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บทที่ 1 

บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 
17  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจดัทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใชพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป รวมท้ังการจัดหาแหลงงบประมาณอื่น เพื่อใหการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

  แผนพฒันาสามป  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอยีดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา  ครอบคลุมระยะเวลาสามป  
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจาํทุกป 
 แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยทุธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดทีว่า  
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย  
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยัง่ยืนและวิสัยทศันในที่สุด  การจัดทําแผนพัฒนาสามปจะมีความสัมพนัธใกลชิด
กับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  แผนพัฒนาสามปมีลักษณะกวาง ๆ ดังนี้ 

1. เปนเอกสารทีแ่สดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2. เปนเอกสารทีแ่สดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
3. เปนเอกสารทีแ่สดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
4. เปนเอกสารทีแ่สดงความเชือ่มโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ         

รายจายประจําป 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2548 ขอ 18 กําหนดใหแผนพัฒนาสามป จัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน กอนจดัทํางบประมาณ
รายจายประจําป 
   



 

1.2  วัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป 
1.  เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ   
      การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
2.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชางสามปทีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง  ๆ    ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร        

งบประมาณรายจายประจําปและนําไปปฏิบัติทันที่เมื่อไดรับงบประมาณ 
 

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพฒันาสามป 
 

  ขันตอนที ่ 1    การเตรียมการจัดทําแผน 
  เปนการเตรียมขอมูลตาง ๆ   ในการจัดทําแผนเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป   หวงป     
พ.ศ. 2552     ถึง พ.ศ. 2554   ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ   ซ่ึงโครงการ 
ดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนา และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 
และแจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ 

  ขั้นตอนที ่ 2    การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ  ปญหาความตองการของทองถ่ิน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพื่อรวมกนัพิจารณาคดัเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่            
สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2552 – 2554)     เพื่อเปนกรอบในการพิจารณา
จัดทําโครงการ/กิจกรรม  ในแผนพัฒนาสามป 

  ขั้นตอนที ่ 3    การเก็บรวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม 
ขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหขอมูล ซ่ึงประกอบดวย 4  
กิจกรรมหลัก  ไดแก   

1. การประเมินผลการพัฒนาทีผ่านมา 
2. การคัดเลือกยทุธศาสตรการพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพฒันาในหวงสามป 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

   

 



 

 ขั้นตอนที ่ 4    การกําหนดวตัถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
  หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลวใหที่ประชุมรวมกนัพจิารณาคัดเลือกวัตถุประสงค
ของยุทธศาสตรการพัฒนามาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพฒันาโดยพจิารณาคัดเลือกวัตถุประสงค
ของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยทุธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  
โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวตัถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

  ขั้นตอนที ่ 5    การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการพฒันาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ งบประมาณ  
ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบและตัวช้ีวดัความสาํเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกจิกรรมที่จะดําเนินการใน
ปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได 
 

  ขั้นตอนที ่ 6    การจัดทํารางแผนพฒันาสามป 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคา
โครงประกอบดวย  7  สวนดงันี้ 
 สวนที่  1 บทนํา 
 สวนที่  2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 สวนที่  3 ผลการพัฒนาทองถ่ินในปทีผ่านมา 
 สวนที่  4   สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 สวนที่  5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 สวนที่  6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 สวนที่  7 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซ่ึงประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ินและหนวยงานที่เกีย่วของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 
 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลว 
ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณาสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

  ขั้นตอนที ่ 7    การอนุมัติและประกาศใชแผนพฒันาสามป 
  1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมทัง้สอดคลอง
กับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพืน้ฐานในการพฒันาจากหนวยงานตางๆ 
และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 



 

 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลัก การพฒันา ปญหา
ความตองการและขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
 4.  สภาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อใหความเห็นชอบแลวผูบริหารทองถ่ินพิจารณา
อนุมัติและประกาศใชแผนพฒันาสามปตอไป 

