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ค าน า 
 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ (พ.ศ. 2561-2565) ไปแล้ว เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562 นั้น 

เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3 ) โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  ข้อ 9  ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  "ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

หวังเป็นอยา่งยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ฉบับนี้ จะสามารถบรรลุเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ และประชาชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์  ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ ) ให้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
มิถุนายน  2563 

 
 
 



 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1  เหตุผลและความจ าเป็น                               
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3)                   
ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
๑. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์      
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
๑.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
๒.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการประชาชนและสุขภาพเด็ก 
๓.โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด                            
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๑.อุดหนุนโครงการครูจิตอาสาแบ่งปันความรู้เพ่ือเด็กโรงเรียนวัดคงคาเจริญ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาลุ่ม – หนองปรือ   หมู่ที่ ๑             
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายนิจ ทองค าชุม  รัตนคม หมู่ที่ ๑ 
๓.โครงการขุดลอกคลองหนองเภา หมู่ที่ ๑,๓,๕,๗,๙,๑๒  
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจริญ ทองกระจ่อง หมู่ที่ ๑ 
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางภาณี สุมงคล หมู่ที่ ๑  
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาคร หนูขาว หมู่ที่ ๒ 
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ายาง หมู่ที่ ๒ 
๘.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ริมถนน สายป่ายาง 
๙.โครงการขุดลอกล าเหมืองริมถนน สายทุ่งหม้าย-ควนกรด หมู่ที่ ๒ 
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิวร รัตนมณี หมู่ที่ ๒ 
๑๑.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก,รางระบายน้ ารูปตัววี ถนนสายทุ่งหม้าย-เขตชะมาย หมู่ที่ ๒ 
๑๒.โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายคุ้ม เกิดบัวทอง – สวนนายจวน หมู่ที่ ๓ 
๑๓.โครงการบุกเบิกถนนเลียบเหมืองปากคู – บ้านนายชัยชนะ รัตนคม หมู่ที่ ๓ 
๑๔.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายช่องไทร ป้ายแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลา หมู่ที่ ๓ 
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนโสตศึกษา หมู่ที่ ๔,๗ 
๑๖.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าเชโค หมู่ที่ ๔ 
๑๗.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางพัด หมู่ที่ ๑ 
๑๘.โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารระห้วยช้างตาย หมู่ที่ ๔ 
๑๙.โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณะห้วยตก หมู่ที่ ๔ 
๒๐.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่เจริญ หมู่ที่ ๕ 
๒๑.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบคลองหนองเภา หมู่ที่ ๕ 
๒๒.โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านนายสมมุง รัตนกระจ่าง หมู่ที่ ๕ 
๒๓.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายสวนปาล์มนายสมโภทร์ ทองโกมล หมู่ที่ ๕ 



 

สารบัญ 
 

๒๔.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายสมเกียรติ จริตงาม หมู่ที่ ๕ 
๒๕.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายปราโมทย์ รัตนกระจ่าง หมู่ที่ ๕ 
๒๖.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง บริเวณถนนข้างศูนย์พลังงาน-นาเกิดผล หมู่ที่ ๕,๗ 
๒๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนทร ถึง หนองราโพธิ์ หมู่ที่ ๕ 
๒๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านนางวรรณี ชาวไร่ หมู่ที่ ๕ 
๒๙.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านสหมิตร หมู่ที ่๖ 
๓๐.โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านสหมิตร หมู่ที่ ๖ 
๓๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนสายบ้านเหนือ หมู่ที่ ๖ 
๓๒.โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๖ 
๓๓.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวังหีบ หมู่ที่ ๖  
๓๔.โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายขาว สุชาติพงษ์ หมู่ที่ ๗ 
๓๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไม้ดัก หมู่ที่ ๗ 
๓๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาชุมชน หมู่ที่ ๗ 
๓๗.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมรางระบายน้ า คสล.ถนนสายหลังพัฒนาชุมชน หมู่ที่ ๗ 
๓๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงพยาบาล หมู่ที่ ๗ 
๓๙.โครงการขุดลอกเมืองน้ า บริเวณถนนสายยางหุน หมู่ที่ ๘ 
๔๐.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนเอเชียถึงบ้านนายวิโรจน์ ด้วงสีทอง หมู่ที่ ๘ 
๔๑.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างบ้านผู้ใหญ่สุชาติ 
๔๒.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเขียน ทรงแก้ว –                           
บ้านนายเที่ยว รัตนบุรี หมู่ที่ ๙ 
๔๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรพล – บ้านนายประนอม มหาสุข หมู่ที่ ๙ 
๔๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งป่อง หมู่ที่ ๙ 
๔๕.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 
๔๖.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านนางน้อม ทองค าชุม – บ้านนายวิเชษฐ์ จันทรสุข หมู่ที่ ๑๐ 
๔๗.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางวรรณา ทองค าชุม – บ้านนางบุญรอด เทพรัตน์ หมู่ที่ ๑๐ 
๔๘.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายประจวบ สุขอนันต์ – บ้านนายพิณ ชูภักดี หมู่ที่ ๑๐ 
๔๙.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวงแหวน หมู่ที่ ๑๐ 
๕๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายผิน หมู่ที่ ๑๐ 
๕๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระ หมู่ที่ ๑๑ 
๕๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวง หมู่ที่ ๑๑ 
๕๓.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านทวดฉ่ า หมู่ที่ ๑๑ 
๕๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๑๑ 
๕๕.โครงการขยายเขตถนนสายนาใหญ่ – ป้ายเกาะปริงพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๑๒ 
๕๖.โครงการขยายถนนสายซอยน าโชคพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๑๒ 
๕๗.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางภาสี รัตนคช หมู่ที่ ๑๓  
๕๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุภา ภักดีสุววรณ หมู่ที่ ๑๓ 



 

สารบัญ 
 

๕๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขึงหนัง หมู่ที่ ๑๓  
๖๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมา หมู่ที่ ๑๓ 
๖๑.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายวิโรจน์ แก้วมณี หมู่ที่ ๑๓ 
๖๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะยูง หมู่ที่ ๑๓ 
๖๓.โครงการขุดลอกคลองขุด หมู่ที่ ๑๓ 
๖๔.โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณะของชลประทานในพ้ืนที่ ๑๔ 
๖๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายเจริญ ทองกระจ่าง 
๖๖.โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ ๑ 
๖๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ถนนสายป่ายาง  
๖๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ถนนสายนบเพิง 
๖๙.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ซอยพรุเจ 
๗๐.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ซอยปากคู 
๗๑.โครงการขยายเขตประปาหมู่ส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายข้างโรงเรียนโสตศึกษา หมู่ที่ ๔,๕,๗  
๗๒.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง บริเวณบ้านนางปราณี ไชยศร หมู่ที่ ๔ 
๗๓.โครงการขุดเจาะบ่อดาล หมู่ที่ ๔ 
๗๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ สายควนธง 
๗๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางวรรณี ชาวไร่ 
๗๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายอ านวย จีนพันธ์ 
๗๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ ถนนสายศูนย์พลังงาน 
๗๘.โครงการย้ายเสาไฟ หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนายชลทิชา พรหมดนตรี 
๗๙.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่ง สายหน้าโรงประชุม หมู่ที่ ๗ 
๘๐.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สานบ้านนางจารุณี ไทยสยาม หมู่ที่ ๗ 
๘๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ จ านวน ๒ บ่อ 
๘๒.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณหน้าโรงเรียนโสตศึกษา หมู่ที่ ๘ 
๘๓.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนสายหนองแส้น หมู่ที่ ๘ 
๘๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าโรงประชุม หมู่ที่ ๙ 
๘๕.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง บริเวณสายบ้านนางเปลี่ยน-บ้านนายฟอง รัตนกระจ่าง        
หมู่ที่ ๑๑ 
๘๖.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายประกูล รัตนกระจ่าง หมู่ที่ ๑๑ 
๘๗.โครงการเจาะบ่อดาล หมู่ที่ ๑๑ 
๘๘.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณหนองสระ หมู่ที่ ๑๑ 
๘๙.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ สายนาป่า – นาโต๊ะแถม 
๙๐.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ สายหลังบ้านนายฟอง รัตนกระจ่าง 
๙๑.โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล ซอยน าโชค – บ้านนายจิรัตน์ สุมงคล หมู่ที่ ๑๒ 
๙๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ ซอยน าโชค  
๙๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ สายควนธง 



 

สารบัญ 
 

๙๔.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ จ านวน ๑ บ่อ 
๙๕.โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ ๑๔ 
๙๖.โครงการจัดหาแหล่งน้ าสาธารณะบ้านนาเกาะ (บ่อดิน  
๙๗.โครงการติดตั้งเสาธง พร้อมฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
๙๘.โครงการซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑.โครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
แนวทางการพัฒนา ๖.๕ แนวทางการพัฒนาจัดหาที่ดินก่อสร้างส านักและปรับปรุงเครื่องมือใช้
ส านักงานให้เพียงพอ 
๑.เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล                                                              
๒.เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล   
๓.เพ่ือจัดหาเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง        
๔.เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
๕.เพ่ือจัดหาเก้าอ้ี 
๖.เพ่ือจัดหาตู้บานเลื่อน 
๗.เพ่ือจัดหาตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
เหตุผลและความจ าเป็น 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3)  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปแล้ว 
เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  นั้น 

 เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) โดยอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความให้ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แนวทางการพัฒนา ๒. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
        งบประมาณ    ๒๘๔,๐00.- บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 ๑.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง 
๒.เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น 
๓.เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แนวทางการพัฒนา ๒.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
 แผนงานสาธารณสุข 

1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม งบประมาณ    5๐,000.- บาท 
 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
1.เพ่ือขยายระบบบริการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
2.เพ่ือส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ าเสมอ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แนวทางการพัฒนา ๒.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
 แผนงานสาธารณสุข 
 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการประชาชน และสุขภาพเด็ก                งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐.- บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะด้านคุณภาพอนามัยเด็กและเยาวชน 
2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับบริการดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เหมาะสม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แนวทางการพัฒนา ๒.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
 แผนงานสาธารณสุข          
 ๓. โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด          งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
1.เพ่ือให้เด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจอันตรายของยาเสพติด 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา ๓.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน 
แผนงานการศึกษา                                               
๑. อุดหนุนโครงการครูจิตอาสาแบ่งปันความรู้เพ่ือเด็กโรงเรียนวัดคงคาเจริญ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
๑.เพ่ือจัดหาจิตอาสาที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะท าหน้าที่ครูช่วยสอน 
๒.เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดคงคาเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาลุ่ม – หนองปรือ หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองหงส์  

         งบประมาณ ๒,๗๐๓,๐๐๐.-  บาท 
  

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิจ ทองค าชุม หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองหงส์ 

งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐.- บาท  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๓.โครงการขุดลอกคลองหนองเภา หมู่ที่ ๑,๓,๕,๗,๙,๑๒ ต าบลหนองหงส์    

       งบประมาณ ๑๐,๐๐0,00๐.-บาท    

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       
 ๑.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในช่วงหน้าฝน 
 ๒.เพ่ือให้การระบายน้ ามีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจริญ  ทองกระจ่าง หมู่ที่ 1    

 ต าบลหนองหงส์      งบประมาณ 3,205,0๐๐.- บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางภาณี  สุมงคล หมู่ที่ 1 ต าบลหนองหงส์  

        งบประมาณ 358,0๐๐.- บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาคร หนูขาว หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหงส์ 

        งบประมาณ 239,0๐๐.- บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ายาง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหงส์ 

       งบประมาณ 1,860,0๐๐.- บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๘.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ริมถนน สายป่ายาง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหงส์   

         งบประมาณ 7,136,0๐๐.- บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๙.โครงการขุดลอกล าเหมืองริมถนน สายทุ่งหม้าย – ควนกรด หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหงส์   

         งบประมาณ 220,00๐.- บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิวร รัตนมณี  หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐.- บาท 

        
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๑๑.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก, รางระบายน้ ารูปตัววี ถนนสายทุ่งหม้าย – เขต.  

 ชะมาย หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองหงส์     งบประมาณ ๙,๕๑๔,๐๐๐.- บาท  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๑๒.โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายคุ้ม เกิดบัวทอง – สวนนายจวน  หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ 1,125,0๐๐.-บาท 

 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน    
๑๓.โครงการบุกเบิกถนนเลียบเหมืองปากคู – บ้านนายชัยชนะ  รัตนคม  หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ    300,๐๐๐.-บาท  
 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน           
๑๔.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายช่องไทร ป้ายแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลา หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหงส์  

         งบประมาณ      55,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือพัฒนาเป็นที่พักผ่อน ออกก าลังกายของประชาชนในหมู่บ้าน 
๒.เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 ๑๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนโสตศึกษา หมู่ที่ 
 4,7  ต าบลหนองหงส์      งบประมาณ  2,762,000.-บาท 
 
 วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๑๖.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าเชโค  หมู่ที่ 4  

 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 964,32๐.-บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน  
๑๗.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางพัด  หมู่ที่ 4                   
ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 1,095,36๐.-บาท 

 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๑๘.โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะห้วยช้างตาย  หมู่ที่ 4  ต าบลหนองหงส์   

         งบประมาณ ๑๐,๐๐0,00๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       

 ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  
๒.เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
  



 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๑๙.โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณะห้วยตก  หมู่ที่ 4  ต าบลหนองหงส์    

          งบประมาณ 350,๐00.- บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       

 ๑.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในช่วงหน้าฝน 
 ๒.เพ่ือให้การระบายน้ ามีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
  

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน         

 ๒๐.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่เจริญ  หมู่ที่ 5 
  ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 833,28๐.-บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๒๑.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบคลองหนองเภา  หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหงส์  

         งบประมาณ 1,๒00,0๐๐.-บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลท่ีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 

 



 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๒๒.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายสมมุง  รัตนกระจ่าง  หมู่ที่ 5   

 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 150,0๐๐.-บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
  

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๒๓.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายสวนปาล์มนายสมโภทร์  ทองโกมล  หมู่ที่ 5  

 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 72๐,๐๐๐.-บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๒๔. โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายสมเกียรติ  จริตงาม  หมู่ที่ 5   

 ต าบลหนองหงส์ 
         งบประมาณ  1,200,0๐๐.- บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๒๕.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายปราโมทย์  รัตนกระจ่าง  หมู่ที่ 5  

 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ ๔๘0,0๐๐.- บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๒๖.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง บริเวณถนนข้างศูนย์พลังงาน-นาเกิดผล   

 หมู่ที่ 5,7 ต าบลหนองหงส์     งบประมาณ 897,0๐๐.- บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง      
 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๒๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนทร ถึงหนองราโพธิ์ หมู่ที่ 5  

 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 1,058,4๐๐.- บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๒๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านนางวรรณี ชาวไร่ หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองหงส์  

         งบประมาณ ๕๔0,00๐.- บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๒๙.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านสหมิตร หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหงส์   

         งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๓๐.โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านสหมิตร หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองหงส์ 
       งบประมาณ ๒,๑๖๕,๐๐๐.-บาท  

       
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๓๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนสายบ้านเหนือ หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองหงส์ 

งบประมาณ ๑๐,๔๖๖,๐๐๐.- บาท  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๓๒.โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองหงส์         

         งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๓๓.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวังหีบ หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองหงส์          
        งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๓๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายขาว  สุชาติพงษ์  หมู่ที่ 7    

 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 1,240,0๐๐.-บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน         
๓๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไม้ดัก หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหงส์   
        งบประมาณ 1,840,16๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๓๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาชุมชน  หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหงส์ 

         งบประมาณ 1,661,6๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๓๗.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมรางระบายน้ า คสล.ถนนสายหลังพัฒนาชุมชน  หมู่ที่ 7  

 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 2,๗๐๐,๐๐๐.-  บาท 
          

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       
 ๑.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในช่วงหน้าฝน 
 ๒.เพ่ือให้การระบายน้ ามีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๓๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงพยาบาล หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหงส์ 

        งบประมาณ 1,579,2๐๐.- บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพื่อให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๓๙.โครงการขุดลอกเหมืองน้ า บริเวณถนนสายยางหุน  หมู่ที่ 8 ต าบลหนองหงส์   

         งบประมาณ 100,0๐๐.-  บาท 
          

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง      
 เพ่ือให้การระบายน้ าได้มาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
 
 



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๔๐.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก  ถนนเอเชียถึงบ้านนายวิโรจน์  ด้วงสีทอง  หมู่ที่ 8 
 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 258,0๐๐.-  บาท 

          
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๔๑.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายข้างบ้านผู้ใหญ่สุชาติ    

 หมู่ที่ 8  ต าบลหนองหงส์      งบประมาณ 52๔,8๐๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๔๒.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเขียน ทรงแก้ว – 

 บ้านนายเที่ยว  รัตนบุรี  หมู่ที่ 9  ต าบลหนองหงส์   งบประมาณ 2,760,0๐๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๔๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรพล-บ้านนายประนอม  มหาสุข  หมู่  

 ที่ 9  ต าบลหนองหงส์      งบประมาณ 1,230,0๐๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๔๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งป่อง  หมู่ที่ 9  ต าบลหนองหงส์   

         งบประมาณ 738,0๐๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๔๕.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบลหนองหงส์     

         งบประมาณ 1,161,5๐๐.-  บาท  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ 

 
 
 



 

 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๔๖.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านนางน้อม  ทองค าชุม –บ้านนายวิเชษฐ์  จันทรสุข   

 หมู่ที่ 10 ต าบลหนองหงส์      งบประมาณ 860,0๐๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๔๗.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางวรรณา  ทองค าชุม –บ้านนางบุญรอด   

