2 การพัฒนาดนสาธารณสุข
และสวัสดิการสังคม 

1. การบริการชุมชน
และสังคม 

1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานงบกลาง 
3. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
 

1. สํานักปลัด 
2. กอง
สาธารณสุข 

ทุกสวน
ราชการ 

 

3 การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1. การบริการชุมชน
และสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3.แผนงานบริหารท่ัวไป 
4. แผนงานการศึกษา 
 

1. กองชาง 
2. กอง
การศึกษา 
 

ทุกสวน
ราชการ 

 

4 การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 
นันทนาการและการ
ทองเท่ียว 

1. การบริการชุมชน
และสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3. แผนงานบรหิารท่ัวไป 
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

1. สํานักปลัด 
2. กอง
การศึกษา 

ทุกสวน
ราชการ 

 

5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1. การบริการชุมชน
และสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 
 

1. แผนงานการเกษตร 
 

1. สํานักปลัด ทุกสวน
ราชการ 

 

6 การพัฒนาดานความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 
และการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

1. บริหารงานท่ัวไป 
2. การบริการชุมชน
และสังคม 

1. แผนงานบรหิารท่ัวไป 
2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4. แผนงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 
5. แผนงานงบกลาง 

1. สํานักปลัด ทุกสวน
ราชการ 
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1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

ยุทธศาสตร 

ปที่ 1 (256๑) ปที่ 2 (256๒) ปที่ 3 (256๓) ปที่ ๔ (256๔) ปที่ 5 (2565) รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 

4 1,100,000 6 1,450,000 7 1,850,000 6 1,530,000 6 1530000 29 7,460,000 

2. ดานสาธารณสุข และ
สวัสดิการสังคม 

23 14,515,00
0 

23 14,615,000 23 15,505,000 23 16,405,000 23 17,433,000 115 78,473,000 

3. ดานโครงสรางพื้นฐาน 47 30,962,000 77 36,631,000 69 84,186,400 52 69,510,000 41 32,955,200 286 253,974,600 

4. ดานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ  
และการทองเที่ยว 

35 10,573,00
0 

33 11,073,000 33 10,388,000 33 10,488,000 33 10,608,000 167 53,130,000 

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6 950,000 9 1,100,000 10 1,200,000 10 1,200,000 10 1,200,000 45 5,650,000 

6. ดานความมั่นคงปลอดภยัใน
ชีวิต ทรัพยสิน และการบริหาร
ราชการใหมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพ 

38 7,864,500 47 10,847,500 49 11,056,500 48 8,569,500 48 8,569,500 230 46,907,500 

รวมทั้งสิ้น 153 65,694,500 195 75,716,500 191 124,185,900 172 107,702,500 161 72,295,700 782 445,595,100 
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1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ 
       => ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ปงบประมาณ 2562 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ียัง
ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี
การยกเลกิ 

จํานวนโครงการท่ีมี
การเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  
และอุตสาหกรรม 

1 25.00 - - 3 75.00 - - - - 4 100 

2. ดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 11 91.00 - - 1 9.00 - - - - 12 100 
3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 38 82.60 8 17.39 - - - - - - 46 100 
4. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ
และการทองเท่ียว 

18 100 - - - - - - - - 18 100 

5. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 50.00 - - 2 50.00 - -   4 100 
6. ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ
การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

17 62.96 - - 10 37.03   - - 27 100 

รวม 87 78.37 8 7.20 16 14.41 - - - - 111 100 

 
วิธีการคํานวณรอยละใหนําเอาจากจํานวนโครงการท่ีเสร็จ หรือ โครงการท่ีอยูในระหวางดําเนินการ หรือจํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ ในแตละยุทธศาสตร

ตั้งหารดวยจํานวนโครงการท้ังหมดในยุทธศาสตร นั้น ๆ แลวคูณดวย 100 
 

 พบวา มีโครงการท่ีดําเนินการเสร็จ จํานวน  87 โครงการ  คิดเปนรอยละ 87.37 และโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน  16  โครงการ คิดเปนรอยละ 
14.41  และโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน  8 โครงการ  คิดเปนรอยละ 7.20
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=> การเบิกจายงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม  ๒๕๖1 – กันยายน  ๒๕๖2)   
 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ  
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 

30,000 100 - - 30,000 100 

2. ดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 10,648,200 100 - - 10,648,200 100 

3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 4,256,100 40.04 6,374,837 59.96 10,630,937 100 

4. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
กีฬา นันทนาการและการทองเท่ียว 

122,100 100 - - 122,100 100 

5. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- - - - - - 

6. ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

1,050,284 100 - - 1,050,284 100 

รวม 16,106,684 71.65 6,374,837 28.35 22,481,521 100 

 
ในปงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม  ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖2)  เทศบาลตําบลหนองหัวแรต                   

มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร ซ่ึงตราไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2562 และโครงการโอนจายรายการใหมปงบประมาณ 2562 โดยเบิกจายจากงบประมาณของเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต  จํานวน 16,106,684 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 71.65 และเบิกจายจากเงินสะสม คิดเปน 
6,374,837 บาท คิดเปนรอยละ  28.35 
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=> ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2562 

ประเด็น 
 

คะแนนความพึงพอใจ 
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1) ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 6.72 
2) ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 7.33 
3) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 7.27 
4) ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการทองเท่ียว 7.46 
5) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 7.21 
6) ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

6.92 

รวม 7.15 
 
       1.4 ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 13.17 77.50 9.33 

2) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 12.33 79.50 8.17 

3) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 8.17 80.67 11.17 

4) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 11.17 78.17 10.67 

5) ผลการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 11.50 76.83 11.67 

6) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

11.17 79.17 9.67 
 

7) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 12.17 77.17 10.67 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 13.00 76.67 10.33 

ภาพรวม 11.58 78.21 10.21 

 เทศบาลตําบลหนองหัวแรต ไดสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต  ท่ีมีผลตอการดําเนินงานของเทศบาลหนองหัวแรต โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนอหัวแรตในภาพรวม โดยการสุมกลุมเปาหวายท่ีเก่ียวของ จํานวน 600 คน 
พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 50.33 และเพศชาย 49.67 มีอายุ
ระหวาง 41 – 50 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.33 รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 
23.33 การศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 45.83 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา รอยละ 35.00 
โดยประชากรสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 37.17 รองลมา อาชีพรับจาง รอยละ 31.50 โดยมี
ประเด็นในการสํารวจความพึงพอใจ 9 ประเด็น และพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต โดยแบงเปน 
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พอใจมาก รอยละ  11.58 
พอใจ  รอยละ  78.21 
ไมพอใจ  รอยละ  10.21 

 นอกจากนี้ยังสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนอง
หัวแรตเปนรายยุทธศาสตร จํานวน 6 ยุทธศาสตร พบวา ประชาชนใหคะแนนยุทธศาสตรดานความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการ
ทองเท่ียวคุณภาพมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง โดยไดรับ 7.46  คะแนน และลําดับรองลงมาเปน ดานการพัฒนาดาน
สาธารณะสุข และสวัสดิการสังคม 7.33 คะแนน ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามตารางตอไปนี้  

•      ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 

ท่ี ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.71 
2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.80 
3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.68 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 6.65 
5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.62 
6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.72 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 
6.84 

8 ประโยชนท่ีประชาชนท่ีรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 6.79 
 ภาพรวม 6.72 

• ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 

ท่ี ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม 10 
คะแนน) 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.99 
2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.43 
3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.17 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.19 
5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.40 
6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.51 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 
7.57 

8 ประโยชนท่ีประชาชนท่ีรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 7.41 
 ภาพรวม 7.33 



๔๗ 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 

• ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ี ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม 10 
คะแนน) 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.27 
2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.71 
3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.43 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.39 
5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.36 
6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.49 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 
7.35 

8 ประโยชนท่ีประชาชนท่ีรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 7.22 
 ภาพรวม 7.27 

 

• ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการทองเท่ียว 

ท่ี ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม 10 
คะแนน) 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.72 
2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.44 
3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.39 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.40 
5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.29 
6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.40 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 
7.58 