1.4   ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
   - แผนพฒันาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
สอดคลองกับวิสัยทัศน พนัธกิจ และจดุมุงหมาย เพือ่การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร รวมทั้งสอดคลองกับ
ปญหาความตองการของประชาชนของชมุชนหมูบานตางๆ มีลักษณะเปนการกาํหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมหวง
เวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเปนประจําทุกป  เปนแผนพัฒนาทีแ่สดงถึงการเชื่อมโยง
ระหวางแผนยทุธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป นอกจากนีแ้ผนพัฒนาสามปยังเปน
แผนพัฒนาที่มคีวามทันสมัย ทันเหตุการณ เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 18 กําหนดใหมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาสามปเปน
ประจําทุกป 
 -  การวางแผนพัฒนาสามป จึงเปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงคและใชทรัพยากรการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพคุมคาและตรงตามความตองการของประชาชนเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดตอประชาชนใชริการ 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  2 

สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

สวนที่  1  ขอมูลท่ัวไป 

ประวัติความเปนมา 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนตําบลหนึ่งใน 12 ตําบลของอําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 19  มกราคม  2539   ยกฐานะจากสภา
ตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลเมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539  ปจจุบันอบต.หนองหงสไดรับการยกฐานะ
เปน อบต.ช้ัน 4  มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งตําบลหนองหงส แบงการปกครองออกเปน 14 หมูบาน  ไดแก 
  หมูที่  1         บานทุงนอย              หมูที่  2     บานจอด         หมูที่  3 บานทางขาม 
 หมูที่  4         บานนาปา              หมูที่  5     บานนาเกดิผล         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  ซ่ึงมีความหมายวา    
   นกหงส      หมายถึง  ความสงางาม  มีเกียรตแิละศกัดิ์ศรี 
   นกหงสกําลังกาวขา    หมายถึง     การพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึน้ไป 
  น้ํา     หมายถึง    ความอุดมสมบูรณของทองถ่ิน 
   วงกลม     หมายถึง     การทํางานตองอยูภายใตกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ 

ท่ีตั้ง  พืน้ท่ี  อาณาเขต  
         องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส   ตั้งอยูเลขที่  1/2    หมูที่ 6   ตําบลหนองหงส   อําเภอ
ทุงสง  จังหวดันครศรีธรรมราช  ซ่ึงอยูทางทิศตะวนัตก หางจากตวัอําเภอทุงสง ประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่
ทั้งหมด   57.992  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  36,245 ไร  มีอาณาเขต  ดังนี ้
  ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                    ตําบลนาบอน  อําเภอนาบอน  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลควนกรด  อําเภอทุงสง  จังหวดันครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวนัออก               ติดตอกับ ตําบลชะมาย,  ตําบลนาหลวงเสน   อําเภอทุงสง   
       จังหวดันครศรธีรรมราช 
  ทิศตะวนัตก                ติดตอกับ ตําบลนาโพธิ์  อําเภอทุงสง  จังหวดันครศรธีรรมราช 



 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพื้นที่โดยท่ัวไปของตําบลหนองหงสสวนใหญเปนที่ราบสลับเนินประกอบดวยภูเขาเตี้ยและ
ปาไมในพืน้ทีบ่างสวน  ซ่ึงปาไมดังกลาวเปนปาสงวนแหงชาติ    สภาพดินในตําบลหนองหงสจดัไดวาเปนดิน
ประเภท ดนิเรดเยลโลว พอดโซลิก (RED  YELLOW  PODZOLIC)  เปนดินซึ่งเกดิจากการสลายตัวของหินที่
มีลักษณะเปนกรด  สามารถระบายน้ําไดด ี  มีความอุดมสมบูรณปานกลาง  พบในบริเวณกวาง ๆ ทั่วไป  ใช
ประโยชนในการปลูกยางพาราและผลไมตาง ๆ  โดยสภาพดนิเปนดินบริเวณทีร่าบที่มีลักษณะเปนดนิรวน 
และดินรวนปนทราย  ซ่ึงบริเวณนี้จะเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการทํานาและปลูกผลไม  อีกสวนจะเปนพื้นที่ปลูก
ยางพาราตามสภาพที่เหมาะสม  สวนบริเวณที่เปนภเูขาและที่เนนิสูงจะมีสภาพดนิเปนดินเหนยีว  ดินเหนยีว
ปนลูกรังหรือหินผุ  บริเวณนี้เหมาะแกการปลูกยางพารา 

ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของตําบลหนองหงส  มี 2 ฤดู  คือ ฤดูรอนและฤดูฝน  ซ่ึงฤดูรอนอยูในชวง
ระยะเวลาตั้งแตเดือน กุมภาพันธ  ถึงเดือน เมษายน  อุณหภูมิเฉล่ีย  สูงสุด  34 ºC  และต่ําสุด  33 ºC    ฤดูฝนอยู
ในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มกราคม อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุด  25 ºC  และอุณหภมูิ  27 ºC  มี
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย  217.17  มิลลิเมตร/ป 

สวนที่  2   ขอมูลพื้นฐานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
การคมนาคม 
  ถนนลูกรัง   จํานวน   4  สาย  ใชการไดไมทกุฤดูกาล 
  ถนนหินคลุก   จํานวน  20  สาย   
  ถนนคอนกรีต  จํานวน    8 สาย  ใชการไดสะดวก 
 ถนนลาดยางในหมูบาน จํานวน  30  สาย  
  ถนนลาดยางสายหลัก  จํานวน  4 สาย  ไดแก 

- ถนนสายหลักทุงสง – สุราษฎรธานี 
- ถนนสายทุงสง – นาบอน 
- ถนนสายทุงสง – คลองจัง 
- ถนนสายหนาวิทยาลัยเทคนคิ 

  

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



 

  -  ทางรถไฟ  โดยรถไฟสายใตจากสถานีหัวลําโพง – นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี – 
ประจวบคีรีขนัธ – ชุมพร – สุราษฎรธานี – ทุงสง  แลวเดินทางตอเขาตําบลหนองหงส 
  -  ทางเครื่องบิน  จากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนครศรีธรรมราช  แลวตอดวยรถยนตเขาสู
ตําบลหนองหงส 

การโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
  สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน  1 แหง  ที่ทําการไปรษณีย  จํานวน  1  แหง 
  เสาสงสัญญาณโทรศัพท จํานวน  4 แหง   

ไฟฟา 
  จํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึง  14  หมูบาน จํานวนประชากร ที่ใชไฟฟา จํานวน  2,842  ครัวเรือน 

ประปาและแหลงน้ํา 
  ตําบลหนองหงสมีประปาหมูบานใช จํานวน 1 หมูบานคือ หมู 6 บานเหนือ  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 

ขอมูลอ่ืน ๆ  
  มวลชนจัดตั้ง 
  -  ลูกเสือชาวบาน 2  รุน     จํานวน      450      คน 
  -  ไทยอาสาปองกันชาติ  2  รุน    จํานวน     200      คน 
  -  กองหนุนเพือ่ความมั่นคง  2 รุน    จํานวน     500      คน 
  -  ศูนยสงเคราะหราษฎร     จํานวน      14  ศูนย 
  -  กองทุนหมูบาน    จํานวน      14  หมูบาน 
   -  กลุมเศรษฐกิจชุมชนหมูบานละแสนบาท จํานวน       14      หมูบาน 
  -  ประชาคมหมูบาน    จํานวน      14      คณะ 
  -  ประชาคมตาํบล    จํานวน        1  คณะ 
 -  กองทุนสัจจะวันละ 1 บาท   จํานวน       14    หมูบาน 
 -  อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภยัฝายพลเรอืน จํานวน  200  คน 



 

สวนที่  3   ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจ 
 

ดานการคาและบริการ 
  -   ประเภทกิจการคาสง  จํานวน    16   แหง 
    -   ประเภทกิจการคาปลีก  จํานวน  110   แหง 
  -   รานรับซอมยานยนต  จํานวน    27  แหง 
  -   รานรับซอมเครื่องจักกลการเกษตร     จํานวน     1  แหง 

ดานการโรงแรม 
  มีโรงแรม จํานวน  5  แหง  ไดแก   

-   โรงแรมมิตรไทย    -  โรงแรมเรือนทอง 
-   โรงแรมแฮปปอินน   -   เรือนทองคอมเพล็ก 
-    โรงแรมนายอินท 