 เทพรัตน์  หมู่ที่ 10 ต าบลหนองหงส์    งบประมาณ 172,0๐๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๔๘.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายประจวบ  สุขอนันต์ – บ้านนายพิณ  ชูภักดี   

 หมู่ที่  10 ต าบลหนองหงส์     งบประมาณ 129,0๐๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 



 

 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๔๙.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวงแหวน  หมู่ที่ 10   

 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 1,120,0๐๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๕๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายผิน  หมู่ที่ 10 ต าบลหนองหงส์  

         งบประมาณ 615,00๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๕๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระ  หมู่ที่ 11  ต าบลหนองหงส์     

        งบประมาณ ๑๐,๐๐0,00๐.-บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       
 ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  

๒.เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๕๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางยวง  หมู่ที่ 11 ต าบลหนองหงส์  

         งบประมาณ  545,6๐๐.-บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๕๓.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านทวดฉ่ า  หมู่ที่  11 ต าบลหนองหงส์   
        งบประมาณ 70,4๐๐.-บาท 

 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร  
แผนงานเคหะและชุมชน          
๕๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเศรษฐกิจ หมู่ที่ 12 ต าบลหนองหงส์     

         งบประมาณ 2,900,0๐๐.-บาท  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๕๕.โครงการขยายเขตถนนสายนาใหญ่ – ป้ายเกาะปริงพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 12    

 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 2,๔00,0๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๕๖.โครงการขยายถนนสายซอยน าโชคพร้อมวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 12 ต าบลหนองหงส์  

         งบประมาณ 1,080,0๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๕๗.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางภาสี  รัตนคช  หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหงส์ 

         งบประมาณ 86,00๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๕๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุภา   ภักดีสุวรรณ  หมู่ที่ 13   

 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 590,40๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๕๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขึงหนัง  หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหงส์  

         งบประมาณ 1,968,00๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๖๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมา  หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหงส์  

         งบประมาณ 492,00๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๖๑.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายวิโรจน์  แก้วมณี  หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหงส์ 

         งบประมาณ 430,0๐๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๖๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะยูง หมู่ที่ 13  ต าบลหนองหงส์   

         งบประมาณ 2,796,96๐.-  บาท 
        

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
2.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๖๓.โครงการขุดลอกคลองขุด หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหงส์      

         งบประมาณ 600,00๐.-  บาท 
 วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
 



 

 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๔.โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณะของชลประทานในพ้ืนที่  หมู่ที่  14  ต าบลหนองหงส์  

         งบประมาณ   50,0๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 ๑.เพ่ือให้การระบายน้ ามีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายเจริญ ทองกระจ่าง ต าบลหนองหงส์ 

งบประมาณ    1๐0,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 ๑.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี 
  
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๖๖.โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล  หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองหงส์ 

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ชาวบ้านมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ถนนสายป่ายาง ต าบลหนองหงส์ 

งบประมาณ    ๘0,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ถนนสายนบเพิง ต าบลหนองหงส์ 

งบประมาณ    ๑๐0,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๙.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ซอยพรุเจ ต าบลหนองหงส์ 

งบประมาณ    ๑๕0,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๐.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ซอยปากคู ต าบลหนองหงส์ 

งบประมาณ    ๕0,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๗๑.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายข้างโรงเรียนโสตศึกษา หมู่ที่ 4,5,7 

 ต าบลหนอหงส์       งบประมาณ 547,17๐.- บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง      
 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ 



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       

         ๗๒.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง บริเวณบ้านนางปราณี  ไชยศร  หมู่ที่ 4  
 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 143,0๐๐.- บาท 

 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง      

 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๗๓.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหงส์  งบประมาณ 600,๐๐๐.- บาท 

 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง      

 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ สายควนธง  ต าบลหนองหงส์ 

งบประมาณ    ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการ ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางวรรณี ชาวไร่  ต าบลหนองหงส์ 

งบประมาณ   ๗๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายอ านวย จีนพันธ์  ต าบลหนองหงส์  

        งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ ถนนสายศูนย์พลังงาน  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๘.โครงการย้ายเสาไฟ หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนายชลทิชา พรหมดนตรี  ต าบลหนองหงส์ 
            งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๗๙.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายหน้าโรงประชุม หมู่ที่ 7   ต าบลหนองหงส์ 

        งบประมาณ 345,๐๐๐.- บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง      
 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ 



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๘๐.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายบ้านนางจารุณี  ไทยสยาม  หมู่ที่ 7   
ต าบลหนองหงส์      งบประมาณ 345,๐๐๐.- บาท 

 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       

 ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๘๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 8  จ านวน 2 บ่อ ต าบลหนองหงส์    

       งบประมาณ 569,2๐๐.-  บาท   
   

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       
 ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๘๒.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  บริเวณหน้าโรงเรียนโสตศึกษา  หมู่ที่ 8 ต าบลหนองหงส์  

        งบประมาณ 52,5๐๐.-  บาท  
         

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง         
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๘๓.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนสายหนองแส้น หมู่ที่ 8  ต าบลหนองหงส์  

       งบประมาณ 105,0๐๐.-  บาท   
     

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ 

 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๘๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าโรงประชุม หมู่ที่ ๙  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ   ๗๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๘๕.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง บริเวณสายหลังบ้านนางเปลี่ยน –บ้านนายฟอง             

  รัตนกระจ่าง  หมู่ที่  11  ต าบลหนองหงส์    งบประมาณ 193,2๐๐.- บาท 
 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       
 ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๘๖โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายประกูล  รัตนกระจ่าง  หมู่ที่  11 
 ต าบลหนองหงส์       งบประมาณ 600,๐๐๐.- บาท 

 



 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       
 ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ 

 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๘๗.โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 11 ต าบลหนองหงส์  งบประมาณ 760,๐๐๐.- บาท 

 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       

 ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๘๘.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณหนองสระ  หมู่ที่  11 ต าบลหนองหงส์  

       งบประมาณ 1,50๐,๐๐๐.- บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       

 ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๘๙.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ สายนาป่า – นาโต๊ะแถม  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดีดี  
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๙๐.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ สายหลังบ้านนายฟอง รัตนกระจ่าง ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน  
๙๑.โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล ซอยน าโชค – บ้านนายจิรัตน์  สุมงคล  หมู่ที่  12 ต าบลหนองหงส์ 

        งบประมาณ  200,0๐๐.-บาท  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.เพ่ือให้ชาวบ้านมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๙๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ ซอยน าโชค ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๙๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ สายควนธง ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ความสว่างกับประชาชนผู้ใช้ถนนยามค่ าคืนดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๙๔.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 13 จ านวน 1 บ่อ ต าบลหนองหงส์    

       งบประมาณ 284,6๐๐.-  บาท  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๙๕.โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล  หมู่ที่ 14  ต าบลหนองหงส์      

       งบประมาณ   ๔๐0,0๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๙๖.โครงการจัดหาแหล่งน้ าสาธารณะบ้านนาเกาะ (บ่อดิน)  หมู่ที่ 14 ต าบลหนองหงส์  

งบประมาณ    1,230,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 1.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๙๗.โครงการติดตั้งเสาธง พร้อมฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

        งบประมาณ  ๒๐0,00๐.- บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลท่ีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.เพ่ือการชักธงชาติในเวลาปกติ ณ อาคารสถานที่ ตามประเพณีนิยมให้ปฏิบัติต่อธงด้วยความเคารพ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานเคหะและชุมชน       
๙๘.โครงการซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

         งบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐.- บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.เพ่ือให้ประชาชน หน่วยงาน ได้น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
๒.เพ่ือให้เกิดความสง่างามและสมพระเกียรติ พร้อมประดับตกแต่งธงทิว และตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
๓.เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

๑.โครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจระบบประชาธิปไตย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แนวทางการพัฒนา ๖.๕ แนวทางการพัฒนาจัดหาที่ดินก่อสร้างส านักและปรับปรุงเครื่องมือใช้ส านักงานให้
เพียงพอ 

๑.เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล     
๒.เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล   
๓.เพ่ือจัดหาเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง        
๔.เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED ขาวด า       
๕.เพ่ือจัดหาเก้าอ้ี  
๖.เพ่ือจัดหาตู้บานเลื่อน 
๗.เพ่ือจัดหาตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน        
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
๑.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
๒.เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑)ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

๑.๑แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๓ 

 
 ๒๘๐,๐๐๐ 

 
     ๓ 

 
 ๒๘๐,๐๐๐ 

 
     ๖  

 
  ๕๖๐,๐๐๐ 
 

๑.๓ แผนงาน
ป้องกันสาธารณ
ภัย 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๑ 

