คํานํา
แผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ประจําป พ.ศ.2553 – 2555 จัดทําขึ้น
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเห็นชอบ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา
คลอบคลุมระยะเวลาสามป
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามปขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงสจะเปนประโยชน ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการพัฒนาไดบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายทีว่ างไวอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใครขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทาน ทุกหนวยงาน ที่ใหความ
รวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหลุลวงไปดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ขอ 17 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใชพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งการจัดหาแหลงงบประมาณอื่น เพื่อให
การปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดทีว่ า
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืนและวิสัยทัศนในที่สุด การจัดทําแผนพัฒนาสามปจะมีความสัมพันธใกลชิด
กับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป แผนพัฒนาสามปมีลักษณะกวาง ๆ ดังนี้
1. เปนเอกสารทีแ่ สดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารทีแ่ สดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3. เปนเอกสารทีแ่ สดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารทีแ่ สดงความเชือ่ มโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ
รายจายประจําป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 18 กําหนดใหแผนพัฒนาสามป จัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน กอนจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป

1.2 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชางสามปทีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ
ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจายประจําปและนําไปปฏิบัติทันที่เมื่อไดรบั งบประมาณ
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขันตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
เปนการเตรียมขอมูลตาง ๆ ในการจัดทําแผนเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป
พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ ซึ่งโครงการ
ดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนา และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน
และแจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อรวมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่
สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) เพื่อเปนกรอบในการพิจารณา
จัดทําโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหขอมูล ซึ่งประกอบดวย 4
กิจกรรมหลัก ไดแก
1. การประเมินผลการพัฒนาทีผ่ านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป

ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลวใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค
ของยุทธศาสตรการพัฒนามาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค
ของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบและตัวชี้วดั ความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการใน
ปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคา
โครงประกอบดวย 7 สวนดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 ผลการพัฒนาทองถิ่นในปทผี่ านมา
สวนที่ 4 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
สวนที่ 5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ 6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
สวนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่นและหนวยงานที่เกีย่ วของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ นํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลว
ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณาสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมทัง้ สอดคลอง
กับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ
และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลัก การพัฒนา ปญหา
ความตองการและขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
4. สภาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อใหความเห็นชอบแลวผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
- แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย เพือ่ การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร รวมทั้งสอดคลองกับ
ปญหาความตองการของประชาชนของชุมชนหมูบานตางๆ มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมหวง
เวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเปนประจําทุกป
เปนแผนพัฒนาทีแ่ สดงถึงการเชื่อมโยง
ระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป
นอกจากนีแ้ ผนพัฒนาสามปยังเปน
แผนพัฒนาที่มคี วามทันสมัย ทันเหตุการณ เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 18 กําหนดใหมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาสามปเปน
ประจําทุกป
การวางแผนพัฒนาสามป จึงเปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงคและใชทรัพยากรการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพคุมคาและตรงตามความตองการของประชาชนเพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุดตอประชาชน

บทที่ 2
สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ประวัติความเปนมา
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนตําบลหนึ่งใน 12 ตําบลของอําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ยกฐานะจากสภา
ตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ปจจุบันอบต.หนองหงสไดรับการยกฐานะ
เปน อบต.ชั้น 4 มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งตําบลหนองหงส แบงการปกครองออกเปน 14 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1
บานทุงนอย
หมูที่ 2 บานจอด
หมูที่ 3 บานทางขาม
หมูที่ 4
บานนาปา
หมูที่ 5 บานนาเกิดผล หมูที่ 6 บานเหนือ
หมูที่ 7
บานนาไมดัก
หมูที่ 8 บานคลองขุด
หมูที่ 9 บานแสว
หมูที่ 10
บานโละ
หมูที่ 11 บานนาโตะแถม หมูที่ 12 บานนาใหญ
หมูที่ 13
บานหนองนูด
หมูที่ 14 บานยวนไมขาว
สําหรับตราเครื่องหมายขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
เปนรูปนกหงสกําลังเลนน้ํา
ภายในวงกลม ซึ่งมีความหมายวา
นกหงส
หมายถึง
ความสงางาม มีเกียรติและศักดิ์ศรี
นกหงสกําลังกาวขา หมายถึง
การพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึน้ ไป
น้ํา
หมายถึง
ความอุดมสมบูรณของทองถิ่น
วงกลม
หมายถึง
การทํางานตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่ตั้ง พืน้ ที่ อาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ตั้งอยูเลขที่ 1/2 หมูที่ 6 ตําบลหนองหงส อําเภอ
ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยูทางทิศตะวันตก หางจากตัวอําเภอทุงสง ประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่
ทั้งหมด 57.992 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 36,245 ไร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลควนกรด อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ
ตําบลชะมาย, ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุง สง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตําบลหนองหงสสวนใหญเปนที่ราบสลับเนินประกอบดวยภูเขาเตี้ยและ
ปาไมในพืน้ ทีบ่ างสวน ซึ่งปาไมดังกลาวเปนปาสงวนแหงชาติ สภาพดินในตําบลหนองหงสจดั ไดวาเปนดิน
ประเภท ดินเรดเยลโลว พอดโซลิก (RED YELLOW PODZOLIC) เปนดินซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินที่
มีลักษณะเปนกรด สามารถระบายน้ําไดดี มีความอุดมสมบูรณปานกลาง พบในบริเวณกวาง ๆ ทั่วไป ใช
ประโยชนในการปลูกยางพาราและผลไมตาง ๆ โดยสภาพดินเปนดินบริเวณทีร่ าบที่มีลักษณะเปนดินรวน
และดินรวนปนทราย ซึ่งบริเวณนี้จะเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการทํานาและปลูกผลไม อีกสวนจะเปนพื้นที่ปลูก
ยางพาราตามสภาพที่เหมาะสม สวนบริเวณที่เปนภูเขาและที่เนินสูงจะมีสภาพดินเปนดินเหนียว ดินเหนียว
ปนลูกรังหรือหินผุ บริเวณนี้เหมาะแกการปลูกยางพารา
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตําบลหนองหงส มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอนและฤดูฝน ซึ่งฤดูรอนอยูในชวง
ระยะเวลาตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 34 ºC และต่ําสุด 33 ºC ฤดูฝนอยู
ในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 25 ºC และอุณหภูมิ 27 ºC มี
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 217.17 มิลลิเมตร/ป
สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคม
ถนนลูกรัง
จํานวน 1 สาย
ถนนหินคลุก
จํานวน 38 สาย
ถนนคอนกรีต
จํานวน 8 สาย
ถนนลาดยางในหมูบาน
จํานวน 27 สาย
ถนนลาดยางสายหลัก
จํานวน 4 สาย ไดแก
- ถนนสายหลักทุงสง – สุราษฎรธานี
- ถนนสายทุงสง – นาบอน
- ถนนสายทุงสง – คลองจัง
- ถนนสายหนาวิทยาลัยเทคนิค

ใชการไดไมทกุ ฤดูกาล
ใชการไดสะดวก

เสนทางการคมนาคม การเดินทางเขาสูตาํ บล
สามารถเดินทางได 3 ทาง คือ
- ทางบก จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผานจังหวัดนครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี
- ประจวบคีรขี ันธ – ชุมพร เขาทางหลวงหมายเลข 41 - สุราษฎรธานี เขาสูเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ทาง
อําเภอทุงใหญ – อําเภอนาบอน เขาสู หนองหงส ระยะทางประมาณ 730 กิโลเมตร

- ทางรถไฟ โดยรถไฟสายใตจากสถานีหัวลําโพง – นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี –
ประจวบคีรีขนั ธ – ชุมพร – สุราษฎรธานี – ทุงสง แลวเดินทางตอเขาตําบลหนองหงส
- ทางเครื่องบิน จากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนครศรีธรรมราช แลวตอดวยรถยนตเขาสู
ตําบลหนองหงส
การโทรคมนาคมและการสื่อสาร
สถานีวิทยุกระจายเสียง
เสาสงสัญญาณโทรศัพท

จํานวน 1 แหง
จํานวน 4 แหง

ที่ทําการไปรษณีย จํานวน 1 แหง

ไฟฟา
จํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึง 14 หมูบาน จํานวนประชากร ที่ใชไฟฟา จํานวน 2,842 ครัวเรือน
ประปาและแหลงน้ํา
ตําบลหนองหงส มีแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก
- ลําหวย 20 สาย
- ลําคลอง 6 สาย
มีแหลงน้ําที่สรางขึ้น ไดแก
- ฝาย
2 แหง
- บอน้ําตื้น 723 บอ
- สระ
6 แหง
- บอบาดาล 20 แหง
- ประปา 14 หมูบาน
ขอมูลอื่น ๆ
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน 2 รุน
- ไทยอาสาปองกันชาติ 2 รุน
- กองหนุนเพือ่ ความมั่นคง 2 รุน
- ศูนยสงเคราะหราษฎร
- กองทุนหมูบ าน
- กลุมเศรษฐกิจชุมชนหมูบา นละแสนบาท
- ประชาคมหมูบาน
- ประชาคมตําบล
- กองทุนสัจจะวันละ 1 บาท
- อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน

จํานวน 450 คน
จํานวน 200 คน
จํานวน 500 คน
จํานวน 14 ศูนย
จํานวน 14 หมูบา น
จํานวน 14 หมูบา น
จํานวน 14 คณะ
จํานวน 1 คณะ
จํานวน 14 หมูบา น
จํานวน 200 คน