การอุตสาหกรรม (โรงงาน) 
    

  -  โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน     5  แหง  

ปมน้ํามนัและกาซ 
  -  มีปมน้ํามัน จํานวน  6  แหง 
 -   กาซ   จํานวน  2 แหง 

การประกอบอาชีพของประชากร 
  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ 
  -  เกษตรกรรม     80% 
  -  รับราชการ      5% 
  -  คาขาย     5% 
 -  ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม   5% 
 -  อ่ืนๆ    5% 

สวนที่  4   ขอมูลพื้นฐาน  ดานสังคม 
จํานวนครัวเรือนและประชากร 
  ก.  จํานวนครวัเรือนทั้งหมด    2,991  ครัวเรือน 
  ข.  จํานวนประชากรทั้งหมด  9,715    คน  เปนชาย  4,832  คน  เปนหญงิ  4,883  คน   
        ความหนาแนนเฉลี่ย  168.54  คนตอตารางกิโลเมตร 



 

ตารางจําแนกจํานวนประชากร 

หมูที่ ช่ือหมูบาน 
จํานวน 
ครัวเรือน 

ประชากรรวม ชาย หญิง หมายเหต ุ

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

บานทุงนอย 
บานจอด 
บานทางขาม 
บานนาปา 
บานนาเกดิผล 
บานเหนือ 
บานนาไมดกั 
บานควนไมแดง 
บานแสว 
บานโละ 
บานนาโตะแถม 
บานนาใหญ 
บานหนองนดู 
บานยวนไมขาว 

130 
155 
157 
262 
186 
364 
434 
524 
147 
130 
108 
104 
139 
151 

546 
401 
667 
991 
684 
758 
889 

1,467 
512 
585 
503 
409 
618 
685 

262 
187 
339 
481 
343 
358 
431 
809 
244 
293 
254 
199 
301 
331 

284 
214 
328 
510 
341 
400 
458 
658 
268 
292 
249 
210 
317 
354 

 

รวม 2,991 9,715 4,832 4,883  

ที่มาของขอมูล  :    สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอทุงสง จังหวดันครศรีธรรมราช   
       ขอมูล  ณ  วนัที่  29  กุมภาพันธ  2551 

การจัดการดานการศึกษา 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีสถานศึกษา  ดังนี ้
  -    โรงเรียนประถมศึกษา   4  แหง  (สังกัดการประถมศกึษาแหงชาต)ิ 

- โรงเรียนประถมศึกษา  3  แหง  (สังกัดกรมสามัญศึกษา) 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา     1 แหง (สังกัดกรมสามัญศึกษา) 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แหง  (สังกัดกรมพลศึกษา) 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แหง (สังกัดการประถมศึกษาแหงชาต)ิ 
- โรงเรียนอาชีวศึกษา    1 แหง 
- ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก   3 แหง 
- ที่อานหนังสือพิมพหมูบาน/หองสมุดประชาชน  2 แหง 



 

สถาบันและองคการทางศาสนา 
  วัด/สํานักสงฆ         2  แหง  ไดแก 

-   วัดคงคาเจรญิ 
-   วัดควนไมแดง 

วัฒนธรรมและประเพณีท่ีสําคัญ 
-   งานสงกรานต    -  งานฉลองเจดียทราย (หมูที่ 2) 
-   งานเทศกาลเดือนสิบ   -  งานบวชชพีราหมณ  (หมูที่ 8) 
-   งานลอยกระทง 
-   งานประจําป (กระดังงาลนไฟ ม.5 บานนาเกิด) 
-   งานชักพระประจําป 
-   งานวันกตัญู 

การสาธารณสขุ 
  -  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% 

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิน 
  -  สถานีตํารวจทางหลวง   1  แหง  -  ดานกกักนัสัตว               1  แหง 
  -  ปอมตรวจการตํารวจ      1  แหง 
 -  สถานีทดสอบน้ําหนกั    1  แหง  