8 ประโยชนท่ีประชาชนท่ีรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 7.53 
 ภาพรวม 7.46 

 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

• ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ท่ี ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม 10 
คะแนน) 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.23 
2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.19 
3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.17 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.12 
5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 
6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.17 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 
7.48 

8 ประโยชนท่ีประชาชนท่ีรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 7.32 
 ภาพรวม 7.21 

 

• ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ 

ท่ี ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม 10 
คะแนน) 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.83 
2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.98 
3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.94 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 6.82 
5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.81 
6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.08 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 
7.05 

8 ประโยชนท่ีประชาชนท่ีรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 6.88 
 ภาพรวม 6.92 

 
 

 
 
 



๔๙ 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

1.5 ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 
  1. การมีสวนรวมของประชาชนในการประชาคม ยังมีนอยไมสามารถสะทอนปญหา ความตองการของ 
คนสวนใหญได 
  2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมท้ังแผนเพ่ิมติมฉบับท่ี 
1,2,3  มีจํานวนมากแตงบประมาณมีจํานวนจํากัด จึงไมสามารถดําเนินการไดหมดตามแผนฯ  
  3. ผูเขารวมประชาคมยังไมเขาใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะนํามาบรรจุในแผนพัฒนา ยังมีการ
เสนอโครงการท่ียังไมมีความจําเปนเรงดวนเทาท่ีควร ทําใหโครงการท่ีถูกเสนอมามีจํานวนมากกวางบประมาณใน
การดําเนินการ 
  4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอกับการพัฒนาและทันตอความ 
ตองการของประชาชน จึงทําใหประชาชนรูสึกวาการพัฒนาหรือแกไขปญหาเปนไปอยางลาชา และไมไดรับ 
ประโยชนจากการรวมทําประชาคมเพ่ือเสนอโครงการเทาท่ีควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ไดดําเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหวางวันท่ี  1  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
ถึงวันท่ี  30  กันยายน พ.ศ. 2563  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561   

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  :      เทศบาลตําบลหนองหัวแรต              . 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมขอมลูและปญหาสําคญัขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
2.2  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทําแผน   
2.3  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
2.12 มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 



๕๑ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบท่ี  2  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
คําช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน   
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปละ 1 ครั้งภายในเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ของปงบประมาณ นั้นๆ   

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 1.1  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลหนองหัวแรต 
 1.2  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  12  เดือน 

        (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563) 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  2.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

1.1 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

3 600,000 4 630,000 4 630,000 4 630,000 4 630,000 19 3,120,000 

1.2แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000 

1.3 แผนงานการเกษตร  -  - 1 320,000 2 720,000 1 400,000 1 400,000 5 1,840,000 

รวม 4 1,100,000 6 1,450,000 7 1,850,000 6 1,530,000 6 1,530,000 29 7,460,000 

2. การพัฒนาดนสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 

2.1 แผนงานสาธารณสุข 15 2,605,000 15 1,905,000 15 1,995,000 15 1,995,000 15 1,995,000 75 10,495,000 

2.2 แผนงานงบกลาง 3 10,610,000 3 11,410,000 3 12,210,000 3 13,110,000 3 14,138,000 15 61,478,000 

2.3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2 1,040,000 2 1,040,000 2 1,040,000 2 1,040,000 2 1,040,000 10 5,200,000 

2.4 แผนงานการศึกษา 3 260,000 3 260,000 3 260,000 3 260,000 3 260,000 15 1,300,000 

รวม 23  23 14,615,000 23 15,505,000 23 16,405,000 23 17,433,000 115 78,473,000 



๕๒ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

44 30,152,000  36 23,528,500  26 20,603,000  27 22,510,000  26 22,010,000  159 118,803,500  

3.2แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - 39 13,012,500  41 63,493,400  23 46,910,000  13 10,855,200  116 134,271,100  

3.3แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2        90,000  2        90,000  2        90,000  2        90,000  2        90,000  10        450,000  

3.4 แผนงานการศึกษา 1      450,000    -  -  -  -  -  -  -  - 1        450,000  

รวม 47 30,692,000  77 36,631,000  69 84,186,400  52 69,510,000        41  32,955,200  286 253,974,600  

4. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว 

4.1 แผนงานการศึกษา 24 8,378,000  22 8,558,000  21 7,678,000  21 7,778,000  21 7,898,000  109 40,290,000  

4.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 1,690,000  8 2,010,000  9 2,410,000  9 2,410,000  9 2,410,000  43 10,930,000  

4.3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1      100,000  1      100,000  1      100,000  1      100,000  1     100,000  5      500,000  

4.3 แผนงานสรางคาม
เขมแข็งของชุมชน 

2     405,000  2     405,000  2      200,000  2      200,000  2      200,000  10  1,410,000  

รวม 35  10,573,000  33  11,073,000  33  10,388,000  33  10,488,000  33  10,608,000  167     53,130,000  

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1 แผนงานการเกษตร 6        950,000  9     1,100,000  10     1,200,000  10     1,200,000  10    1,200,000  45       5,650,000  

รวม 6      950,000  9   1,100,000  10    1,200,000  10    1,200,000  10    1,200,000  45       5,650,000  

 
 



๕๓ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

6. การพัฒนาดานความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

6.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

13 1,587,000  17 4,138,000  20 4,187,000  19 1,687,000  19 1,687,000  88 13,286,000  

6.2 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

15 3,877,500  17 3,947,500  17 3,957,500  17 3,957,500  17 3,957,500  83 19,697,500  

6.3 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

4        410,000  5 
       

710,000  
4        750,000  4          750,000  4 

        
750,000  

21       3,370,000  

6.4แผนงานปองกันภยั
ฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

1          30,000  1 
         

30,000  
1         30,000  1          30,000  1         30,000  5          150,000  

6.4 แผนงานงบกลาง 5     1,960,000  7 
    

2,022,000  
7     2,132,000  7     2,145,000  7    2,145,000  33     10,404,000  

รวม 38   7,864,500  47 10,847,500  49  11,056,500  48    8,569,500  48    8,569,500  230     46,907,500  

รวมทั้งส้ิน 153  65,694,500  195 75,716,500  191  124,185,900  172  107,702,500  161 72,295,700  872  445,595,100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบท่ี  3  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ
ในแผนพัฒนา

ทองถ่ินประจําป
งบประมาณ 

2563 รวมแผน
เพ่ิมเตมิ ฉ.

1,2,3 

จํานวนโครงการท่ีตั้งในเทศบัญญตัิ 
งบประมาณรายจายประจําป 

2563 

จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 
ประจําปงบประมาณ 2563 

โครงกา
รท่ีตั้งใน

เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
เพ่ิมเปน

รายการใหม 

รวม โครงการท่ีตั้งใน 
เทศบัญญตั ิ

โครงการท่ีเพ่ิม 
เปนรายการใหม 

รวม 

เสร็จแลว อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

เสร็จแลว อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

1. ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

7 1 
- 1 1 - - - - - 1 

2. การพัฒนาดนสาธารณสุขและ
สวัสดิการสังคม 

23 11 
- 11 9 - 2 - - - 11 

3. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 138 14  

5+8 โอน
จายรายการ

ใหม 

27 0 - 14 1 4 8 27 

4. การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 
นันทนาการและการทองเท่ียว 

34 16 
- 16 10 - 6 - - - 16 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

10 5 
- 5 1 - 4 - - - 5 

6. การพัฒนาดานความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และ
การบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

52 24 

- 24 13 - 11 - - - 24 

รวม 264 71 
13 84 34 - 37 1 4 8 84 

 



๕๕ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวนโครงการจายขาดเงินสะสม
ป 2563 