 
 ๒๘๔,๐๐๐ 

 
     ๑ 

 
 ๒๘๔,๐๐๐ 

 
     ๒  

 
  ๕๖๘,๐๐๐ 

รวม  
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๔ 

 
 ๕๖๔,๐๐๐ 

 
     ๔ 

 
 ๕๖๔,๐๐๐ 

 
     ๘ 

 
๑,๑๒๘,๐๐๐ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๒)ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑.๑แผนงาน
การศึกษา 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๑ 

 
    ๗๒,๐๐๐ 
 

 
     ๑ 

 
    ๗๒,๐๐๐ 
 

 
     ๒  

    
๒๕๐,๐๐๐ 
 

รวม  
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๑ 

 
    ๗๒,๐๐๐ 
 

 
     ๑ 

 
    ๗๒,๐๐๐ 
 

 
     ๒  

    
๒๕๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

บัญชีสรุป 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบปร
ะมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประม
าณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงก
าร 

งบประมาณ จ านวน 
โครงก
าร 

งบประมาณ 

๓)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๑๕ 

 
๒๓,๔๐๕,๐๐๐ 

 
๗๘ 

 
๗๓,๔๗๗,๖๕๐ 

 
    ๕  

 
๓๑,๑๖๐,๐๐๐ 
 

 
   ๙๘ 

 
๑๒๘,๐๔๒,๖๕๐ 

 
รวม 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๑๕ 

 
๒๓,๔๐๕,๐๐๐ 

 
๗๘ 

 
๗๓,๔๗๗,๖๕๐ 

 
    ๕  

 
๓๑,๑๖๐,๐๐๐ 
 

 
   ๙๘ 

 
๑๒๘,๐๔๒,๖๕๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาสู่เมืองสีขาว ชุมชนเข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

25๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็ง 
๒.เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น 
๓.เพ่ือพัฒนาระบบ
การปฏิบัติกู้ภัยใน
ภาวะฉุกเฉินให้เป็น
ระบบ 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
จ านวน ๕๐ คน 
ผู้สังเกตการณ์
จ านวน ๑๐ คน 

- -  ๒๘๔,๐๐๐ ๒๘๔,๐๐๐ จ านวนจิตอาสาภัย
พิบัติและผู้
สังเกตการณ์
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
หงส์ 

๑.สามารถช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนที่เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.0๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๒.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม (๒.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน) 
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพ่ือประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็ง
เต้านม 

ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๔๐ 
คน 

 -      - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้
เข้าโครงการ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมะเร็งเต้า
นมมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๒.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม (๒.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน) 
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ
ประชาชนและ
สุขภาพเด็ก 

1.เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ทักษะด้านคุณภาพ
อนามัยเด็กและ
เยาวชน 
2.เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้รับบริการ
ดูแลสุขภาพและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพท่ี
เหมาะสม 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
๑๔๐ คน 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. มีความเข้าใจ
ทักษะด้าน
คุณภาพอนามัย
เด็กและเยาวชน 
2. เด็กและ
เยาวชนได้รับ
บริการดูแล
สุขภาพและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพท่ี
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๒.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม (๒.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน) 
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓ โครงการรณรงค์
และแก้ปัญหายา
เสพติด  

1.เพ่ือให้เด็กเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 
2.เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจอันตรายของยา
เสพติด 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
๑๔๐ คน 

- - - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
 

1. เด็กและ
เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 
๒.เด็กและเยาวชน
มีความรู้        
ความเข้าใจ และรู้
ถึง อันตรายของ
ยาเสพติด 
 

ส านักปลัด 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาสู่เมืองสีขาว ชุมชนเข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่รับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 
๑. อุดหนุน

โครงการครูจิต
อาสาแบ่งปัน
ความรู้เพื่อเด็ก
โรงเรียนวัดคง
คาเจริญ 

๑.เพ่ือจัดหาจิตอาสาที่มี
คุณสมบัติพร้อมที่จะท า
หน้าที่ครูช่วยสอน 
๒.เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 

จัดหาครูจิตอาสา 
 

- - ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ มีคุณครู
เพียงพอ
ต่อการ
สอน 

พัฒนาและ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาของ
นักเรียน
โรงเรียนวัดคง
คาเจริญ 

ส านักงาน
ปลัด 

ร.ร.วัดคงคา
เจริญ 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๑. โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาลุ่ม  – 
หนองปรือ หมู่ที่  ๑ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาลุ่ม – 
หนองปรือ หมู่ที่ ๑ 
ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๔,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

- - ๒,๗๐๓,๐๐๐  ๒,๗๐๓,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้รับถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายนิจ 
ทองค าชุม หมู่ที่  ๑ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
นิจ ทองค าชุม หมู่ที่ ๑ 
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๓๐ เมตร    

- - - ๔๗๘,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้รับถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๓ โครงการขุดลอก
คลองหนองเภา หมู่ที่ 
๑,๓,๕,๗,๙,๑๒ 
ต าบลหนองหงส์ 

 

๑.เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 
 

ขุดลอกคลองหนองเภา 
หมู่ที่ 5 จ านวน 1 สาย 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองหงส์ 
ก าหนด 

- - - ๑๐,๐๐0,00๐ ๑๐,๐๐0,00๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้น้ า 

สามารถ
ระบายน้ าได้
ดี 
 

กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า งถ น น
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
นายเจริญ  ทอง
กระจ่ าง หมู่ ที่ 
1 ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทาง                 
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 
สามารถระบาย
น้ าได้ดี 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเจริญ  ทองกระจ่าง 
หมู่ที่ 1 ระยะทาง 1,350 เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐ .๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,40
๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หนอง
หงส์ ก าหนด) 

 

- - 3,205,0๐๐  - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า งถ น น
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
น า งภ า ณี   สุ
มงคล หมู่ที่  1 
ต า บ ล ห น อ ง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง                    
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางภาณี  สุ
มงคล หมู่ที่ 1 ระยะทาง 
150 เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 60๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ 
อบต.หนองหงส์ ก าหนด) 

- - 358,0๐๐  - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖ โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า งถ น น
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
นางสาคร หนู
ข า ว  ห มู่ ที่  2 
ต า บ ล ห น อ ง
หงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง                 
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางสาคร หนู
ขาว หมู่ที่ 2 ระยะทาง 100 
เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 40๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ 
อบต.หนองหงส์ ก าหนด) 

- - 239,0๐๐  - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗ โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า งถ น น
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายป่ า
ย า ง  ห มู่ ที่  2 
ต า บ ล ห น อ ง
หงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง                 
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายป่ ายาง หมู่ ที่  2 
ระยะทาง 750  เมตร ผิ ว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ ผิ วจราจรไม่น้ อยกว่ า 
3,00๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมป้ ายประชาสัม พันธ์
โค รงการ  จ าน วน  1  ป้ าย 
(ตามแบบ อบต.หนองหงส์ 
ก าหนด) 

 

- - 1,860,0๐๐  - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘ โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ริมถนน สายป่า
ย า ง  ห มู่ ที่  2 
ต า บ ล ห น อ ง
หงส์ 

 

๑. เพื่อให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 
 

วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.
ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60x1.00 
เมตร พร้อมบ่อพักคสล. แล้ว
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี 
2  ข้ างท าง ระยะทางรวม 
1 ,5 0 0  เมตร พ ร้อมป้ าย
ป ร ะช าสั ม พั น ธ์ โค ร งก า ร 
จ านวน 1  ป้ าย (ตามแบบ 
อบต.หนองหงส์ ก าหนด) 

- - 7,136,0๐๐  - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
พึงพอใจ 

๑. สามารถระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดี 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙ โ ค ร ง ก า ร ขุ ด
ลอกล าเหมือง
ริมถนน สายทุ่ง
หม้ าย  – ควน
ก รด  ห มู่ ที่  2 
ต า บ ล ห น อ ง
หงส์ 

๑. เพื่อให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 
 

ขุดลอกล าเหมืองริมถนน สาย
ทุ่งหม้าย – ควนกรด หมู่ที่ 2 
ระยะทาง 450 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1  ป้ าย (ตามแบบ 
อบต.หนองหงส์ ก าหนด) 

- - 220,00๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
พึงพอใจ 

๑. สามารถระบาย
น้ าลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐ โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้ านนาย
นิวร รัตนมณี  หมู่ที่ 
๒ ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
นิวร รัตนมณี  หมู่ที่ ๒  
ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ 
เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ ๐.๓๐ เมตร 

- -  ๑๙๑,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้รับถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๑๑ โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่ อ พั ก , 
รางระบายน้ า
รู ป ตั ว วี  ถ น น
สายทุ่งหม้าย – 
เขต.ชะมาย หมู่
ที่  ๒  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้การระบายน้ า
ที่มีมาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

วางท่อระบายน้ า ขนาด 
ø ๐.๖๐ เมตร (มอก.) 
ชั้น๓ พร้อมบ่อพัก คสล. 
แล้วก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัววี     ริมถนนทั้ง 
๒ ข้าง ระยะทาง 
๑,๐๐๐.๐๐ เมตร   

- - - ๙,๕๑๔,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
จะไม่ได้รับ
ความเดือน
ร้อน 