สวนที่  5   ขอมูลพื้นฐาน ดานการเมืองการบริหาร 
ดานการเมืองการบริหาร (ลักษณะการบรหิารงานของ อบต.) 
 ลักษณะการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  แบงการบริหารออกเปนฝาย
บริหารและฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล 
คณะผูบริหารและสมาชิกสภาอบต.  ไดแก 
  คณะผูบริหาร ไดแก -  นายปรีชา  สามารถ นายกองคการบริหารสวนตําบล 
     -  นายชยัรัตน  รัตนบุรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
     -  นายสืบพงษ  ชํานาญกิจ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 



 

                  สมาชิกสภา อบต.ไดแก-   นายวทิูลย  รัตนภรณ  สมาชิก อบต.  ม.1 
     -  นายสําเริง  สุชาติพงศ  สมาชิก อบต.  ม.1 
    -  นายศภุโชค  รัตนพันธ  ประธานสภาฯ  (สมาชิก อบต.  ม.2) 
     -  นายประจวบ  รัตนคช  สมาชิก อบต.  ม.2 
     -  นายจํานงค  สิทธิดํารงค    สมาชิก อบต.  ม.3 
      -  นายเจษฎา  ณ สุวรรณ  สมาชิก อบต.  ม.3 
    -  นายศรวีิทย  สุดชู  สมาชิก อบต.  ม.4 
     -  นายวิชัย  ดอกไมหอม  สมาชิก อบต.  ม.4 
     -  นายชาญชยั  ปราบไกรสีห    สมาชิก อบต.  ม.5 
     -  นายเปรย  เกดิกลิ่นหอม   รองประธานสภาฯ (สมาชิก อบต. ม.5) 
     -  นายอนุชา  ไทยเอื้อ  สมาชิก อบต.  ม.6 
     -  นายระพีพจน  นงคนวล      สมาชิก อบต.  ม.6 
     -  นางจรัญญา  จงประจวบลาภ    สมาชิก อบต.  ม.7 
     -  นายเจิมศิลป  แกนไชย  สมาชิก อบต.  ม.7 
     -  นายพรชัย  คําแหง  สมาชิก อบต.  ม.8 
     -  นายไสว  ดวงสีทอง  สมาชิก อบต.  ม.8 
     -  นายประสิทธิ์  ศรีเทพ  สมาชิก อบต.  ม.9 
      -  นายเสรี  ทองสีนุช  สมาชิก อบต.  ม.9 
     -  นายพรอม  ขาวผอง  สมาชิก อบต.  ม.10 
     -  นายวิชัย  รัตนคช  สมาชิก อบต.  ม.10 
    -  นายประยงค  รัตนกระจาง    สมาชิก อบต.  ม.11 
     -  นายวันชยั   เมืองไทย  สมาชิก อบต.  ม.11 
    -  นางสาวลัดดาวัลย  ศรีศักดา สมาชิก อบต.  ม.12 
     -  นายสมหมาย  รักษายศ        สมาชิก อบต.  ม.12 
    -  นายปรีชา  ศรีนวล  สมาชิก อบต.  ม.13 
    -  นายวิเชยีร  แกนแกว  สมาชิก อบต.  ม.13 
     -  นายกิตติชัย  แกวศรีนวล      สมาชิก อบต.  ม.14 
     -  นายยุทยา  ธนาวุฒ ิ  สมาชิก อบต.  ม.14 
 
 
 
 



 

ศักยภาพในตําบล อัตรากําลัง 
         โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบริหารบุคคล ของ อบต.หนองหงส 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
           
 
 
 
           

      
   

(นางสายสมร  เพชรรมย) 
 
 
 

ผช.พนักงานธรุการโยธา 
(นางจิรัชชา  สุชาติพงษ) 

บุคลากร 

(นายสมชาย  ทองคาํชุม) 

นักการ 
(นายสุกิต  อาจไพรินทร) 

เจาหนาทีก่ารเงินและบัญช ี
(นางสายสมร  เพชรรมย) 

ผช.เจาหนาที่จดัเก็บรายได 
(นางสาวจิราภรณ  พรหมดนตรี) 

เจาหนาทีจ่ัดเกบ็รายได 
(นางสาวเยาวนาฎ  อนงค) 

ผช.เจาหนาที่ธุรการ 
(นางสาวเสาวลักษณ   กาญจนไพฑูรย) 

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

คนงานทั่วไป 
(นางเพ็ญศิริ  จริตงาม) 