สวนที่ 3 ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจ
ดานการคาและบริการ
- ประเภทกิจการคาสง
- ประเภทกิจการคาปลีก
- รานรับซอมยานยนต
- รานรับซอมเครื่องจักกลการเกษตร

จํานวน 16 แหง
จํานวน 110 แหง
จํานวน 27 แหง
จํานวน 1 แหง

ดานการโรงแรม
มีโรงแรม จํานวน 5 แหง ไดแก
- โรงแรมมิตรไทย
- โรงแรมเรือนทอง
- โรงแรมแฮปปอินน
- เรือนทองคอมเพล็ก
- โรงแรมนายอินท
การอุตสาหกรรม (โรงงาน)
- โรงงานอุตสาหกรรม

จํานวน 5 แหง

ปมน้ํามันและกาซ
- มีปมน้ํามัน จํานวน 6 แหง
- กาซ
จํานวน 2 แหง
การประกอบอาชีพของประชากร
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
- เกษตรกรรม
80%
- รับราชการ
5%
- คาขาย
5%
- ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 5%
- อื่นๆ
5%
สวนที่ 4 ขอมูลพื้นฐาน ดานสังคม
จํานวนครัวเรือนและประชากร
ก. จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 3,214 ครัวเรือน
ข. จํานวนประชากรทั้งหมด 9,892 คน เปนชาย 4,915 คน เปนหญิง 4,977 คน
ความหนาแนนเฉลี่ย 170.75 คนตอตารางกิโลเมตร

ตารางจําแนกจํานวนประชากร
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อหมูบาน
บานทุงนอย
บานจอด
บานทางขาม
บานนาปา
บานนาเกิดผล
บานเหนือ
บานนาไมดกั
บานควนไมแดง
บานแสว
บานโละ
บานนาโตะแถม
บานนาใหญ
บานหนองนูด
บานยวนไมขาว
รวม

จํานวน
ประชากรรวม
ครัวเรือน
139
537
212
424
160
665
274
985
188
686
433
767
454
920
536
1,556
168
518
133
592
112
509
105
420
145
628
155
685
3,214
9,892

ชาย
260
202
337
471
344
360
449
854
243
304
256
204
304
327
4,915

หญิง

หมายเหตุ

277
222
328
514
342
407
471
702
275
288
253
216
324
358
4,977

ที่มาของขอมูล : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552
การจัดการดานการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีสถานศึกษา ดังนี้
- โรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง (สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2)
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง (สังกัดกรมสามัญศึกษา)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง (สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง (สังกัดกรมพลศึกษา)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง (สังกัดการประถมศึกษาแหงชาติ)
- โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง
- ที่อานหนังสือพิมพหมูบาน/หองสมุดประชาชน 2 แหง

สถาบันและองคการทางศาสนา
วัด/สํานักสงฆ 2 แหง ไดแก
- วัดคงคาเจริญ
- วัดควนไมแดง
วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ
- งานสงกรานต
- งานฉลองเจดียทราย (หมูท ี่ 2)
- งานเทศกาลเดือนสิบ
- งานบวชชีพราหมณ (หมูท ี่ 8)
- งานลอยกระทง
- งานประจําป (กระดังงาลนไฟ ม.5 บานนาเกิด)
- งานชักพระประจําป
- งานวันกตัญู
การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลทุงสง จํานวน 1 แหง ขนาด 200 เตียง
- สถานีกาชาดสิรินธร จํานวน 1 แหง
- สถานีอนามัย
จํานวน 2 แหง ไดแก
1. สถานีอนามัยบานทางขาม ม.3
2. สถานีอนามัยหนองหงส หมูที่ 6
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา 100%
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
- สถานีตํารวจทางหลวง 1 แหง
- ปอมตรวจการตํารวจ 1 แหง
- สถานีทดสอบน้ําหนัก 1 แหง

- ดานกักกันสัตว

1 แหง

สวนที่ 5 ขอมูลพื้นฐาน ดานการเมืองการบริหาร
ดานการเมืองการบริหาร (ลักษณะการบริหารงานของ อบต.)
ลักษณะการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส แบงการบริหารออกเปนฝาย
บริหารและฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล
คณะผูบริหารและสมาชิกสภาอบต. ไดแก
คณะผูบริหาร ไดแก - นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองคการบริหารสวนตําบล
- นายปรีชา ทรงทอง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- นายนายคนึง รัตนมณี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- นายชลิน รัตนคม
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล

สมาชิกสภา อบต.ไดแก-

นายโชคดี เพชรสีทอง
นายสําเริง สุชาติพงศ
นายศุภโชค รัตนพันธ
นางสาวสุดารัตน ไทยสยาม
นายเลิศชาย เกิดเมืองเล็ก
นายเจษฎา ณ สุวรรณ
นายวิชัย ดอกไมหอม
นายพิมล พิกุลทอง
นายสมชาย นาคสีทอง
นายสมหมาย ปานออน
นายอนุชา ไทยเอื้อ
นายระพีพจน นงคนวล
นายสายันต พรหมศร
นายเจิมศิลป แกนไชย
นายไสว ดวงสีทอง
นายสุเทพ แกวจิตงาม
นายธงไทย กลีบแกว
นายประสิทธิ์ ศรีเทพ
นายวิชัย รัตนคช
นายอํานวย ดอกไมหอม
นายประกิจ ไทยสยาม
นายประยงค รัตนกระจาง
นายกิตติพงศ พรหมศร
นางสาวลัดดาวัลย ศรีศักดา
นายสุชาติ ภักดีสวุ รรณ
นายดิศพงศ ปาลบุตร
นายอุดม เครือยศ
นางลํายอง อภัยรัตน

สมาชิก อบต. ม.1
สมาชิก อบต. ม.1
ประธานสภาฯ (สมาชิก อบต. ม.2)
สมาชิก อบต. ม.2
สมาชิก อบต. ม.3
สมาชิก อบต. ม.3
สมาชิก อบต. ม.4
สมาชิก อบต. ม.4
สมาชิก อบต. ม.5
สมาชิก อบต. ม.5
สมาชิก อบต. ม.6
รองประธานสภาฯ (สมาชิก อบต. ม.6)
สมาชิก อบต. ม.7
สมาชิก อบต. ม.7
สมาชิก อบต. ม.8
สมาชิก อบต. ม.8
สมาชิก อบต. ม.9
สมาชิก อบต. ม.9
สมาชิก อบต. ม.10
สมาชิก อบต. ม.10
สมาชิก อบต. ม.11
สมาชิก อบต. ม.11
สมาชิก อบต. ม.12
สมาชิก อบต. ม.12
สมาชิก อบต. ม.13
สมาชิก อบต. ม.13
สมาชิก อบต. ม.14
สมาชิก อบต. ม.14

ศักยภาพในตําบล อัตรากําลัง
โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบริหารบุคคล ของ อบต.หนองหงส
คณะผูบริหาร

สภา อบต.

ปลัด อบต.
(นายเชี่ยว คําแหง)

สํานักปลัด อบต.

สวนการคลัง

สวนโยธา

หัวหนาสํานักปลัด อบต.
(นายเชีย่ ว คําแหง)

หัวหนาสวนการคลัง
(นางมณีรัตน อินทนู)

หัวหนาสวนโยธา
(นายสําราญ จันหุณ)ี

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
(นางสาวอาภรณ เกิดกลิ่นหอม)

เจาพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวทิพยวรรณ พันทอง)

นายชางโยธา
(นายสายัณท เอกสาร)

เจาหนาที่ธุรการ
(นางอุบล ทองใส)

เจาหนาที่บันทึกขอมูล
(นางสาวนวรัตน พรหมศร)

นิติกร
(นายสมพร ชนาชน)
บุคลากร
(นายสมชาย ทองคําชุม)
นักการ
(นายสุกิต อาจไพรินทร)
คนงานทั่วไป
(นางเพ็ญศิริ จริตงาม)

-

ครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย
นางอนงค คําเสน
นางแกนใจ เทพชุม
นางอาภรณ ชอบผล
นางวิไล สามกลืน
นางสาวปทมาภรณ สุชาติพงษ
นางสุมลฑา กุญชรินทร
นางสาวสุรีรัตน ศิริกุล
นางเพ็ญศรี สามารถ

เจาหนาทีพ่ ัสดุ
(นางเสาวนีย จรูญพงษ)
เจาหนาทีจ่ ัดเก็บรายได
(นางสาวจาฤดี ดวงยาง)
เจาหนาทีพ่ ัสดุ
(นายสมหวัง สุมงคล)
เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี
(นางสายสมร เพชรรมย)
เจาหนาทีจ่ ัดเก็บรายได
(นางสาวเยาวนาฎ
อนงค))
(นางสายสมร เพชรรมย
ผช.เจาหนาที่จดั เก็บรายได
(นางสาวจิราภรณ พรหมดนตรี)

ผช.เจาหนาที่ธรุ การ
(นางสาวเสาวลักษณ กาญจนไพฑูรย)

ผูชวยชางโยธา
(นายเฉลิมชัย รักษจํารูญ)
ผูชวยชางสํารวจ
(นายสวางชาติ สวางวงศ)
ผช.พนักงานธุรการโยธา
(นางจิรัชชา สุชาติพงษ)