เสร็จแลว อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ รวม 

โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 14 
โครงการ 

9 5 - 14 

โครงการสําหรับกิจการประปา 
จํานวน 7 โครงการ 

7 - - 7 

 
วิธีการคํานวณรอยละใหนําเอาจากจํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการแลว (โครงการจากเทศบัญญัติ,โอนจายรายการใหม,จายขาดเงินสะสม)  
ตั้งหารดวยจํานวนโครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2563 แลวคูณดวย 100 
  จํานวนโครงการท่ีไดดําเนนิการ =      51        X 100  = 19.31 
                        264   
พบวา มีโครงการท่ีดําเนินการเสร็จ จํานวน 51 โครงการ คิดเปนรอยละ 19.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบท่ี  4  การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 
 

 
ยุทธศาสตร 

งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 30,000 100 - - 30,000 100 

2. การพัฒนาดนสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 10,556,765 100 - - 10,556,765 100 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 33,000 1.21 2,702,300 98.79 2,735,300 100 

4. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการทองเท่ียว 3,891,614 100 - - 3,891,614 100 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 5,260 100 - - 5,260 100 

6. การพัฒนาดานความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบรหิารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

1,317,753 100 - - 1,317,753 100 

รวม 15,834,392 85.43 2,702,300 14.57 18,536,692 100 

 
  ในปงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) เทศบาลตําบลหนองหัวแรตมีกิจกรรม/โครงการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร ซ่ึงตราไวใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 และโครงการโอนจายรายการใหมในปงบประมาณ 2563 โดยจายจากงบประมาณของเทศบาลตําบล           
หนองหัวแรต จํานวน 15,834,392 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 85.43 และเบิกจายจากเงินสะสมคิดเปน 2,702,300 บาท คิดเปนรอยละ 14.57 ท้ังนี้ คิดเฉพาะโครงการ
ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดของปงบประมาณ 2563  
 
 
 
 



๕๗ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบที่ 5 ผลการดําเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ
ตั้งไว 

งบประมาณ
ท่ีใช 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ 

(เดือน) 

หนวย
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
บานมอสูงซับเจริญ 

เพ่ือจัดงาน
วันเฟองฟา 

30,000 30,000 ต.ค. สํานักปลดั    

รวม 1 รายการ  30,000 30,000      



๕๘ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

   ยุทธศาสตร ท่ี 2 ดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม  
 แผนงานงบกลาง 

ลําดับท่ี โครงการ/
กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ  
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดําเนินกา

ร 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับ การ
สนับสนุนการจายเงินสวัสดิการผูสงูอายุ 

9,600,000 8,304,400 ต.ค.62-ก.ย.
63 

สํานักปลดั     

2. เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับ การ
สนับสนุนการจายเงินสวัสดิการทาง
สังคมแกคนพิการหรือทุพพลภาพ 

2,280,000 1,872,800 ต.ค.62-ก.ย.
63 

สํานักปลดั     

3. เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะห
ผูปวยเอดส 

120,000 72,000 ต.ค.62-ก.ย.
63 

สํานักปลดั     

รวม 3 รายการ  12,000,000 10,249,200      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 2 ดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม  
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. สงเสริมการดําเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนของ

เทศบาลตาํบลหนองหัวแรต 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการฯ เชน 
คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและ
นํ้าดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คา
ปายประชาสัมพันธ คาปาย
โครงการ คาเครื่องเสียง    
คาเวที คาจัดสถานท่ี       
คาวัสดุ อ่ืน ๆ และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน 

30,000 - - สํานักปลดั     

รวม 1 รายการ  30,000       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 2 ดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม  
  แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ     
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินกา

ร 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. คัดแยกขยะ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการคดัแยกขยะ
เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชน 

30,000 19,100 ก.ค. กอง
สาธารณสุขฯ 

    

2. ชุมชนสะอาดปราศจาก
ยุงลาย ปลอดภัย
ไขเลือดออก 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการชุมชนสะอาด
ปราศจากยุงลายปลอดภัย
ไขเลือดออก 

140,000 โอนเพ่ิม
50,000 
 

ใชไป179,440 

พ.ค.-ก.ค. กอง  
สาธารณสุขฯ 

    

3. สัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บาฯลฯ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการ  คาวัคซีน คา
วัสดุอุปกรณ คายาข้ึน
ทะเบียนสตัว  และคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

80,000 65,025 ม.ค.-ก.ย. กอง  
สาธารณสุขฯ 

    

4. หนองหัวแรตเมืองสะอาด
อยางยั่งยืน 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหารอาหารวางและ 

เครื่องดื่มและคาใชจายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

 

30,000 - - กอง  
สาธารณสุขฯ 

    

 
 
 



๖๑ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 2 ดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม  
  แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ  
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

5. เงินอุดหนุนใหคณะกรรมการ
หมูบาน ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

เพ่ือจายเปนเปนเงินอุดหนุน
ใหคณะกรรมการหมูบาน 
หมูบานละ 20,000 บาท 
ในการดําเนินโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 15 
หมูบาน ๆ ละ 3 โครงการ 

300,000 - - กอง  
สาธารณสุขฯ 

    

6. จัดซื้อแถบตรวจปสสาวะหาร
สารเสพตดิ และ จดัซื้อ
วัคซีน ฯลฯ 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อแถบ
ตรวจปสสาวะหาสารเสพติด
ฯลฯ เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ
วัคซีน , นํ้ายาฆาเช้ือปองกัน
โรคไขหวัดนก, นํ้ายาฆาเช้ือ
ปองกันโรคไขหวัดใหญ   
2009 ฯลฯ 

30,000 14,000 ก.พ. กอง  
สาธารณสุขฯ 

    

รวม 6 รายการ  610,000 277,565      
 

 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ  
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. คากอสรางปายประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษี  จํานวน   
1  ปาย 

เพ่ือจายเปนคาปายภาษี
ประชาสมัพันธ ภาษี       
ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต  

30,000 - - กองคลัง    

2. คาปายประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษี จํานวน 15 ปาย 

กําหนด 
เพ่ือจายเปนคาปาย
ประชาสมัพันธการจัดเก็บ
ภาษี ประจําตามหมูบาน ท้ัง 
15 หมูบาน  

60,000 - - กองคลัง    

รวม 2 รายการ  90,000       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ  
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. กอสรางหอถังประปาแชมเปญ
พรอมระบบประปา บาน
หนองกระทุม หมูท่ี 9 

เพื่อจายเปนคากอสรางหอ
ถังประปาแชมเปญพรอม
ระบบประปา บานหนอง
กระทุม หมูที่ 9 โดยงาน
ฐานรากหอถังเหล็ก, หอ
ถังเหล็กเก็บน้ํา 

350,200 - - กองชาง    

2. วางทอเมนตประปาสงนํ้าดี   
บานบุกระโทก หมูท่ี 8 

เพื่อจายเปนคาวางทอเมนต
ประปาสงนํ้าดี บานบุกระ
โทก หมูท่ี 8 โดยการวางทอ
ประปาพีวีซ ี

191,400 - - กองชาง    

รวม 2 รายการ  541,600       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
   แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ  
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนสมบูรณ   หมูท่ี 
3 โดยมีจุดเริ่มตนโครงการ
บริเวณบานนายสน่ัน นอม
เกลี้ยง  จุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณหนา บ.ซีเคแอนดซัน
ฟารม  
 

เพ่ือจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโนนสมบูรณ หมูที่ 
3 โดยมีจุดเริ่มตน
โครงการบริเวณบานนาย
สน่ัน นอมเกลีย้ง  
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ
หนา บ.ซีเคแอนดซันฟารม 

366,900 - - กองชาง    

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคลองสารเพชร  หมู
ท่ี 7 จุดเริม่ตนโครงการ  
บริเวณบานนางหนูพัด กองกูล     
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณท่ีนา           
นายทองศรี นิราราษ 

เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานคลองสารเพชร    
หมูที่ 7    

499,500 - - กองชาง    

3. กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานซับหวาย หมูท่ี 4  
จุดเริม่ตนโครงการบริเวณบาน
นางวาสนา คํากรองทิพย 
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบาน
นายสังเวียน กรยุกระโทก 

เพ่ือจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานซับหวาย หมูท่ี 4  

573,400 - - กองชาง    

 
 