ปลัด อบต. 
(นายเชี่ยว  คําแหง) 

สํานักปลัด อบต. สวนการคลัง สวนโยธา 

หัวหนาสวนโยธา 
(นายสําราญ  จันหณุ)ี 

นายชางโยธา 
(นายสายณัท   เอกสาร) 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นายเชีย่ว  คําแหง) 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
(นางสาวอาภรณ  เกิดกลิ่นหอม) 

หัวหนาสวนการคลัง 
(นางมณีรัตน  อินทน)ู 

เจาพนกังานการเงินและบัญชี 
(นางสาวทิพยวรรณ  พันทอง) 

เจาหนาทีพ่ัสด ุ
(นางเสาวนีย  จรูญพงษ) 

เจาหนาทีจ่ัดเกบ็รายได 
(นางสาวจาฤด ี ดวงยาง) 

 

เจาหนาทีพ่ัสด ุ

(นายสมหวัง  สุมงคล) 

ผูชวยชางโยธา 
(นายเฉลิมชยั  รักษจํารูญ) 

ผูชวยชางสํารวจ 

(นายสวางชาต ิ สวางวงศ) 

เจาหนาที่ธุรการ 
(นางอุบล  ทองใส) 

นิติกร 

(นายสมพร ชนาชน) 

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
(นางสาวนวรัตน    พรหมศร) 

สภา อบต. คณะผูบริหาร 



 

จํานวนบุคลากร  จํานวน  34  คน 
  ตําแหนงบุคลากรในสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล   มีจํานวน  19  อัตรา  ไดแก 
  -  พนักงานสวนตําบล  6  คน  -  พนักงานจางตามภารกิจ   10  คน 
  -  ลูกจางประจาํ   1  คน 
 -  พนักงานจางทั่วไป  2  คน 
  ตําแหนงบุคลากรในสวนการคลัง  มีจํานวน  8  อัตรา  ไดแก 
 -  พนักงานสวนตําบล  5 คน 
  -  ลูกจางประจาํ   2  คน 
 -  ลูกจางชั่วคราว  1  คน 
 ตําแหนงบุคลากรในสวนโยธา     มีจํานวน  7  อัตรา  ไดแก 
 -  พนักงานสวนตําบล  2 คน  -  พนักงานจางทั่วไป  2  คน 
 -  พนักงานจางตามภารกิจ  3  คน 
  ระดับการศึกษาของบุคลากร 

-   ปริญญาโท   จํานวน       1     คน 
-   ปริญญาตรี   จํานวน     17 คน 
-   ปวส.   จํานวน       7 คน 
-   ปวช.   จํานวน       2  คน 
-   มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน       3 คน 
-   ประถมศึกษา  จํานวน      4  คน 

จุดเดนของพืน้ท่ี 
1. มีเสนทางคมนาคมสายหลักผาน 
2. เปนที่ตั้งของสวนราชการ 
3. เปนที่ตั้งของสถานศึกษาหลายสถาบัน 
4. มีโรงพยาบาลขนาด  150  เตียงตั้งอยู 

สวนที่  6   ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตตาํบลหนองหงสประกอบดวยปาไมโดยปาไมทั้งหมดเปนปาสงวน
แหงชาตแิละปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงปาไมเหลานี้ไดแก  ปาหนองหงสและปาควนกรด  มีพื้นที่
ครอบคลุมในบางสวนของพื้นที่ หมูที่ 7, 8, 9, และหมูที ่10 
  สภาพปจจุบนัยังคงสภาพปาในบางสวนและบางสวนประชาชนไดบกุรุกเขาทําสวนยางพารา 



 

 ขอมูลแหลงทองเที่ยวของตาํบล 
  -  วัดคงคาเจรญิ  เปนวัดเกาแกมีอายไุมนอยกวา 200 ป  เดิมมีช่ือวา “วัดจอด”  สวนชื่อวัดคงคา
เจริญนั้น เจาคณะจังหวดันครศรีธรรมราช ธรรมประศาสนเปนผูตัง้และเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธศรี
ธรรมราชคงคาเจริญ  ซ่ึงเปนพระพุทธรูปหนึ่งในสององคที่มีในประเทศไทย  เปนพระพุทธรูปแบบสุโขทัย  
ความสูงจากฐานถึงรัศมี 3.14  เมตร  ความสูงจากองคพระถึงรัศมี 12.90 เมตร  น้ําหนัก 9  กิโลกรัม  
สภากาชาดไทยไดจดัสรางขึ้นและไดขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปรินายก  ซ่ึงไดทรงพระราชทานชื่อให 