จํานวนบุคลากร จํานวน 35 คน
ตําแหนงบุคลากรในสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล มีจํานวน 20 อัตรา ไดแก
- พนักงานสวนตําบล 7 คน
- พนักงานจางตามภารกิจ 10 คน
- ลูกจางประจํา 1 คน
- พนักงานจางทั่วไป 2 คน
ตําแหนงบุคลากรในสวนการคลัง
มีจํานวน 8 อัตรา ไดแก
- พนักงานสวนตําบล 5 คน
- ลูกจางประจํา 2 คน
- พนักงานจางตามภารกิจ 1 คน
ตําแหนงบุคลากรในสวนโยธา มีจํานวน 7 อัตรา ไดแก
- พนักงานสวนตําบล 2 คน
- พนักงานจางทั่วไป 2 คน
- พนักงานจางตามภารกิจ 3 คน
ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ปริญญาโท
จํานวน 1 คน
- ปริญญาตรี
จํานวน 20 คน
- อนุปริญญา
จํานวน 2 คน
- ปวส.
จํานวน 6 คน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 2 คน
- ประถมศึกษา
จํานวน 4 คน
จุดเดนของพืน้ ที่
1. มีเสนทางคมนาคมสายหลักผาน
2. เปนที่ตั้งของสวนราชการ
3. เปนที่ตั้งของสถานศึกษาหลายสถาบัน
4. มีโรงพยาบาลขนาด 200 เตียงตั้งอยู
สวนที่ 6 ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตตําบลหนองหงสประกอบดวยปาไมโดยปาไมทั้งหมดเปนปาสงวน
แหงชาติและปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งปาไมเหลานี้ไดแก ปาหนองหงสและปาควนกรด มีพื้นที่
ครอบคลุมในบางสวนของพื้นที่ หมูที่ 7, 8, 9, และหมูที่ 10 สภาพปจจุบนั ยังคงสภาพปาในบางสวนและ
บางสวนประชาชนไดบุกรุกเขาทําสวนยางพารา

ขอมูลแหลงทองเที่ยวของตําบล
- วัดคงคาเจริญ เปนวัดเกาแกมีอายุไมนอยกวา 200 ป เดิมมีชื่อวา “วัดจอด” สวนชื่อวัดคงคา
เจริญนั้น เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมประศาสนเปนผูตงั้ และเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธศรี
ธรรมราชคงคาเจริญ ซึ่งเปนพระพุทธรูปหนึ่งในสององคที่มีในประเทศไทย เปนพระพุทธรูปแบบสุโขทัย
ความสูงจากฐานถึงรัศมี 3.14 เมตร ความสูงจากองคพระถึงรัศมี 12.90 เมตร น้ําหนัก 9 กิโลกรัม
สภากาชาดไทยไดจดั สรางขึ้นและไดขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปรินายก ซึ่งไดทรงพระราชทานชื่อให
- รูปเหมือนหลวงพอคลายประดิษฐานอยูก ลางสระน้ําในศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน
เขตที่ 8 ตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เปนจุดสันปนน้ําสองฝงทะเล
- เปนประตูผา นสูภาคใตตอนลาง

บทที่ 3
ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา
1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
รายไดขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จํานวน 31,941,165.08 บาท
แยกเปน
- รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง
1,815,931.89 บาท
- รายไดที่สว นราชการตาง ๆ จัดเก็บให
12,871,522.63 บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
17,254,710.56 บาท
ตารางเปรียบเทียบสถานะการคลัง ป 49 - 51
รายการ
หมวดภาษีอากร
คาธรรมเนียม
คาปรับและ
ใบอนุญาต
รายไดจาก
สาธารณูปโภค
รายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดจากทรัพยสิน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนที่
รัฐบาลใหโดยระบุ
วัตถุประสงค

รวมรายรับทั้งสิ้น

รายรับ
ป 2549

ป 2550

ป 2551

15,011,556.47

12,782,665.89

399,859.00

497,926.00

127,280.00

158,222.00

รายการ
728,522.17 เงินเดือนและ
คาจางประจํา
492,237.00 คาจางชั่วคราว

189,248.00

259,500.00

300,100.00

288,854.00

168,397.26

182,911.35

117,070.72

6,252,196.00

9,149,877.00

11,166,710.56

-

-

6,087,000.00

22,218,789.14

23,071,702,.24

คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบกลาง
ครุภัณฑและ
สิ่งกอสราง
หมวดเงินอุดหนุน

รายจายที่จายจาก
เงินอุดหนุนที่
รัฐบาลใหโดย
ระบุวัตถุประสงค
31,941,165.08 รวมรายจายทั้งสิ้น