๖๕ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
   แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ  
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

4. กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานซับหวาย หมูที่ 4  
- โดยมีจุดเร่ิมตนโครงการ
บริเวณสามแยกถนนลาดยาง 
จุดสิ้นสดุโครงการบริเวณบาน
นายสามารถ ประสงคกลา  

เพ่ือจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานซับหวาย หมูท่ี 4 โดย
มีจุดเริ่มตนโครงการ
บริเวณสามแยก
ถนนลาดยาง จุดสิ้นสดุ
โครงการบริเวณบานนาย
สามารถ ประสงคกลา 

634,200 - - กองชาง    

5. กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานตลาดใหมพัฒนา 
หมูที่ 2  - โดยมีจุดเร่ิมตน
โครงการบริเวณบานนาย
วิโรจน ชางโคกสงู จุดสิน้สุด
โครงการบริเวณสามแยกถนน
หลังอําเภอ 

เพ่ือจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานตลาดใหมพัฒนา หมู
ท่ี 2  โดยมีจดุเริม่ตน
โครงการบริเวณบานนาย
วิโรจน ชางโคกสูง 
จุดสิ้นสุด 

407,800 - - กองชาง    

6. กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานบุกุดจอก  หมูท่ี 5 

- โดยมีจุดเริม่ตนโครงการ  
บริเวณนายจําลอง วงศพินิจ 

จุดสิ้นสุดโครงการ           
บริเวณคุม 3 หนองรังกา 

เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานบุกุดจอก  หมูที่ 5 
โดยมีจุดเร่ิมตนโครงการ
บริเวณนายจาํลอง วงศ
พินิจ จุดสิน้สุดโครงการ 

354,000 - - กองชาง    

 



๖๖ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
   แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ  
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

7. กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหนองชงโค หมูท่ี11 
จุดเริม่ตนโครงการบริเวณบาน
นางอบ อินประโคน จุดสิ้นสดุ
โครงการบริเวณหอถังประปา
หมูบาน 

เพ่ือจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองชงโค หมูท่ี11 
- โดยมีจุดเริม่ตนโครงการ
บริเวณบานนางอบ อิน
ประโคน จดุสิ้นสุด 

358,400 - - กองชาง    

8. กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองหวาย  
หมูท่ี 14 จดุเริม่ตนโครงการ
บริเวณไรนายสาย พยัคฆจันทร 
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณวัดเดช
พรอุดมฤทธ์ิ 

เพ่ือจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหวาย  
หมูท่ี 14 โดยมจีุดเริ่มตน
โครงการบริเวณไรนาย
สาย พยัคฆจันทร 
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ
วัดเดชพรอุดมฤทธ์ิ 

376,100 - - กองชาง    

9. กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองหัวแรต  
หมูท่ี 6 จุดเริ่มตนบริเวณบาน
นางลําดวน ดินกระโทก 
จุดสิ้นสุดบริเวณบานนาง
ประนอม บวชกระโทก 

เพ่ือจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหัวแรต หมูท่ี 6  

379,800 - - กองชาง    

 
 



๖๗ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
   แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ  
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

10. ซอมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กบานหนองหิน หมูท่ี10 
จุดเริม่ตนโครงการบริเวณไร
นางสาวสมนึก  สุขกาย 
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถัง
ประปา 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหิน หมูท่ี 10 
โดยมีจดุเริ่มตนโครงการ
บริเวณ ไรนางสาวสมนึก  
สุขกาย จุดสิ้นสดุโครงการ
บริเวณถังประปา 
 

487,700 - - กองชาง   
 
 
 
 

 

รวม 10 รายการ  
 

4,437,800 0      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเท่ียว  
   แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ  
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. คาอาหารเสรมิ (นม) 
- ศพด.ในสังกัด ทต. 
- โรงเรียนบานคลองสารเพชร 
- โรงเรียนบานบุกระโทก 
- โรงเรียนานหนองกระทุม 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร
เสรมิ (นม) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลหนอง
หัวแรต สําหรับเด็ก
นักเรียน  
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใน
เขตพ้ืนท่ี จํานวน 3 แหง  

1,290,000 809,293.74 พ.ย.62 -
ส.ค.63 

กองการศึกษา  
  

  

2. แขงขันกีฬาสานสัมพันธศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจายเปนคาจดั
โครงการแขงขันกีฬาสาน
สัมพันธศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต   
 

10,000 - - กองการศึกษา   
 

  

 

3. จัดงานวันเด็กแหงชาต ิ เพ่ือจายเปนคาจดั
โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติประจําป
งบประมาณพ.ศ.2563   

300,000 - - กองการศึกษา   
 

  

 

 
 
 
 



๖๙ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเท่ียว  
   แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ  
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ     
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

4. เปดโลกกวางสูการเรียนรู เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
ดําเนินโครงการเปดโลก
กวางสูการเรียนรู สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาํบลหนองหัว
แรต  

30,000 15,440 ม.ค.-ก.พ.
63 

กองการศึกษา  

  
  

5. สนับสนุนคาใชจายการบรหิาร
สถานศึกษา-คาจัดการเรียนการ
สอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลตําบลหนองหัว
แรต 

เพ่ือจายเปนคาสื่อการ
เรียนการสอน  วัสดุ
การศึกษา เครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก และ
ครุภณัฑอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ  

204,000 
 

171,700 มิ.ย.-ก.ค.63 กองการศึกษา  

 
 

  

  
 
 

 

6. สนับสนุนคาใชจายการบรหิาร
สถานศึกษา-คาใชจายในการจดั
การศึกษา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การจัดการศึกษา  สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาํบลหนองหัว
แรต  
 

135,600 89,270 ส.ค.-ก.ย.63 กองการศึกษา  
  

  
  

 

 

 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเท่ียว  
   แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ  
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

7. สนับสนุนคาใชจายการบรหิาร
สถานศึกษา-คาใชจายในการ
พัฒนาบุคคลกรทางการศึกษา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ  
คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาท่ีพักและคาใชจาย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรม  

40,000 12,440 ก.พ. - มี.ค.
63 

กองการศึกษา  

  
  

8. สนับสนุนคาใชจาย-คาใชจาย
อาหารกลางวัน 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก 
จํานวน 245 วันๆละ 20 
บาท ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต จํานวน 
120 คน  
 

588,000 541,700 ต.ค.62 -  
ก.ย.63 

กองการศึกษา  

  
  
 

 

9. จัดทําสนามเด็กเลนสรางปญญา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองหวาย หมูท่ี 14 

เพ่ือจายเปนคากอสราง
โครงการจดัทําสนามเด็ก
เลนสรางปญญาของศูนย
พัฒนาเด็กเลนบานหนอง
หวาย หมูท่ี 14  

20,000 - - กองการศึกษา   

  
  
  

 

 
 
 



๗๑ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเท่ียว  
   แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ
(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

10. อุดหนุนเงินกองทุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในพ้ืนท่ีตําบลหนอง          
หัวแรต  

เพ่ืออุดหนุนเงินกองทุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พ้ืนท่ีตําบลหนองหัวแรต 
จํานวน 3 แหง  

2,200,000 1,682,500 ต.ค.62 และ    
เม.ย.-ก.ย.
63 

กอง
การศึกษา 

 
  

  

รวม 10 รายการ  4,817,600 3,322,343.74      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเท่ียว  
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชุม 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. จัดงานฉลองวันแหงชัยชนะทาว
สุรนาร ี

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการจัด
งานฉลองวันแหงชัยชนะ
ทาวสุรนารี ประจําป 
2563 

80,000 โอนเพ่ิม 10,000 
ใชไป 90,000 

มี.ค. สํานักปลดั  
  

  

รวม 1 รายการ  80,000 90,000      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเท่ียว  
   แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด 

เพ่ือจายเปนคาจดัการ
แขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด โดยจายเปนคาจัด
สถานท่ี คาวัสด ุ
คาอุปกรณกีฬา 
 