  - รูปเหมือนหลวงพอคลายประดิษฐานอยูกลางสระน้ําในศูนยชวยเหลือทางวิชาการพฒันาชุมชน 
เขตที่  8  ตําบลหนองหงส  อําเภอทุงสง  จังหวดันครศรธีรรมราช 
  -  เปนจดุสันปนน้ําสองฝงทะเล 
  -  เปนประตูผานสูภาคใตตอนลาง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  3 

ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา 

1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ 
  รายไดขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  จํานวน  23,071,702.24 บาท  
แยกเปน 
  -  รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง                  1,238,367.57 บาท 
  -  รายไดที่สวนราชการตาง ๆ  จัดเก็บให  12,683,457.67 บาท 
 -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      9,149,877.00 บาท 

ตารางเปรียบเทียบสถานะการคลัง ป 48 - 50 

รายรับ รายจาย 
รายการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 รายการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 

หมวดภาษีอากร 12,241,762.25 
 

15,011,556.47 12,782,665.89 เงินเดือนและ
คาจางประจํา 

1,405,161.00 
 
 

1,575,860.00 1,870,130.05 

คาธรรมเนียม  คาปรับ
และใบอนุญาต 

384,638.00 
 

399,859.00 497,926.00 คาจางชั่วคราว 362,470.00 491,536.00 696,780.00 

รายไดจาก
สาธารณูปโภค 

64,704.00 127,280.00 158,222.00 คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ 

4,250,251.85 6,037,008 6,603,885.65 

รายไดเบ็ดเตล็ด 151,800.00 259,500.00 300,100.00 คาสาธารณูปโภค 117,427.46 171,121.68 246,467.32 

รายไดจากทรัพยสิน 34,028.25 168,397.26 182,911.35 งบกลาง 605,015.00 1,034,601.00 774,687.00 

เงินอุดหนุนทั่วไป 3,836,071.00 6,252,196.00 9,149,877.00 ครุภัณฑและ
สิ่งกอสราง 

8,115,173.00 5,937,400.00 5,943,180.00 

    หมวดเงินอุดหนุน 562,905.00 1,868,600.00 694,302.50 

รวมรายรับทั้งสิ้น 16,713,003.60 22,218,789.14 23,071,702,.24 รวมรายจายทั้งสิ้น 15,415,403.31 17,116,126.68 16,829,432.52 

 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
โครงการสนับสนุนปลากินพชื   งบประมาณ    97,500.- บาท 
อุดหนุนกลุมอาชีพแกงขมิ้นหนองหงส     งบประมาณ    30,000.- บาท 
อุดหนุนกลุมเล้ียงปลาตําบลหนองหงส     งบประมาณ     97,000.-  บาท 
อุดหนุนกลุมปุยชีวภาพ  หมูที่ 4      งบประมาณ     98,500.-  บาท 