รายจาย
ป 2549
ป 2550

ป 2551

1,575,860.00

1,870,130.05

2,385,393.00

491,536.00

696,780.00

1,394,545.00

6,037,008

6,603,885.65

14,303938.35

171,121.68

246,467.32

332,355.96

1,034,601.00

774,687.00

1,010,147.90

5,937,400.00

5,943,180.00

5,768,582.37

1,868,600.00

694,302.50

659,202.50

-

-

6,087,000.00

17,116,126.68

16,829,432.52

31,941,165.08

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
1. โครงการสงเสริมกลุมเย็บผา อบต.หนองหงส
งบประมาณ
2. โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานองคกรสตรีตําบลหนองหงส
งบประมาณ
3 โครงการจางเหมาปรับปรุงโรงผลิตปุย ม.4
งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
1. โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ตําบลหนองหงส
งบประมาณ
2. โครงการสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสองขางถนน
งบประมาณ
3. โครงการองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ปองกันและบรรเทาอัคคีภัย งบประมาณ
4. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของ อสม.สถานีอนามัยหนองหงส
งบประมาณ
5. โครงการ อสม.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชุมชน (ทางขาม)
งบประมาณ
6. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อสม. (กาชาด)
งบประมาณ
7. โครงการจางเหมาถมดินขางโรงประชุม ม.12
งบประมาณ
8. โครงการจางเหมาปรับปรุงลานกีฬาตานยาเสพติด ม.5
งบประมาณ
9. โครงการกอสรางตอเติมโรงประชุม ม.10
งบประมาณ
10. โครงการชวยกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
งบประมาณ
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน
งบประมาณ
12. โครงการจัดตั้งและพัฒนาชมรมผูสูงอายุ (รดน้ําผูสงู อายุ
งบประมาณ
13. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันมหกรรมกีฬาทองถิ่นไทย ไทคัพ ครั้งที่ 7
งบประมาณ
14. โครงการรวมแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการ
งบประมาณ
15. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 51
งบประมาณ
16. โครงการแขงขันกีฬา “ทุงสงเกมส” ครั้งที่ 7
งบประมาณ
17. โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคทุงสงมินิ-ฮาลฟมาราธอน ครั้งที่ 7
งบประมาณ
18. โครงการสรางสุขภาพคนตําบลหนองหงส
งบประมาณ
19. โครงการแขงขันกีฬาหนองหงสเกมส ครั้งที่ 2 ตานยาเสพติด
งบประมาณ
20. โครงการแขงขันกีฬาสานสามัคคีตานยาเสพติด “ทองถิ่นทุงสงสัมพันธ”ครั้งที่ 2
งบประมาณ
21. โครงการชวยกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาเพื่อชุมชนตําบลหนองหงส

งบประมาณ

46,000.- บาท
219,000.- บาท
74,400.-บาท
98,000.-บาท
1,560.-บาท
91,520.-บาท
71,000.-บาท
252,700.-บาท
123,788.36บาท
22,900.-บาท
30,300.-บาท
50,000.-บาท
23,340.-บาท
20,541.-บาท
10,300.-บาท
40,000.-บาท
4,400.-บาท
38,270.-บาท
197,000.-บาท
200,000.-บาท
4,500.-บาท
377,440.-บาท
19,600.-บาท
69,360.-บาท

33,360.-บาท

2. โครงการบวชชีพราหมณ ตําบลหนองหงส
งบประมาณ 10,750.-บาท
3. โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน ตําบลหนองหงส
งบประมาณ 440,530.-บาท
4. โครงการแหและสรงน้ําพอทานคลาย
งบประมาณ
8,900.-บาท
5. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอ งถิ่น
งบประมาณ 17,000.-บาท
6. โครงการเทิดไทองคราชันย 80 พรรษา
งบประมาณ 238,000.-บาท
7. โครงการลอยกระทงประจําป 2550
งบประมาณ 100,786.-บาท
8. โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นประจําป 2551
งบประมาณ 33,360.-บาท
9. โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กบานนาเกิด
งบประมาณ
3,900.-บาท
10. โครงการวันกตัญูเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ
5,500.-บาท
11. โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กบานนาปาประชาสรรค
งบประมาณ 99,000.-บาท
12. โครงการจางเหมาปรับปรุงหองคอมพิวเตอร ศรช.ม.8
งบประมาณ 86,700.-บาท
13. โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง(ADSL)
งบประมาณ 32,400.-บาท
14. โครงการตอนรับคณะนักวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาแดพอหลวงของปวงชนชาวไทย
งบประมาณ
2,780.-บาท
15. โครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่น ม.14
งบประมาณ 50,000.-บาท
16. โครงการสวดมนตเฉลิมพระเกียรติ 80 ความดีเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ 11,250.-บาท
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. โครงการจางเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก 5 หมูบาน
2. โครงการจางเหมาซอมแซมถนนคอนกรีต ม.11
3. โครงการจางเหมาขุดลอกเหมืองระบายน้ํา ม.5,8,14
4. โครงการจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต ม.7
5. โครงการจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา ม.3
6. โครงการจางเหมาขุดลอกทางระบายน้าํ หนองเหรียง-คลองจัง
7. โครงการจางเหมาซอมแซมตลิ่งลําคลองวังหีบ-นบเพิง ม.2
8. โครงการจางเหมาซอมแซมทอระบายน้ํา ม.4 ตอเขต ม.11
9. โครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนา อบต.
10. โครงการจางเหมาซอมแซมถนนหินคลุก ม.3,4,8,10,14
11. โครงการจางเหมาซอมแซม ศพด.บานควนไมแดง ม.7
12. โครงการจางเหมาซอมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง ม.9
13. โครงการจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา คสล. ม.6
14. โครงการจางเหมาปรับปรุงถนน ม.3 (3 สาย)