450,000 444,271 พ.ย.-ธ.ค.
62 

กอง
การศึกษา 

 
  

  

2. จัดงานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต 

เพ่ือจายเปนคาจดังานวัน
สงกรานต ประจําป
งบประมาณ 2563  
 

300,000 - - กอง
การศึกษา 

  

  
 

3. จัดงานประเพณีหลอเทียน
พรรษา 

เพ่ือจายเปนคาจดังาน
หลอเทียนพรรษาถวายวัด
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองหัว
แรต  ประจาํป 2563  

300,000 - - กอง
การศึกษา 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเท่ียว  
   แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

4. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน บานคลองสาร
เพชร หมูท่ี 7 
 
 

เพ่ือจัดงานประเพณีบุญบ้ัง
ไฟ 
 

35,000 35,000 เม.ย. กอง
การศึกษา 

 

  
  

5. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน บานบุกระโทก  
หมูท่ี 8 
 

เพ่ือจัดงานประเพณลีอย
กระทง 

50,000 - - กอง
การศึกษา 

  

  
 

รวม 5 รายการ  1,135,000 479,271      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  
   แผนงานการเกษตร 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ
(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. คลองสวย นํ้าใส คนไทยมี
ความสุข 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการคลอง
สวย นํ้าใส คนไทยมี
ความสุข เพ่ือปรับปรุง
สภาพแมนํ้าลําคลอง 
 

50,000 5,260   ส.ค. สํานักปลดั  
  

  

2. ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
68 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2563 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการปลูก
ตนไมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร เน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพร
ชนมพรรษา 68 พรรษา 
 

70,000 - - สํานักปลดั   
  

 

3. ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี  เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 
มิถุนายน 2563 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการปลูก
ตนไมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระ
บรมราชินี  เน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
42 พรรษา 

70,000 - - สํานักปลดั   
  

 

 



๗๖ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  
   แผนงานการเกษตร 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ
(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

4. อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากรพราชดาํริ สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการฯลฯ 
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปน  
 

30,000 - - สํานักปลดั   
  

 

5. อนุรักษและพัฒนาพืชสมุนไพร
ในทองถ่ิน  อันเน่ืองมาจากรพ
ราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการฯลฯ  
และคาใชจายอ่ืนๆท่ี
จําเปน ฯ 
 

30,000 - - สํานักปลดั   
  

 

รวม 5 รายการ  250,000 5,260      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานบริหารท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. จัดงานประเพณี 18 มีนา วัน
ทองถ่ินไทย ประจําป 2563 

เพ่ือรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ แหง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

30,000 - - สํานักปลดั   
  

 

2. จิตอาสา "เราทําความดี ดวย
หัวใจ" 

เพ่ือแสดงถึงความสามัคคี 
ความรวมมือรวมใจของ
ประชาชน กลุม ชมรม จิต
อาสาฯ ภาครัฐและ 
ภาคเอกชน 
 

50,000 - - สํานักปลดั   
  

 

3. เทศบาลเคลื่อนท่ี เพ่ือนําบริการในดานตางๆ
ของเทศบาลและ
หนวยงานอ่ืนๆไปบริการ
ประชาชนนอกสถานท่ี ได
อยางท่ัวถึง 
 

20,000 - - สํานักปลดั   
  

 

 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานบริหารท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

4. เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนคาใชจายตาม
โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  

500,000 - - สํานักปลดั   
  

 

5. เลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
บุคคลท่ีไดรับแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาท่ีในการ
เลือกตั้ง  

2,500,000 - - สํานักปลดั   
  

 

6. อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

20,000 - - สํานักปลดั   
  

 

7. เงินอุดหนุนใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลลุงเขวา 
โครงการจดัตั้งศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน 

เพ่ือสนับสนุนใหแก
องคการบริหารสวนตําบล
ลุงเขวา  
 

20,000 20,000 ต.ค.62 - 
ธ.ค.62 

สํานักปลดั  
  

  

 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานบริหารท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

8. จัดเก็บภาษาเคลื่อนท่ี เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนท่ีของเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต   
 

10,000 - - สํานักปลดั    
 

 

9. จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจดัทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน  

200,000 200,000 ต.ค.62 -
ก.ย.63 

สํานักปลดั  
  

  

รวม 9 รายการ  3,350,000 220,000      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานงบกลาง 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

เพ่ือจายเปนคาบํารุง
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย  

49,319 49,318.84 ส.ค.63 สํานักปลดั  
  

  

2. เงินสบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี 

เพ่ือจายเปนเงินสบทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับเทศบาล 

210,000 200,000 พ.ย.62 สํานักปลดั  
  

  

3. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 

603,700 603,700 ต.ค.62-ก.ย.
63 

สํานักปลดั  
  

  

รวม 3 รายการ  863,019 853,018.84      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  พระบรม
ราชพันปหลวง ประจําป
พุทธศักราช 2563 

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสมเด็จพระนาง
เจาฯพระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชพันปหลวง  

51,250 51,250 ส.ค.63 สํานักปลดั  
  

  

2. จัดงานปยมหาราช 23 
ตุลาคม 2562 

เพ่ือเปนการระลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

16,000 โอนเพ่ิม 17,500 
ใชไป 32,840 

ต.ค.62 สํานักปลดั  
  

  

3. จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจาอยูหัว ประจําป
พุทธศักราช 2563 

เพ่ือนอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุและแสดงความ
จงรักภักดแีดสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ร.10 

50,000 โอนเพ่ิมครั้งท่ี1,2 
20,000 

ใชไป 56,640 

ก.ค.63 สํานักปลดั  
  

  

4. จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน
คลายวันสวรรนคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร ประจําปพุทธศักราช 
2563 

เพ่ือนอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลท่ี 9 

10,000 โอนเพ่ิม 40,000 
ใชไป 49760 

ต.ค.62 สํานักปลดั  
  

  

 



๘๒ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

5. จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน
คลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมิทร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติและวันพอ
แหงชาติ ประจําปพ.ศ. 2562 

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยแด
พระบาทสมเด็จ
พระปรมิทร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

28,000 27,800 ธ.ค.62 สํานักปลดั  

  
  

6. จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี 
ประจําปพุทธศักราช 2563 

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแดสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินี 

50,000 14,500 มิ.ย.63 สํานักปลดั  

  
  

รวม 6 รายการ  214,000 232,790      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. อบรมใหความรูในการชวยเหลือ
และปองกันบรรเทาสาธารณภัย
แกเจาหนาท่ี เยาวชน และ
ประชาชน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการอบรม
ใหความรูในการชวยเหลือ
และปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยแกเจาหนาท่ี 
เยาวชน และประชาชน  

30,000 - - สํานักปลดั   

  
 

2. ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ  

100,000 - - สํานักปลดั   

  
 

3. ประชุมทางวิชาการและจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการ
ประชุมทางวิชาการและ
ประชาคม  

35,000 - - สํานักปลดั   

  
 

รวม 3 รายการ  165,000 0      

 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชางเทศกาลสําคัญ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลสําคัญ  

50,000 11,945 ธ.ค.62 - 
ม.ค.63 

สํานักปลดั  
  

  

2. ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภยั
ฝายพลเรือน (อปพร.)  
(จัดตั้ง) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการ
ฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) (จัดตั้ง 

300,000 - - สํานักปลดั   
  

 

3. สงเสริมสนับสนุนระดับเทศบาล
ตําบลในการจัดตั้งดานตรวจ
และเฝาระวังในพ้ืนท่ี 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการ
สงเสริมสนับสนุนระดับ
เทศบาลตาํบลในการจัดตั้ง
ดานตรวจและเฝาระวังใน
พ้ืนท่ี  
 

10,000 - - สํานักปลดั   
  

 

รวม 3 รายการ  360,000 11,945      

 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. ตูเหล็ก 2 บาน สําหรับ
สํานักงาน 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อตูเก็บ
เอกสารบานเลื่อนกระจก 

10,000 10,000 ส.ค.63 สํานักปลดั  
  

  