๑. สามารถระบาย
น้ าลงสู้ล าน้ า
สาธารณะได้ดี 

กองช่าง 
 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๑๒ โครงการบุกเบิก
ถนนสายสวนนาย
คุ้ม เกิดบัวทอง – 
สวนนายจวน  หมู่
ที่ ๓ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทาง
ที่ได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้ดี 
 

บุกเบิกถนนสายสวนนาย
คุ้ม เกิดบัวทอง – สวน
นายจวน  หมู่ที่ ๓  
ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๑,๑๒๕,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๑๓ โครงการบุกเบิก
ถนนเลียบเหมือง
ปากคู – บ้านนาย
ชัยชนะ รัตนคม 
หมู่ที่ ๓ ต าบล
หนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทาง
ที่ได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้ดี 
 

บุกเบิกถนนเลียบเหมือง
ปากคู – บ้านนายชัย
ชนะ รัตนคม หมู่ที่ ๓ 
ระยะทางยาว ๔๐๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๑๔ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ฝายช่อง
ไทร ป้ายแหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์ปลา 
หมู่ที่ ๓ ต าบล
หนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือพัฒนาเป็นที่
พักผ่อน ออกก าลังกาย
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
๒.เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์ปลา
ท้องถิ่น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝาย
ช่องไทร ป้ายแหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์ปลา หมู่ที่ 
๓ 

- - - ๕๕,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

๑.พัฒนาฝายให้
เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ 
๒.เป็นการอนุรักษ์
พันธุ์ปลา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๑๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายข้าง
โรงเรียนโสตศึกษา 
หมู่ที่ 4,7 ต าบล
หนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายข้างโรงเรียน
โสตศึ กษ า หมู่ ที่  4 ,7 
ระยะทาง 1,381 เมตร        
ผิ ว จ ราจ รกว้ า ง เฉลี่ ย 
๔.๐๐ เมตร หนา 0.05 
เม ต ร  ห รื อมี พ้ื น ที่ ผิ ว
จ ร า จ ร ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 
5,524 ตารางเมตร 

 

- - - ๒,๗๖๒,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๖ โครงการซ่อมสร้าง
ถ น น ล า ด ย า ง ผิ ว
จราจรแอส ฟั ลท์ ติ
กคอนกรีต สายป่าเช
โค  หมู่ ที่  ๔  ต าบ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายป่าเชโค หมู่ที่ 
๔ ระยะทาง 574 เมตร 
ผิ ว จ ราจ รกว้ า ง เฉลี่ ย 
๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิ วจราจรไม่น้ อยกว่ า 
2,296 ตารางเมตร  

 

- - 964,320 964,320 - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๑๗ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้าน
นางพัด หมู่ที่ ๔ 
ต าบลหนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบ้านนางพัด 
หมู่ที่ ๔ ระยะทาง 652 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,608 ตารางเมตร  

 

- - - 1,095,๓6๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๑๘ โครงการปรับปรุง
แหล่งน้ าสาธารณะ
ห้วยช้างตาย หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือพัฒนาเป็นที่
พักผ่อน ออกก าลัง
กายของประชาชน 

๒.เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปรับปรุงแหล่งน้ า
สาธารณะห้วยช้างตาย 
หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แหล่ง 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองหงส์                

- - - ๑๐,๐๐0,00๐ ๑๐,๐๐0,00๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ทัศนียภาพที่
สวยงามและ
ร่มรื่น 

มีสถานที่
พักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๑๙ โครงการขุดลอก
เหมืองน้ าสาธารณะ
ห้วยตก หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองหงส์ 

 

๑.เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 
 

ขุดลอกเหมืองน้ า
สาธารณะห้วยตก หมู่ที่ 
4 โดยท าการขุดลอก 
จ านวน 1 สาย 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองหงส์ 
ก าหนด 

- - - 350,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

สามารถระบายน้ า
ได้ดี 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๐ โครงการซ่อมสร้าง
ถ น น ล า ด ย า ง ผิ ว
จราจรแอส ฟั ลท์ ติ
กคอนกรีต สายบ้าน
ผู้ใหญ่เจริญ หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบ้านผู้ ใหญ่
เจริญ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 
496 เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๑,984 ตาราง
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ 
เมตร 

- - 833,280 833,280 - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๒๑ โครงการบุกเบิกถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
สายเลียบคลองหนอง
เภา หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายเลียบคลอง
หนองเภา หมู่ที่ 5 
ระยะทาง 2,000 เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
8,000 ตารางเมตร 

- - - 1,200,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๒๒ โครงการบุกเบิกถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
สายบ้านนายสมมุง  
รัตนกระจ่าง หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองหงส์ 

 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบ้านนายสมมุง  
รัตนกระจ่าง หมู่ที่ 5 
ระยะทาง 250 เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร  

 

- - - 150,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๒๓ โครงการบุกเบิกถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
สายสวนปาล์มนาย
สมโภทร์ ทองโกมล 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนอง
หงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

บุกเบกิถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายสวนปาล์มนาย
สมโภทร์ ทองโกมล หมู่ที่ 
5 ระยะทาง 1,200 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 4,800 ตารางเมตร  

 

- - - 720,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๒๔ โครงการบุกเบิกถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
สายบ้านนายสม
เกียตร  จริตงาม หมู่
ที่ 5 ต าบลหนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบ้านนายสม
เกียตร  จริตงาม หมู่ที่ 5 
ระยะทาง 2,000 เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
8,000 ตารางเมตร 

- - - 1,200,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๒๕ โครงการบุกเบิกถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
สายบ้านนาย
ปราโมทย์  รัตนกระ
จ่าง หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบ้านนาย
ปราโมทย์  รัตนกระจ่าง 
หมู่ที่ 5 ระยะทาง 600 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,400 ตารางเมตร  

 

- - - 480,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๒๖ โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค
สาขาทุ่งสง บริเวณ
ถนนข้างศูนย์
พลังงาน–นาเกิดผล 
หมู่ที่ 5,7 ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าเพ่ือการอุปโภค
,บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาทุ่งสง 
บริเวณถนนข้างศูนย์
พลังงาน–นาเกิดผล หมู่
ที่ 5,7 ระยะทาง 
1,300 เมตร โดยการ
วางท่อ HDPE 100 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 
มม. PN6 

 

- - - 897,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๗ โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า งถ น น
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
นายสุนทร ถึง
ห น อ งร า โพ ธิ์ 
หมู่ที่  5 ต าบล
หนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่
ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง
๒. เพ่ือให้การระบายน้ า
ที่มีมาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
สุนทร ถึงหนองราโพธิ์ 
หมู่ที่ 5 ระยะทาง 63๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,52๐ ตารางเมตร 

- - 1,058,4๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๘ โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า งถ น น
คอนกรีตเหล็ก 
ส ายบ้ าน น าง
วรรณี  ช าว ไร่ 
หมู่ที่  ๕ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง                 
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ ก  ส ายบ้ านน างวรรณี 
ช าว ไร่  หมู่ ที่  ๕  ระยะทาง 
๓๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐ .๑๕ เมตร หรือมี พ้ืนที่ผิ ว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑ ,๒๐๐ 
ตารางเมตร 

- - ๕๔0,00๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น ๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๙ โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่บ้านสหมิตร หมู่ที่ 
6 ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีสถานในจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่
บ้านสหมิตร หมู่ที่ 6 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร 

- - 540,00๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
พึงพอใจ 

๑. ประชาชนได้
ใช้สถานในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๓๐ โครงการซ่ อมแซม
ถนนภายในหมู่บ้าน
ส ห มิ ต ร  ห มู่ ที่  ๖ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ที่ ๖ กว้างเฉลี่ย 
๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร ระยะทาง 
๙๕๐.๐๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๗,๖๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร   

- -  ๒,๑๖๕,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้รับถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๓๑ โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง คู
ระบายน้ าถนน
สายบ้านเหนือ 
หมู่ที่  ๖ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพื่อให้การระบายน้ า
ที่มีมาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 
 

วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก และ
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัววี ริมถนนทั้ง ๒ ข้าง 
ระยะทาง ๑,๑๐๐.๐๐ 
เมตร    

- - - ๑๐,๔๖๖,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ไดใ้ช้ถนน 

๑. สามารถระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดี 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๓๒ โครงการขุด
ลอกล าเหมือง
สาธารณะ หมู่ที่ 
๖ ต าบลหนอง
หงส์ 
 

๑. เพ่ือให้การระบายน้ า
ที่มีมาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 
๖ 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้ใช้น้ า 

๑. สามารถระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดี 
 

กองช่าง 
 

๓๓ โครงการ
ก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองวังหีบ 
หมู่ที่ ๖ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่
ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
 

ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองวังหีบ หมู่ที่ ๖ 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้ใช้
สะพาน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๓๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
ขาว สุชาติพงษ์ หมู่ที่ 
๗ ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
ขาว สุชาติพงษ์ หมู่ที่ ๗ 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

- - ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาช
นได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๓๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาไม้ดัก 
หมู่ที่ 7 ต าบลหนอง
หงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาไม้ดัก 
หมู่ที่ 7 ระยะทาง 742 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.๐๐ เมตร     
หนา ๐.1๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,968 ตารางเมตร 

- - - 1,840,16๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๓๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างศูนย์
พัฒนาชุมชน หมู่ที่ ๗ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข้างศูนย์
พัฒนาชุมชน หมู่ ที่  ๗ 
ระยะทาง 67๐ เมตร 
ผิ ว จ ราจ รกว้ า ง เฉลี่ ย 
๔.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิ วจราจรไม่น้ อยกว่ า 
2 ,6 8 0  ต ารางเม ต ร 
เฉลี่ยหนาเ ๐.1๕ เมตร 
 

- - - 1,661,6๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๓๗ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมราง
ระบายน้ า คสล. ถนน
สายหลังพัฒนาชุมชน 
หมู่ที่ 7 ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 
 

วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักและก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ถนน
สายหลังพัฒนาชุมชน 
หมู่ที่ 7 ระยะทาง 800 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.หนอง
หงส์ ก าหนด 

 

- - - 2,700,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 
สามารถระบายน้ า
ได้ดี 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๘ โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า งถ น น
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลัง
โ ร งพ ย า บ า ล 
หมู่ที่  7 ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่
ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง
๒. เพ่ือให้การระบายน้ า
ที่มีมาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลัง
โรงพยาบาล หมู่ที่ 7 
ระยะทาง 94๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,760 ตารางเมตร 

- - 1,579,2๐๐  - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๓๙ โครงการขุดลอก
เหมืองน้ า บริเวณ
ถนนสายยางหุน หมู่
ที่ 8 ต าบลหนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าได้
มาตรฐาน  

ขุดลอกเหมืองน้ า 
บริเวณถนนสายยางหุน 
หมู่ที ่8 ยาว 500 เมตร 
กว้างเฉลี่ย 2 เมตร 

 

- - - 100,00๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้ใช้น้ า 

๑. สามารถระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ าสาธารณะได้
ดี 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔๐ โครงการบุกเบิกถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
ถนนเอเชียถึงบ้าน
นายวิโรจน์ ด้วงสีทอง 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจราจรหิน
คลุก ถนนเอเชียถึงบ้าน
นายวิโรจน์ ด้วงสีทอง 
หมู่ที่ 8 ระยะทาง 300 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 

- - - 258,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
2. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔๑ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายข้าง
บ้านผู้ใหญ่สุชาติ หมู่
ที่ 8 ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายข้างบ้าน
ผู้ใหญ่สุชาติ หมู่ที่ 8 
ระยะทาง 328 เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,312 ตารางเมตร 

 

- - 52๘,80๐ 52๘,80๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
2. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔๒ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้าน
นายเขียน ทรงแก้ว – 
บ้านนายเที่ยว  รัต
นบุรี หมู่ที่ 9 ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบ้านนาย
เขียน ทรงแก้ว – บ้าน
นายเที่ยว  รัตนบุรี หมู่ที่ 
9 ระยะทาง 1,380 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
6,900 ตารางเมตร 

- - - 2,760,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
2. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสุ
รพล– บ้านนาย
ประนอม มหาสุข หมู่
ที่ 9 ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
สุรพล – บ้านนาย
ประนอม มหาสุข หมู่ที่ 
9 ระยะทาง 500 เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.
๐๐ เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร 

- - - 1,230,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
2. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุ่งป่อง 
หมู่ที่ 9 ต าบลหนอง
หงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทุ่งป่อง 
หมู่ที่ 9 ระยะทาง 300 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.๐๐ เมตร     
หนา ๐.1๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 

- - - 738,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
2. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔๕ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 ต าบล
หนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อ
ในการบริโภค
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดย
การติดตั้งหอถังสูงเหล็ก 
ทรงรูปถ้วยแชมเปญ 
ขนาด  30 ลบ.ม.                   
พร้อมติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็ก 

- - - 1,161,50๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนมีน้ า
เพ่ือในการบริโภค
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔๖ โครงการบุกเบิกถนน
ผิวจราจรหินคลุก
บ้านนางน้อม ทองค า
ชุม–บ้านนายวิเชษฐ์ 
จันทรสุข หมู่ที่ 10 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจราจรหิน
คลุกบ้านนางน้อม 
ทองค าชุม–บ้านนายวิ
เชษฐ์ จันทรสุข หมู่ที่ 
10  
ระยะทาง 1,000 เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร  
 

- - - 860,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
2. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔๗ โครงการบุกเบิกถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
สายบ้านนางวรรณา 
ทองค าชุม–บ้านนาง
บุญรอด เทพรัตน์ หมู่
ที่ 10                  
ต าบลหนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบ้านนาง
วรรณา ทองค าชุม–บ้าน
นางบุญรอด เทพรัตน์ 
หมู่ที่ 10                   
ระยะทาง 200 เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร  
 

- - - 172,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
2. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔๘ โครงการบุกเบิกถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
สายบ้านนาย
ประจวบ สุขอนันต์–
บ้านนายพิณ ชูภักดี 
หมู่ที่ 10                  
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบ้านนาย
ประจวบ สุขอนันต์–บ้าน
นายพิณ ชูภักดี หมู่ที่ 
10                   
ระยะทาง 150 เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร  
 

- - - 129,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
2. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔๙ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายวง
แหวน หมู่ที่ 10 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายวงแหวน หมู่
ที่ 10 ระยะทาง 700 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,800 ตารางเมตร 

- - - 1,120,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
2. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๕๐ โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
ผิน หมู่ที่ 10 ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
ผิน หมู่ที่ 10 ระยะทาง 
250 เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร 

- - -   615,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้รับ
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๕๑ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองสระ หมู่ที่ 
11 ต าบลหนองหงส์ 

 

๑.เพ่ือพัฒนาเป็นที่
พักผ่อน ออกก าลัง
กายของประชาชน 

๒.เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

บริเวณหนองสระ หมู่ที่ 
11 จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองหงส์ 
ก าหนด 

- - - ๑๐,๐๐0,00๐ ๑๐,๐๐0,00๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ทัศนียภาพที่
สวยงามและ
ร่มรื่น 

มีสถานที่
พักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 
 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๕๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาง
ยวง หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางที่ได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาง
ยวง หมู่ที่ 11 ระยะทาง 
220 เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 880 ตาราง
เมตร  

 

- - - 545,60๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๕๓ โครงการบุกเบิกถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
สายบ้านทวดฉ่ า หมู่
ที่ 11 ต าบลหนอง
หงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบ้านทวดฉ่ า 
หมู่ที่ 11 ระยะทาง 88 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 352 ตารางเมตร 

- - - 70,40๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๕๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สาย
เศรษฐกิจ หมู่ที่ 
๑๒ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทาง
ที่ได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้ดี 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๑๒ 
ระยะทางยาว ๑,๒๕๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๕,๖๒๕ ตารางเมตร
  
 

- - - ๒,๙๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๕๕ โครงการขยาย
ถนนสายนาใหญ่ 
– ป้ายเกาะปริง
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 
๑๒ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทาง
ที่ได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้ดี 
 

ขยายถนนสายนาใหญ่ – 
ป้ายเกาะปริงพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๑๒ 
ระยะทางยาว ๘๐๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
  
 

- - - ๒,๔๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๕๖ โครงการขยาย
ถนนสายซอยน า
โชคพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ ๑๒ ต าบล
หนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทาง
ที่ได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้ดี 
 

ขยายถนนสายซอยน า
โชคพร้อมวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ ๑๒ ระยะทาง
ยาว ๖๐๐ เมตร ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๗๐๐ ตารางเมตร
  
 

- - - ๑,๐๘๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๕๗ โครงการป รับป รุ ง
ถนน ผิ วจ ราจรหิ น
คลุก สายบ้านนางภา
สี รัตนคช หมู่ที่ 13 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก สายบ้านนางภา
สี รัตนคช หมู่ที่ 13 
ระยะทาง 100 เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
400 ตารางเมตร  
 

- - -   86,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้รับ
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๕๘ โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนายสุภา 
ภั กดี สุ ว รรณ  หมู่ ที่ 
13 ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาง
แคล้ว ภักดีสุวรรณ หมู่ที่ 
13 ระยะทาง 240 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 960 ตารางเมตร 

- - - 590,40๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้รับ
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๕๙ โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุ่งขึงหนัง 
ห มู่ ที่  1 3  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทุ่งขึง
หนัง หมู่ที่ 13 ระยะทาง 
800 เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 3,200 ตาราง
เมตร 

- - - 1,968,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้รับ
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๖๐ โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนายบุญ
มา หมู่ที่  13 ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนายบุญ
มา หมู่ที่ 13 ระยะทาง 
200 เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร 

- - -   492,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้รับ
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๖๑ โครงการบุกเบิกถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
สายบ้านนายวิโรจน์ 
แก้วมณี หมู่ที่ 13 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบ้านนายวิโรจน์ 
แก้วมณี หมู่ที่ 13 
ระยะทาง 500 เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร 