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

96,000.-บาท
32,000.-บาท
88,000.-บาท
46,000.-บาท
50,000.-บาท
34,900.-บาท
44,000.-บาท
98,000.-บาท
14,600.-บาท
92,500.-บาท
13,700.-บาท
98,800.-บาท
77,900.-บาท
29,900.-บาท

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

โครงการจางเหมาติดตั้งแรงดันน้ํา ปมหอยโขง ม.9
โครงการจางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.14
โครงการจางเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก ม.8,13
โครงการจางเหมาปรับปรุงถนน ม.7,8
โครงการจางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.14
โครงการจางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.12
โครงการจางเหมาวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ม.2
โครงการจางเหมาปรับปรุงถนน ม.5
คาขยายเขตไฟฟา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอย

งบประมาณ 93,500.-บาท
งบประมาณ 21,120.-บาท
งบประมาณ 98,900.-บาท
งบประมาณ 98,000.-บาท
งบประมาณ 47,656.-บาท
งบประมาณ 10,400.-บาท
งบประมาณ 24,600.-บาท
งบประมาณ 22,200.-บาท
งบประมาณ 5,000,000.-บาท

งบประมาณ

60,750.-บาท

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
1. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส งบประมาณ 710,000.-บาท
2. โครงการฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน อบต.หนองหงส
งบประมาณ
4,000.-บาท
3. โครงการประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
งบประมาณ 26,800.-บาท
4. โครงการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร
งบประมาณ 29,030.-บาท
5. โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน
งบประมาณ 56,900.-บาท
6. โครงการณรงคสงเสริมประชาธิปไตย
งบประมาณ 73,752.-บาท
7. โครงการจัดทําปายเพื่อประชาสัมพันธการชําระภาษี
งบประมาณ 30,000.-บาท
8. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
งบประมาณ 25,000.-บาท
9. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร
งบประมาณ 89,400.-บาท
10. จัดซื้อโทรทัศนสี
งบประมาณ 15,000.-บาท
11. จัดซื้อเครื่องเลน DVD
งบประมาณ
9,000.-บาท
12. จัดซื้อตูเก็บเอกสาร
งบประมาณ 12,100.-บาท
13. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
งบประมาณ 1,685,000.-บาท
14. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ งบประมาณ 10,430.-บาท
15. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว 5 ธันวาคม มหาราช งบประมาณ 29,780.-บาท
16. โครงการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ และสมเด็จพระพีน่ างเธอฯ
งบประมาณ 15,800.-บาท
17. โครงการถวายไวอาลัยพระพี่นาง เจาฟาของชาวไทย
งบประมาณ 93,547.90 บาท

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
* สนับสนุนอาชีพแกเกษตรกรและกลุมอาชีพในตําบล
* สนับสนุนการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
2 การดําเนินงานดานสังคม
* สนับสนุนเงินสงเคราะหครอบครัวผูสูงอายุและผูพิการ
* สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในตําบล
* สนับสนุนกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
* จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ งานวันลอยกระทง และวันประเพณีอื่น ๆ
* จัดใหมศี าลาเอนกประสงค
3 การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน
* กอสรางและปรับปรุงถนนภายในหมูบาน ตําบล
* ขยายเขตบริการไฟฟาใหกับราษฎรในพื้นที่ตกคาง
* ติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะ
* ระบบการสื่อสาร
4. การดําเนินงานดานแหลงน้ํา
* กอสรางและปรับปรุงระบบประปาหมูบ าน
* ขุดลอกคูคลองและแหลงน้ําตื้นเขิน
5. การดําเนินงานดานสาธารณสุข
* สงเสริมสุขภาพและเฝาระวังโรคติดตอในชุมชน
* สนับสนุนกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส
* สนับสนุนกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาโรคตาง ๆ
6. การดําเนินงานดานการเมือง การบริหาร
* ปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
* ฝกอบรมบุคลากร ทั้งพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และสมาชิกสภา อบต.
* พัฒนาและปรับปรุงแหลงรายไดและระบบการจัดเก็บภาษี
* จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช
* การจัดหาสถานที่และกอสรางที่ทําการ อบต.
7. การดําเนินงานดานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
* รณรงคสรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
* ปลูกและบํารุงรักษาพันธุไม