2. เครื่องพิมพชนิด DOT MATRIX 
PRINTER 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ 
เครื่องพิมพ ชนิด DOT 
MATRIX PRINTER 

23,000 22,950 มิ.ย.63 กองคลัง  
  

  

รวม 2 รายการ  33,000 32,950      

 
ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. ครุภณัฑดับเพลิง เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
ครุภณัฑดับเพลิง 

100,000 - - สํานักปลดั   

  
 

รวม 1 รายการ  100,000       
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. ตูเหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจก เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อตู
เหล็กชนิดบานเลื่อน
กระจก เพ่ือใชสําหรับเก็บ
เอกสาร 

5,000 - - กอง
การศึกษา 

  
  

 

2. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อตู
เหล็กเพ่ือใชสําหรับเก็บ
เอกสาร  

5,500 5,500 มี.ค.63 -
ก.ย.63 

กอง
การศึกษา 

 
  

  

3. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 1 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 

22,000 22,000 ก.พ.63-
มี.ค.63 

กอง
การศึกษา 

 
  

  

4. เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
จํานวน 1 เครื่อง 

4,300 4,300 ก.พ.63-
มี.ค.63 

กอง
การศึกษา 

 
  

  

5. เครื่องสํารองไฟ เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 
เครื่อง 

5,800 5,800 มี.ค.63 กอง
การศึกษา 

 
  

  

 
 
 
 



๘๗ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

6. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อตู
เหล็ก เพ่ือใชสําหรับเก็บ
เอกสาร 

11,000 11,000 ก.ค.63 กอง
การศึกษา 

 

  
  

7. เครื่องเลนพัฒนาการเด็กบาน
พลาสติก 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
ครุภณัฑการศึกษา เครื่อง
เลนพัฒนาการเด็ก 
ประเภทบานพลาสติก 

50,000 - - กอง
การศึกษา 

  

  
 

8. เครื่องกระจายสญัญาณไรสาย เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เครื่องกระจายสญัญาณไร
สาย แบบท่ี 1 

5,400 - - กอง
การศึกษา 

  

  
 

รวม 8 รายการ  109,000 48,600      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. เครื่องพนหมอกควัน เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เครื่องพนหมอกควัน 
จํานวน 1 เครื่อง 

59,000 57,000 พ.ค.63 - 
มิ.ย.63 

กอง
สาธารณสุข 

 

  
  

รวม 1 รายการ  59,000 57,000      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. ตูเหล็ก 2 บาน เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อตู
เหล็ก 2 บาน จาํนวน 2 
หลัง 

11,000 - - กองชาง  

 
 

  
 

2. สวานไรสายขนาดกําลังไฟ12V เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
สวานไรสายขนาดกําลังไฟ
12V 

3,000 3,000 เม.ย.63 กองชาง  

  
  

3. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 1 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
คอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 1 

44,000 44,000 ก.พ.63 กองชาง  

  
  

4. เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (LNK TANK 

PRINTER) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(LNK TANK PRINTER) 

8,600 8,600 ก.พ.63 กองชาง  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

5. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(LNJET PRINTER) สําหรับ
กระดาษA3 

เพ่ือจายเปนคาซื้อ
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(LNJET PRINTER) 
สําหรับกระดาษA3 

6,300 6,300 ก.พ.63 กองชาง  
  

  

6. เครื่องสํารองไฟ เพ่ือจายเปนคาซื้อเครื่อง
สํารองไฟ จํานวน 2 
เครื่อง 

11,600 11,600 ก.พ.63 กองชาง  
  

  

รวม 6 รายการ  84,500 73,500      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานการพาณชิย 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. เครื่องสูบนํ้าชนิดจม ขนาด 1 
แรงมา 220 โวลต 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เครื่องสูบนํ้าชนิดจม 
ขนาด 1 แรงมา 220 
โวลต จํานวน 2 เครื่อง 

30,000 30,000 ก.ย.63 กองชาง  
  

  

2. เครื่องสูบนํ้าชนิดจม ขนาด 1.5 
แรงมา 220 โวลต 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เครื่องสูบนํ้าชนิดจม 
ขนาด 1.5 แรงมา 220 
โวลต จํานวน 2 เครื่อง 

47,600 47,600 ก.ย.63 กองชาง  
  

  

3. เครื่องสูบนํ้าชนิดจม ขนาด 2 
แรงมา 220 โวลต 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เครื่องสูบนํ้าชนิดจม 
ขนาด 2 แรงมา 220 
โวลต จํานวน 2 เครื่อง 

65,000 65,000 ก.ย.63 กองชาง  
  

  

4. เครื่องเครื่องสูบนํ้าชนิดหอยโขง 
ขนาด 3 แรงมา 220 โวลต 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เครื่องสูบนํ้าชนิดหอยโขง 
ขนาด 3 แรงมา 220 
โวลต จํานวน 1 เครื่อง 

15,000 - - กองชาง   
  

 

 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
   แผนงานการพาณชิย 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

5. เครื่องสูบนํ้าชนิดหอยโขง ขนาด 
1 แรงมา 220 โวลต 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เครื่องสูบนํ้าชนิดหอยโขง 
ขนาด 1 แรงมา 220 
โวลต จํานวน 1 เครื่อง 

13,800 -  กองชาง   

  
 

รวม 5 รายการ  171,400 142,600      
 
 
  สรุป ในปงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) เทศบาลตําบลหนองหัวแรตมีการเบิกจายในการจัดซ้ือครุภัณฑตางๆ ซ่ึงตราไวในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 โดยจายจากงบประมาณของเทศบาลตําบลหนองหวัแรต จํานวน 354,650 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

6.โครงการจายขาดเงินสะสม คร้ังที ่1/2563 จํานวน 14 โครงการ 
ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจายจริง หมายเหตุ 

1 โครงการเปาลางบอบาดาล ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต หมูท่ี 1, หมูท่ี 4 ,หมูท่ี 5, หมูท่ี 6, หมูท่ี 8, หมู
ท่ี 10, หมูท่ี 11, หมูท่ี 12, หมูท่ี 13, หมูท่ี 14 และหมูท่ี 
15 อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

144,200 142,500 ดําเนินการเสร็จแลว 
รอตรวจรับ 
เบิกจายแลว 

2 โครงการกอสรางฝายน้ําลนก้ันคลองสารเพชรในเขตพ้ืนท่ี หมู
ท่ี 7 บานคลองสารเพชร บริเวณท่ีนานายพิสิษฐ ศรีบุญโรจน 
ตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

498,000 462,000 ผูรับจางกําลังดําเนิน
โครงการ 

3 โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหนองชงโค หมูท่ี 11 จํานวน 
1 บอ บริเวณบานนางสาวอัมพร เมินกระโทก 

158,000 156,900 เบิกจายแลว 

4 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํารูปทรงถวยเชมเปญ ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 20 ลูกบาศกเมตร สูง 20 เมตร บริเวณบาน
หนองชงโค หมูท่ี 11 ตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา 

397,200 394,000 ดําเนินการเสร็จแลว 
รอตรวจรับ 
เบิกจายแลว 

5 โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหนองกระทุม หมูท่ี 9 
จํานวน 1 บอ บริเวณลานตากพืชผลทางการเกษตร 

158,700 156,900 ดําเนินการเสร็จแลว 
รอตรวจรับ เบิกจายแลว 

6 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  บานตลาดใหมพัฒนา หมูท่ี 2 
จุดเริ่มตนโครงการบริเวณจากไรนายสมบูรณ เดชขุนทด ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณสามแยกถนนลาดยางบานตลาดใหม
พัฒนา หมูท่ี 2 

163,200 126,700 ผูรับจางกําลังดําเนิน
โครงการ 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตลาดใหม
พัฒนา หมูท่ี 2 จุดเริ่มตนโครงการบริเวณสามแยกถนน
คอนกรีต บานตลาดใหมพัฒนา หมูท่ี 2 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณซอยบานผูใหญสนั่น ทิพยนางรอง บานตลาดใหม
พัฒนา หมูท่ี 2 