- - - 430,00๐. - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๖๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเกาะยูง หมู่ที่ 13 
ต าบลหนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเกาะยูง 
หมู่ที่ 13 ระยะทาง 1,1
๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 4,504 ตารางเมตร 

- - - 2,796,96๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๖๓ โค ร งก า ร ขุ ด ล อ ก
คลองขุด หมู่ที่  13 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้การะบาย
นี้มาตราฐาน
สามารถระบายได้ดี 

ขุดลอกคลองขุด หมู่ที่ 
13 ยาว 1,500 เมตร 
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร 

- - - 600,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑. สามารถระบาย
น้ าลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๖๔ โครงการขุดลอก
เ ห มื อ ง น้ า
ส า ธ า รณ ะข อ ง
ชล ป ระท าน ใน
พ้ืนที่  หมู่ ที่  ๑๔  
ต าบลหนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ
  

ขุดลอกเหมือง
ชลประทาน ระยะทาง
ยาว ๔๘๐ เมตร ปาก
เหมืองกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ท้องเหมืองกว้าง ๓ เมตร 
ความลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ 
เมตร  
 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. เพื่อให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 
สามารถระบายน้ า
ได้ดี 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๖๕ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ที่ 
๑ ซอยบ้านนาย
เจริญ ทอง
กระจ่าง ต าบล
หนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้ความสว่าง
กับประชาชนผู้ใช้ถนน
ในยามค่ าคืน 
  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ที่ ๑ ซอย
บ้านนายเจริญ ทอง
กระจ่าง ต าบลหนองหงส์ 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนนยามค่ า
คืน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๖๖ โครงการเจาะ
บ่ อน้ าบ าดาล  
หมู่ที่  ๑ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้ชาวบ้านมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ  

เจาะบ่อบาดาล จ านวน 
๑ บ่อ ขนาด ø ๔ นิ้ว 
ความลึกเฉลี่ยที่ ๔๓ – 
๑๐๐ เมตร จะต้องสูบ
น้ าให้ได้ไม่น้อยกว่า ๕ 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนได้มีน้ า
ใช้อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสงัคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๖๗ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 
๒ ถนนสายป่า
ยาง ต าบลหนอง
หงส์ 
 

๑. เพ่ือให้ความสว่าง
กับประชาชนผู้ใช้ถนน
ในยามค่ าคืน 
  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ที่ ๒ ถนน
สายป่ายาง ตามแบบ
แปลนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - - ๘๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนนยามค่ าคืน 
 

กองช่าง 

๖๘ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 
๒ ถนนสายนบ
เพิง ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้ความสว่าง
กับประชาชนผู้ใช้ถนน
ในยามค่ าคืน 
  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ที่ ๒ ถนน
สายนบเพิง ตามแบบ
แปลนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนนยามค่ าคืน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๖๙ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 
๓ ซอยพรุเจ 
ต าบลหนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้ความสว่าง
กับประชาชนผู้ใช้ถนน
ในยามค่ าคืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ที่ ๓ ซอย
พรุเจ ตามแบบแปลน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนนยามค่ าคืน 
 

กองช่าง 

๗๐ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 
๓ ซอยปากคู  
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้ความสว่าง
กับประชาชนผู้ใช้ถนน
ในยามค่ าคืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ที่ ๓ ซอย
ปากคู ตามแบบแปลน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนนยามค่ าคืน 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๗๑ โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาทุ่งสง สายข้าง
โรงเรียนโสตศึกษา 
หมู่ที่ 4,5,7 ต าบล
หนองหงส์ 

 

๑.เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าเพ่ือการอุปโภค
,บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาทุ่งสง สาย
ข้างโรงเรียนโสตศึกษา 
หมู่ที่ 4,5,7 ระยะทาง 
793 เมตร โดยการวาง
ท่อ HDPE 100 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 
มม. PN6 

- - - 547,17๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๗๒ โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค
สาขาทุ่งสง บริเวณ
บ้านนางปราณี ไชย
ศร หมู่ที่ 4 ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าเพ่ือการอุปโภค
,บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาทุ่งสง 
บริเวณบ้านนางปราณี 
ไชยศร หมู่ที่ 4 
ระยะทาง 200 เมตร 
โดยการวางท่อ HDPE 
100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 
110 มม. PN6 

- - - 143,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๗๓ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองหงส์ 

 

๑.เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าเพ่ือการอุปโภค
,บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล จ านวน 
3 บ่อ หมู่ที่ 4 ขนาด Ø 
4 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 
43-100 เมตร จะต้อง
สูบน้ าให้ได้ไม่น้อยกว่า 5 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

 

- - - 600,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๗๔ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
๕ สายควนธง  ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้ความ
สว่างกับประชาชน
ผู้ใช้ถนนในยามค่ า
คืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ที่ ๕ 
สายควนธง ตามแบบ
แปลนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนนยามค่ าคืน 
 

กองช่าง 

๗๕ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
๕ สายบ้านนางวรรณี 
ชาวไร่  ต าบลหนอง
หงส์ 
 

๑. เพ่ือให้ความ
สว่างกับประชาชน
ผู้ใช้ถนนในยามค่ า
คืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ที่ ๕ 
สายบ้านนางวรรณี 
ชาวไร่ ตามแบบแปลน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  
 

- - - ๗๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนนยามค่ าคืน 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๗๖ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 
๕ สายบ้านนาย
อ านวย จีนพันธ์  
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้ความ
สว่างกับประชาชน
ผู้ใช้ถนนในยามค่ า
คืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายอ านวย 
จีนพันธ์ ตามแบบแปลนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- - - ๓๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนนยามค่ าคืน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๗๗ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 
๗ ถนนสายศูนย์
พลังงาน  ต าบล
หนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้ความ
สว่างกับประชาชน
ผู้ใช้ถนนในยามค่ า
คืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ ๗ ถนนสายศูนย์
พลังงาน ตามแบบแปลนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนนยามค่ าคืน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๗๘ โครงการย้ายเสา
ไฟ หมู่ที่ ๗ ซอย
บ้านนายชลทิชา 
พรหมดนตรี  
ต าบลหนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยจาก
เสาไฟและได้รับบริการที่
สะดวกมากข้ึน 
  

ย้ายเสาไฟ หมู่ที่ ๗ 
ซอยบ้านนายชลทิชา 
พรหมดนตรี ตามแบบ
แปลนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  
 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

๑.ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจากการ
ใช้ไฟฟ้า 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๗๙ โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาทุ่งสง สายหน้า
โรงประชุมม.7 หมู่ที่ 
7 ต าบลหนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค,บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาทุ่งสง สาย
หน้าโรงประชุมม.7 หมู่ที่ 
7 ระยะทาง 500 เมตร 
โดยการวางท่อ HDPE 
100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 
110 มม. PN6 

- - - 345,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส ์
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๘๐ โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาทุ่งสง สายบ้าน
นางจารุณี ไทยสยาม 
หมู่ที่ 7 ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
,บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาทุ่งสง 
สายบ้านนางจารุณี 
ไทยสยาม หมู่ที่ 7 
ระยะทาง 500 เมตร 
โดยการวางท่อ HDPE 
100 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
110 มม. PN6 

- - - 345,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๘๑ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 8 
จ านวน 2 บ่อ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อ
ในการบริโภค
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน 2 บ่อ ขนาด Ø 
150 มม. ความลึกเฉลี่ย 
43-100 เมตร จะต้อง
สูบน้ าให้ได้ไม่น้อยกว่า 5 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโม 

- - - 569,20๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
บริโภคอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๘๒ โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน 
บริเวณหน้าโรงเรียน
โสตศึกษา หมู่ที่ ๘ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อ
ในการบริโภค
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
หน้าโรงเรียนโสตศึกษา 
หมู่บ้าน ๘ ต าบลหนอง
หงส์ 

- - - ๕๒,๕๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ าใช้
บริโภคอุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๘๓ โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน 
บริเวณถนนสาย
หนองเสน หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อ
ในการบริโภค
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
บริเวณถนนสายหนอง
เสน หมู่ที่ 8 ระยะทาง 
1,000 เมตร  

 

- - - 105,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
เพ่ือในการบริโภค
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๘๔ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
โรงประชุม หมู่ที่ 
๙  ต าบลหนอง
หงส์ 
 

๑. เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 
 

๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเข้าไปในซอยโรง
ประชุม หมู่ที่ ๙ 
๒.ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  
 

- - - ๗๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน  

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๘๕ โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาทุ่งสง บริเวณ
ถนนสายหลังบ้าน
นางเปลี่ยน – บ้าน
นายฟอง รัตนกระ
จ่าง หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค,บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาทุ่งสง 
บริเวณถนนสายหลังบ้าน
นางเปลี่ยน – บ้านนาย
ฟอง รัตนกระจ่าง หมู่ที่ 
11 โดยการวางท่อ 
HDPE 100 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 
มม. ระยะทาง 280 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาทุ่งสง 