บทที่ 4
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชนแหงการเรียนรู เมืองนาอยู ผูคนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอยางยั่งยืน ป 2556
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
4.3 แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
พัฒนาอาชีพใหแกประชาชน
1. สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเกิดการออม
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
3. สงเสริมจัดสวัสดิการและนันทนาการ
4. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. สงเสริมการศึกษาของประชาชน
7. เพิ่มชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน
8. สงเสริมและสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม
9. สงเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
10. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
11. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
12. พัฒนา จัดหาแหลงน้ําเพือ่ อุปโภค บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร
13. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
14. บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
15. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
16. สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ อบต.

18. พัฒนาปรับปรุงแหลงรายไดและระบบการจัดเก็บภาษี
19. จัดหาทีด่ ินกอสรางสํานักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานใหเพียงพอ
4.4 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
นโยบายเรงดวน
1) จัดหาสถานที่ และกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหม เพื่อใช
เปนที่ทําการถาวร
2) การกําจัด ขยะ จัด ระบบการกําจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในเขตชุมชน เพื่ อลดปญหา
สิ่งแวดลอมเปนพิษและทําใหบานเมืองสะอาดนาอยู
3) การพัฒนาแหลงน้ํา สนับสนุนการจัดการเกี่ยวกับการรักษาแหลงน้าํ ใหสะอาดรวมถึงการ
จัดระบบการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค และเพื่อใชใน
การเกษตร
นโยบายทั่วไป
1) การบริหารจัดการองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน
2) นโยบายดานการศึกษา
3) นโยบายโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ
4) นโยบายดานการสุขพลานามัย การกีฬาและนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
5) นโยบายดานการสงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
6) นโยบายการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7) นโยบายดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
8) นโยบายดานการทองเที่ยว

บทที่ 5
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาทองถิน่
ยุทธศาสตรที่ 1
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
1. พัฒนาอาชีพใหแกประชาชน
2. สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึน้ และเกิดการออม
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 2
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
1. สงเสริมจัดสวัสดิการและนันทนาการ
2. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. สงเสริมการศึกษาของประชาชน
2. เพิ่มชองทางในการรับรูข าวสารใหแกประชาชน
3. สงเสริมและสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม
4. สงเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 4
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้าํ
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
3. พัฒนา จัดหาแหลงน้ําเพือ่ อุปโภค บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 5
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
2. สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ อบต.
4. พัฒนาปรับปรุงแหลงรายไดและระบบการจัดเก็บภาษี
5. จัดหาทีด่ นิ กอสรางสํานักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
ใหเพียงพอ

สวนที่ 7
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
(Standard Criteria)
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย

ตัวชี้วัด
(Indicators)
 ผลผลิต
 ผลลัพธ

กรอบตัวแปร
(Attributer)

2. ความเสมอภาคและความเปน
ธรรม

 การเขาถึง
 การจัดสรรทรัพยากร
 การกระจายผลประโยชน

3. ความสามารถและคุณภาพในการ
บริการ






สมรรถนะของหนวยงาน
ความทั่วถึงและเพียงพอ
ความถี่ในการใหบริการ
ประสิทธิภาพการใหบริการ

- พื้นที่เปาหมายและประชากร
กลุมเปาหมายที่รับบริการ
- จํานวนครั้งในการใหบริการ
- ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา

4. ความรับผิดชอบของหนวยงาน






พันธกิจตอสังคม
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ
การใหหลักประกันความเสี่ยง
การยอมรับขอผิดพลาด

- การจัดลําดับความสําคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจที่สะทอนความ
รับผิดชอบ

5. การตอบสนองความตองการของ
ประชาชน

 การกําหนดประเด็นปญหา
 การับฟงความคิดเห็น
 มาตรการ/กลยุทธในการ
แกไขปญหา
 ความรวดเร็วในการแกไข
ปญหา

- ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ไดรับการจัดสรรตอคน
- ผลประโยชนที่แตละกลุมเปาหมาย
ไดรับในแตละครั้ง
- การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติเปนคน

- ระดับการมีสวนรวม
- การปรึกษาหารือ
- การสํารวจความตองการ

เกณฑมาตรฐาน
(Standard Criteria)
6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด
(Indicators)
 ระดับความพึงพอใจ
 การยอมรับ/คัดคาน

7. ผลเสียหายตอสังคม

 ผลกระทบภายนอก(ทางบวก
และทางลบ)
 ตนทุนทางสังคม

กรอบตัวแปร
(Attributer)
- สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมาย
ที่พอใจหรือไมพอใจ
-

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
คาเสียโอกาส
ความขัดแยงทางสังคม

ภาคผนวก