93,500 - เสนอขออนุมัติดําเนิน
โครงการ 

8 โครงการวางทอเมนประปา พีอี PE 100 PN 10 ขนาด 90 
มิลลิเมตร บานหนองชงโค หมูท่ี 11 จุดเริ่มตนโครงการ
บริเวณบานนางอัมพร เมินกระโทก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณหนาวัดหนองชงโค หมูท่ี 11 

218,500 216,000 ดําเนินการเสร็จแลว 
รอตรวจรับ 
เบิกจายแลว 

9 โครงการวางทอเมนประปา พีอี PE 100 PN 10 ขนาด 90 
มิลลิเมตร บานพงพัฒนา หมูท่ี 13 จุดเริ่มตนโครงการบริเวณ
บานนายประสิทธิ์ ฝอดสูงเนิน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ
สามแยกบานหนองหัวแรต หมูท่ี 6 

316,800 311,500 ดําเนินการเสร็จแลว 
รอตรวจรับ 
เบิกจายแลว 



๙๔ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

10 โครงการซอมแซมไฟฟาภายในตลาดสดหนองบุญมาก บาน
หนองหัวแรต หมูท่ี 6 ตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา 

11,600 11,000 ดําเนินการเสร็จแลว 
รอตรวจรับ 
เบิกจายแลว 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซับหวาย หมูท่ี 
4 จุดเริ่มตนโครงการบริเวณบานนายสุเมธ ทิศกลาง ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไรนางอินเขียน เมฆราช 

493,300 - ข้ันตอนเตรียมเอกสาร 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 3 
จุดเริม่ตนโครงการบริเวณสามแยกถนนคอนกรีต ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณไรนายลาม ไทยยิ่ง 

493,300 - ข้ันตอนเตรียมเอกสาร 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหิน หมูท่ี 
10 จุดเริ่มตนโครงการบริเวณสามแยกถนนคอนกรีต ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบานนายมานะ นิลแท 

183,700 - ข้ันตอนเตรียมเอกสาร 

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหวาย 
หมูท่ี 14 จุดเริ่มตนโครงการบริเวณบานนายโยธิน จีนดอน ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนานางยวน กอบกระโทก 

463,800 - ข้ันตอนเตรียมเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการจายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1/2563 สําหรับกิจการประปา จํานวน 7 โครงการ 
ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจายจริง หมายเหตุ 

1 โครงการวางทอเมนประปา ทอพีอี PE 100 PN 8 ขนาด 
63.00 มิลลิเมตร บานซับหวาย หมูท่ี 4 จุดเริ่มตนโครงการ
บริเวณสามแยกบานนางลอย รอดนอก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณบานนางฐิติกมล ยูงรัมย 

83,300 81,300 ดําเนินการเสร็จ
แลว 

ตรวจรับแลว 
เบิกจายแลว 

2 โครงการวางทอเมนประปา ทอพีอี PE 100 PN 8 ขนาด 
63.00 มิลลิเมตร บานซับหวาย หมูท่ี 4 จุดเริ่มตนโครงการ
บริเวณวัดพงษศรีพรมวราราม ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ
สามแยกบานนายหรีด ปลิดกระโทก 

124,600 121,600 ดําเนินการเสร็จ
แลว 

ตรวจรับแลว 
เบิกจายแลว 

3 โครงการวางทอเมนประปา ทอพีอี PE 100 PN 8 ขนาด 
63.00 มิลลิเมตร บานซับหวาย หมูท่ี 4 จุดเริ่มตนโครงการ
บริเวณบานนายอํานวย คําทองทิพย ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณบานเชานายสังเวียน กรุยกระโทก 

49,500 48,000 ดําเนินการเสร็จ
แลว 

ตรวจรับแลว 
เบิกจายแลว 

4 โครงการวางทอเมนประปา ทอพีอี PE 100 PN 8 ขนาด 
63.00 มิลลิเมตร บานซับหวาย หมูท่ี 4 จุดเริ่มตนโครงการ
บริเวณบานนายหรีด ปลิดกระโทก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณบาน รทต.   คมเดช พลอยกระโทก 

95,900 93,700 ดําเนินการเสร็จ
แลว 

ตรวจรับแลว 
เบิกจายแลว 

5 โครงการวางทอเมนประปา ทอพีอี PE 100 PN 8 ขนาด 
63.00 มิลลิเมตร บานซับหวาย หมูท่ี 4 จุดเริ่มตนโครงการ
บริเวณโรงกรองประปา หมูท่ี 4 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ
บานนายเดช แสงเพชร และบริเวณแยกองคการโทรศัพท 

84,800 82,800 ดําเนินการเสร็จ
แลว 

ตรวจรับแลว 
เบิกจายแลว 

6 โครงการวางทอเมนประปา ทอพีอี PE 100 PN 8 ขนาด 
63.00 มิลลิเมตร ภายในหมูบานหนองหัวแรต หมูท่ี 6 ตําบล
หนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

202,800 198,000 ดําเนินการเสร็จ
แลว 

ตรวจรับแลว 
เบิกจายแลว 

7 โครงการวางทอเมนประปา ทอพีอี PE 100 PN 8 ขนาด 
63.00 มิลลิเมตร บานตลาดใหมสามัคคีหมูท่ี 15 จุดเริ่มตน
โครงการบริเวณหนารานชางหมิง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ
บานนายประเจน ขยันกลาง 

101,900 99,400 ดําเนินการเสร็จ
แลว 

ตรวจรับแลว 
เบิกจายแลว 

 
 
 

 
 



๙๖ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

7.โครงการโอนงบประมาณรายจาย 2563 
ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจายจริง หมายเหตุ 

1 โครงการเคลื่อนยายและปรับปรุงหอกระจายขาว บานตลาด
ใหมพัฒนา หมูท่ี 2 

33,000 30,000 ดําเนินการเสร็จ
แลว 

ตรวจรับแลว 
 
โครงการโอนงบประมาณรายจาย 2563 

ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจายจริง หมายเหตุ 
1 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก บริเวณซอยหลังตลาด 

– สามแยกถนนคอนกรีต หมูท่ี 6 
63,100 

 
- ข้ันตอนเตรียม

เอกสาร 
2 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก บริเวณวงเวียนตลาด – 

บานนางกระถิน หมูท่ี 6 
120,600 - ข้ันตอนเตรียม

เอกสาร 
3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 โดยมี

จุดเริ่มตนโครงการไรนายไพรวัลย โพธิ์เงิน และสิ้นสุดโครงการ
บริเวณบานนายวัชรินทร คมจักรกฤษ 

488,300 - ข้ันตอนเตรียม
เอกสาร 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 โดยมี
จุดเริ่มตนโครงการไรนายนายเบิ้ม ดังกระโทก และสิ้นสุด
โครงการบริเวณหอถังประปา 

491,000 - ข้ันตอนเตรียม
เอกสาร 

 
โครงการโอนงบประมาณรายจาย 2563 (กันเงิน) 

ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจายจริง หมายเหตุ 
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซับหวาย หมูท่ี 

4 ซอยขางโรงเรียนหนองบุญมากประสงควิทยา 
686,300 -  

2 โครงการซอมแซมผิวจราจรหินคลุก บานตลาดใหมพัฒนาหมูท่ี 
2 จุดเริ่มตนบริเวณบานตลาดใหมพัฒนา ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณ
บานหนองหิน 

179,000 -  

3 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมขุดรองน้ํา บานบุกระโทก หมู
ท่ี 8 จุดเริ่มตนโครงการบริเวณถนนสายบานบุกระโทก ถึง
จุดสิ้นสุดบริเวณสามแยกไปบานหนองกระทุม  

44,400 -  

4 โครงการวางทอระบายน้ํา บานบุกุดจอก หมูท่ี 5 จุดเริ่มตน
โครงการบริเวณไรนายเสนห กาศกระโทก ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการบริเวณไปบานคลองสารเพชร 

13,900 -  

 
 
 