- - - 193,20๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๘๖ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณบ้านนายประ
กูล รัตนกระจ่าง หมู่
ที่ 11 ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค,บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณบ้านนาย
ประกูล รัตนกระจ่าง หมู่
ที่ 11 โดยติดตั้งหอถังสูง
เหล็กชนิดแชมเปญความ
จ ุ20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองหงส์ 
 

- - - 600,00๐. - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๘๗ โครงการเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค,บริโภค
อย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล จ านวน 
4 บ่อ หมู่ที่ 11 ขนาด 
Ø 4 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 
43-100 เมตรสูบน้ าไม่
น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง 

- - - 760,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๘๘ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณหนองสระ หมู่
ที่ 11 ต าบลหนอง
หงส์ 

 

๑. เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค,บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณหนอง
สระ หมู่ที่ 11 โดยติดต้ัง
หอถังสูงเหล็กชนิดแชม
เปญความจุ 30 ลบ.ม. 
พร้อมระบบกรองน้ า 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองหงส์ 

 

- - - 1,500,00๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๘๙ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
๑๑ สายนาป่า – นา
โต๊ะแถม  ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้ความ
สว่างกับ
ประชาชนผู้ใช้
ถนนในยามค่ าคืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ ๑๑ สายนาป่า – นา
โต๊ะแถม ตามแบบแปลน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนนยามค่ าคืน 
 

กองช่าง 

๙๐ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
๑๑ สายหลังบ้าน
นายฟอง รัตนกระ
จ่าง ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้ความ
สว่างกับ
ประชาชนผู้ใช้
ถนนในยามค่ าคืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๑๑ สายหลังบ้าน
นายฟอง รัตนกระจ่าง 
ตามแบบแปลนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  
  
 

- - - ๔๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนนยามค่ าคืน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๙๑ โครงการเจาะบ่อ
น้ าบาดาล ซอย
น าโชค – บ้าน
นายจิรัตน์ สุ
มงคล  หมู่ที่ ๑๒ 
ต าบลหนองหงส์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค
ใช้อย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล จ านวน 
๑ บ่อ ขนาด ø ๔ นิ้ว 
ความลึกเฉลี่ยที่ ๔๓ – 
๑๐๐ เมตร จะต้องสูบ
น้ าให้ได้ไม่น้อยกว่า ๕ 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  
 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙๒ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
๑๒ ซอยน าโชค 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้ความ
สว่างกับประชาชน
ผู้ใช้ถนนในยามค่ า
คืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ 
ซอยน าโชค ตามแบบ
แปลนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - - ๔๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการ
ใช้รถใช้ถนนยามค่ า
คืน 
 

กองช่าง 

๙๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
๑๒ สายควนธง 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้ความ
สว่างกับประชาชน
ผู้ใช้ถนนในยามค่ า
คืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ 
สายควนธง ตามแบบ
แปลนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  
 

- - - ๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการ
ใช้รถใช้ถนนยามค่ า
คืน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๙๔ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 13 
จ านวน 1 บ่อ ต าบล
หนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าใช้
น้ าอุปโภค – 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน 1 บ่อ ขนาด Ø 
150 มม. ความลึกเฉลี่ย 
43-100 เมตร จะต้อง
สูบน้ าให้ได้ไม่น้อยกว่า 5 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

- - - 284,60๐. - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๙๕ โครงการเจาะบ่อ
น้ าบาดาล  หมู่ที่ 
๑๔ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้ชาวบ้าน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ  

เจาะบ่อบาดาล จ านวน ๒ 
บ่อ ขนาด ø ๔ นิ้ว ความ
ลึกเฉลี่ยที่ ๔๓ – ๑๐๐ 
เมตร จะต้องสูบน้ าให้ได้ไม่
น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง  
 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้ใช้น้ า 

๑. ให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภคใช้
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๙๖ โครงการจัดหา
แหล่งน้ า
สาธารณะบ้านนา
เกาะ (บ่อดิน) หมู่
ที่ ๑๔  ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ชาวบ้านมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 
  

จัดหาแหล่งน้ าสาธารณะ
บ้านนาเกาะ (บ่อดิน) 
หมู่ที่ ๑๔ ปรับปรุงจัดหา
แหล่งน้ าสาธารณะบ้าน
นาเกาะ (บ่อดิน) โดย
การบุกเบิกถนนเข้า
แหล่งน้ ายาว ๔๐ เมตร 
กว้าง ๕ เมตร ขยายเขต
ระบบไฟฟ้าเพ่ือการสูบ
น้ า 

- - - ๑,๒๓๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

๑. ประชาชนมีน้ า
ดื่มน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙๗ โครงการติดตั้ง
เส าธ ง  พ ร้ อ ม
ฐาน  องค์ ก าร
บ ริ ห า ร ส่ ว น
ต า บ ล ห น อ ง
หงส์ 

เพ่ือการชักธงชาติใน
เวลาปกติ ณ อาคาร
สถานที่ ตามประเพณี
นิยมให้ปฏิบัติต่อธงด้วย
ความเคารพ 
 

เพ่ือก่อสร้างเสาธง หน้า
ส านักงาน จ านวน ๑ ต้น 

- - - ๒๐0,00๐ ๒๐0,00๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้เสาธงที่มี
มาตรฐาน 

มีเสาธงพร้อมฐาน 
หน้าอาคาร
เอนกประสงค์ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
หงส์ จ านวน ๑ 
ต้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙๘ โครงการซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บ รมราช าภิ เษ ก 
รั ช ก า ล ที่  ๑ ๐ 
องค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนต าบลหนอง
หงส์ 

 ๑.เพ่ือให้ประชาชน 
หน่วยงาน ได้น้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดมิได้ 
๒.เพ่ือให้เกิดความสง่างาม
และสมพระเกียรติ พร้อม
ประดับตกแต่งธงทิว และ
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 
๓.เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

เพ่ือก่อสร้างซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
จ านวน ๑ แห่ง 

- -  ๙๖๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ไดซุ้้มประตู
เฉลิมพระ
เกียรติ 
มาตรฐาน 

๑.ประชาชน 
หน่วยงาน ได้น้อม
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดมิได้ 
๒.เกิดความสง่า
งามและสมพระ
เกียรติ พร้อม
ประดับตกแต่งธง
ทิว และตรา
สัญลักษณ์พระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
   ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๑ โครงการ
เลือกตั้งสมาชิก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
หงส์ 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจระบบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 

- 500,000 500,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลร้อยละ 
100 

ประชาชนในต าบล
มีส่วนร่วมในระบบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่
แผนงา

น 
หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ บริหาร
งาน
ทั่วไป 

ครุภัณ
ฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ  (Level) เดี ยวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถ 

- - - 22,000 - ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

- - - - -  

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่
แผนงา

น 
หมวด ประเภท 

วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ บริหาร
งาน
ทั่วไป 

ครุภัณ
ฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเต
อร์ All In 

One 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก                (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่บน
แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจ า
แยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB 

- - - 23,000 - ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
– มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- ส ามารถ ใช้ งาน  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 

- - - - - ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ ป้องกันสา
ธารณภัย 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เ พ่ื อ จั ด ห า
เครื่องสูบน้ า 

 

เครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง 
 เครื่องยนต์เบนซิน 
 1) สูบน้ าได ้450 ลิตรต่อนาที  
(1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์
เบนซิน  
(2) ขนาดท่อไม่น้อยกว่า2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)  
(3) สูบน้ าได้ ไม่น้ อยกว่ าตามปริมาณ น้ าที่
ก าหนด 
 (4) ส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 
30 ฟุต 
 (5) อปุกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของ
เครื่องยนต์ ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 

- - - ๗,๑๐๐  
 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๓ 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ งาน
วางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่ น้ อยกว่ า 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ ได้กับ  A4, Letter, Legal และ 
Custom 

- - - 2,600  2,600 ส านัดปลัด 

๕  ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  

เพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภทเก้าอ้ี 
จ านวน ๖ ตัว 

- - - ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ กองช่าง 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
วัตถุประส

งค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภท ตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก 
๑.ตัวตู้ผลิตจากวัตถุเหล็กแผ่นรีดเย็น 
๒.บานเลื่อนกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้ 
๓.ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ แผ่น สามารถปรับระดับได้ตาม
ต้องการจ านวน ๑๐ หลังจัดซื้อนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น  ตามคุณ ลักษณะที่ จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

- - - ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ส านักปลัด 

๗ บริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  

เพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
๑.มีมือจับชนิดบิด 
๒.มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น 
๓.คุณสมบัติตามมาตรฐาน (มอก.) 
จ านวน ๑๐ หลัง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่
ส านักงบประมาณ ประกาศเม่ือ ธันวาคม ๒๕๖๑  

- - - ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบปร
ะมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่๖ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาจัดหาที่ดินก่อสร้างส านักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานให้เพียงพอ 
 
รวม 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
๗ 

 
๑๘๕,๗๐๐ 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
๗ 

 
   ๑๘๕,๗๐๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 