๙๗ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจายจริง หมายเหตุ 

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองกระทุม หมูท่ี 9 
จุดเริ่มตนโครงการบริเวณไรนายเลียบ ครึมกระโทก ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไรนายพล ทอนกระโทก 

293,500 -  

6 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองชงโค หมูท่ี 11 
จุดเริ่มตนโครงการบริเวณบานนายติ๋ว หงิมกระโทก ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบานนายวินัย มูลภูเขียว 

157,000 -  

7 โครงการวางทอเมนประปา พีอี PE 100 PN 8 ขนาด 63 
มม. บานซับหวายหมูท่ี 4 จุดเริ่มตนโครงการบริเวณบานนาย
นิยม แจมในเมือง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบานนางวาด 
ปูนกลาง 

57,400 -  

8 โครงการกอสรางรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บาน
ซับหวายหมูท่ี 4 ชวงท่ี 1 จุดเริ่มตนโครงการบริเวณไรนาย
นิยม แจมในเมือง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณอางเก็บน้ําซับ
หวาย และชวงท่ี 2 จุดเริมตนโครงการบริเวณไรนายพานทอง 
ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบานนางวาด ปูนกลาง 
 

496,700 -  

 งบประมาณ 1,928,200   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 
8.โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปงบประมาณ 2563 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลผลิต งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ        
ท่ีใชไป 

ชวงเวลาท่ี
ดําเนินการ

(เดือน) 

หนวย 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

ชุดอุปกรณสําหรับ
หองเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานหนองหัวแรต 
เทศบาลตาํบลหนองหัว
แรต อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

30,700 25,500 เม.ย กอง
การศึกษา 

 

 
 

  
 

รวม 1 รายการ  30,700 25,500      
 
 

ในปงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) เทศบาลตําบลหนองหัวแรต ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ 2563 จํานวน 30,700 บาท 
และไดมีการเบิกจายจริง  จํานวน 25,500 บาท 

 
 
 
 

 
 
 



๙๙ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

9.ครุภัณฑโอนจายรายการใหม 
แผนงานสาธารณสุข  
ลําดับ รายการ จํานวน งบประมาณ 

ตั้งจาย 
งบประมาณ 

เบิกจาย 
หมายเหตุ 

1 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือโตะทํางาน   1 4,400 4,400 กองสาธารณสุข 

2 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือเกาอ้ีมีพนักพิง  1 2,500 2,500 กองสาธารณสุข 

3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือโนตบุค  1 22,000 22,000 กองสาธารณสุข 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
ลําดับ รายการ จํานวน งบประมาณ 

ตั้งจาย 
งบประมาณ 

เบิกจาย 
หมายเหตุ 

1 ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซ้ือเครื่องซักผาขนาด 25 กิโลกรัม  1 25,000 25,000 สํานักปลัด 

2 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซ้ือโปรเจคเตอร XGA 3,000 ลู
เมนส 

 1 
32,700 32,700 สํานักปลัด 

3 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพรอมไมคประชุม
และลําโพงหองประชุม 

 1 
71,060 71,060 สํานักปลัด 

4. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซ้ือเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของ
รถท่ีใชในการขนสง พรอมติดตั้งสําหรับรถบันทุกน้ํา 

 1 
10,000 10,000 สํานักปลัด 

5 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือตูเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณโลหะเหล็ก 
เบอร 18 

 1 
25,000 25,000 สํานักปลัด 

6 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ  1 18,000 18,000 สํานักปลัด 

 



๑๐๐ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนงานเคหะชุมชน 
ลําดับ รายการ จํานวน งบประมาณ 

ตั้งจาย 
งบประมาณ 

เบิกจาย 
หมายเหตุ 

1 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือโตะทํางานขนาด 4 ฟุต   1 4,400 4,400 กองชาง 

2 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือเกาอ้ีทํางานมีพนักพิง  1 2,500 2,500 กองชาง 

3 ครุภณัฑกอสราง เครื่องเจียรไฟฟาขนาด 4 นิ้ว กําลังไฟฟา 720 
โวลล จํานวน 1 เครื่อง 

 1 
2,250 2,250 กองชาง 

4. เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานรถถัง กําลังไฟฟา 940 วัตต  1 6,850 6,850 กองชาง 

 
  



๑๐๑ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

10.ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 เทศบาลตําบลหนองหัวแรต ไดสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนอง                
หัวแรต ท่ีมีผลตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลหนองหัวแรตในภาพรวม โดยการสุมกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ จํานวน 15 หมูบาน หมูบานละ 5 
ชุด รวมจํานวน 75 ชุด/คน มีรายละเอียดดังนี้ 

  1.เพศออออออออออออออ 
 เพศหญิง รอยละ 60.00  
 เพศชาย รอยละ 40.00  
 2.อาย ุ
 ต่ํากวา 25 ป คิดเปนรอยละ 1.33 
 25-40 ป คิดเปนรอยละ 28.00 
 41-60 ป คิดเปนรอยละ 65.33  
 มากกวา 60 ป คิดเปนรอยละ 5.33 
 3.การศึกษา 
 ต่ําวาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 41.33 
 มัธยมศึกษา ปวช. ปวส./เทียบเทา รอยละ 56.00  
 ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2.67 
 สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ - 
 4.อาชีพ 
 รับราชการ คิดเปนรอยละ 9.33 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย คิดเปนรอยละ 14.67 
 รับจาง/เกษตรกร คิดเปนรอยละ 72.00 
 นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 2.67 
 อ่ืนๆ/ระบุ คิดเปนรอยละ 1.33 
 การประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เทศบาลตําบลหนองหัวแรตในการ

พัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 6 ยุทธศาสตร พบวา ประชาชนให
คะแนน ยุทธศาสตร ท่ี 4 ดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเท่ียว              
มากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คะแนน  7.85  อันดับสอง ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
คะแนน 7.78 อันดับสาม ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม คะแนน 7.72 
อันดับสี่ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ คะแนน 7.68 อันดับหายุทธศาสตรท่ี 1 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม คะแนน 7.55 และอันดับหกยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน คะแนน 7.44                     
ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามตาราง ตอไปนี้  



๑๐๒ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

6.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( รวม ) 
( 10 คะแนน ) 

1) ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 7.55 

2) ดานการพัฒนาดานสาธารณะสุข และสวัสดิการสังคม 7.78 

3) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 7.44 

4) ดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการ
ทองเท่ียว 

7.85 

5) ดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 7.72 

6) ดานการพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและการบริหารราชการ
ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

7.68 

รวม 7.67 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
 ( 10 คะแนน ) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.49 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.52 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.45 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.55 

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.55 

6) มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.53 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําแกไขสูปญหา 7.56 

8) มีการแกปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.57 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.73 

ภาพรวม 7.55 

 
 



๑๐๓ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานสาธารณะสุข และสวัสดิการสังคม 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

 ( 10 คะแนน ) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.89 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.77 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.71 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.68 

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.81 

6) มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.81 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําแกไขสูปญหา 7.85 

8) มีการแกปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.73 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.76 

ภาพรวม 7.78 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

 ( 10 คะแนน ) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.48 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.47 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.40 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.37 

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.44 

6) มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.33 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําแกไขสูปญหา 7.43 

8) มีการแกปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.47 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.56 

ภาพรวม 7.44 

 
 



๑๐๔ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเท่ียว 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

 ( 10 คะแนน ) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.88 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.77 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.73 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 8.80 

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.73 

6) มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.72 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําแกไขสูปญหา 7.63 

8) มีการแกปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.67 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.74 

ภาพรวม 7.85 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
 ( 10 คะแนน ) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.77 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.71 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.72 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.72 

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.75 

6) มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.69 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําแกไขสูปญหา 7.67 

8) มีการแกปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.71 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.77 

ภาพรวม 7.72 



๑๐๕ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและการบริหารราชการใหมี        
ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
 ( 10 คะแนน ) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.81 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.73 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.73 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.64 

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.61 

6) มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.67 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําแกไขสูปญหา 7.57 

8) มีการแกปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.60 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.71 

ภาพรวม 7.68 



๑ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อาํเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 