 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม 
โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก     งบประมาณ  129,800.- บาท 
โครงการณรงคปองกันควบคุมโรคตางๆ ต.หนองหงส   งบประมาณ    23,250.- บาท 
โครงการสรางความมั่นคงทางจิตใจลดภาระเครียดในชุมชน   งบประมาณ    69,900.- บาท 
โครงการแขงขันกีฬา “ทุงสงเกมส” ครั้งที่ 6    งบประมาณ   270,900.- บาท 
โครงการแขงขันกีฬาทางขามคัพ  ตานยาเสพติด    งบประมาณ       6,000.- บาท 
โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกและโรคติดตอ   งบประมาณ       8,800.- บาท 
โครงการวิ่งธงเฉลิมฉลองกีฬาแกงชาติ  คร้ังที่  36    งบประมาณ     16,000.- บาท 
โครงการปองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  งบประมาณ     63,430.- บาท 
โครงการแขงขันกีฬาหนองหงสเกมส คร้ังที่ 1    งบประมาณ    382,922.- บาท 
โครงการชวยเหลือผูติดเชื้อโรคเอดส ต.หนองหงส    งบประมาณ      30,000.- บาท 
โครงการชวยเหลือผูพิการ ต.หนองหงส     งบประมาณ        5,000.- บาท 
โครงการประชาสัมพันธลดความแออัดจัดบริการสี่มุมเมือง ต.หนองหงส งบประมาณ      15,000.- บาท 
โครงการสรางสุขภาพคนตําบลหนองหงส     งบประมาณ      62,000.- บาท 
โครงการสรางสุขภาพคนทุงสงแข็งแรง สูเมืองไทยแข็งแรง ต.หนองหงส งบประมาณ       8,410.-  บาท 
โครงการปองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2550 งบประมาณ     45,000.-  บาท 
โครงการซอมแซมปายไฟสญัญาณจราจร อบต.หนองหงส   งบประมาณ     22,176.-  บาท 
โครงการระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับทองถ่ิน   งบประมาณ    10,000.-  บาท 
โครงการปองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในชวงเทศกาล   งบประมาณ    20,650.-  บาท 
โครงการแขงขันกีฬาสานสามัคคีตานยาเสพติด ทองถ่ินสัมพันธ คร้ังที่ 1 งบประมาณ    13,000.-  บาท 
โครงการฝกอบรม อปพร. อบต.หนองหงส รุนที่ 2    งบประมาณ  200,000.-  บาท 
โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ ตําบลหนองหงส    งบประมาณ  100,000.-  บาท 
โครงการอุดหนุนการปฏิบัตกิารตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด   งบประมาณ    35,000.-  บาท 
ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว ร.ร.บานนาปา,ร.ร.บานนาเกิดผล  งบประมาณ  840,000.-  บาท 
  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการอุดหนุนอุปกรณมโนราห หมูที่ 3     งบประมาณ     99,000.- บาท 
โครงการบวชชีพราหมณเฉลิมพระเกียรต ิ     งบประมาณ     10,000.- บาท 
โครงการแหและสรงน้ําพอทานคลาย     งบประมาณ     17,000.- บาท 
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศกึษาและชีวิตนักเรียนที่มีความ 
บกพรองทางสติปญญา       งบประมาณ     50,468.- บาท 
โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเดก็เล็ก อบตงหนองหงส    งบประมาณ    178,400.- บาท 



 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน อบต.หนองหงส  งบประมาณ       13,000.- บาท 
โครงการลอยกระทงประจําป      งบประมาณ     100,000.- บาท 
โครงการสงเสริมผูสูงอายุปฏิบัติธรรม อบต.หนองหงส   งบประมาณ         2,500.- บาท 
โครงการปรับปรุงโรงประชุม หมูที่  11     งบประมาณ      298,900.- บาท 
โครงการปรับปรุงโรงประชุม  หมูที่  12     งบประมาณ      158,500.- บาท 
โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร ศูนยการเรยีนรูชุมชน  หมูที ่13   งบประมาณ         15,500.- บาท 
โครงการกอสรางโรงประชุม  หมูที่ 1     งบประมาณ       455,800.- บาท 
โครงการปรับปรุงลานธรรม และศาลา SML หมูที่ 3   งบประมาณ         97,000.- บาท 
โครงการซอมแซมโรงประชุม  หมูที่ 7       งบประมาณ        40,900.-  บาท 
โครงการปรับปรุงโรงประชุม  หมูที่  14     งบประมาณ        10,900.-  บาท 
โครงการอุดหนุนประเพณีชักพระอําเภอทุงสง    งบประมาณ        30,000.-  บาท 
โครงการอุดหนุนประเพณีมาฆบูชาแหผาขึน้ธาตุ    งบประมาณ          2,000.-  บาท 
โครงการอุดหนุนประเพณแีหหรมรับ ทําบญุสารทเดือนสิบ   งบประมาณ        10,000.-  บาท 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนสายชองกิ่ว  หมูที่ 5       งบประมาณ     178,600.- บาท  
โครงการปรับปรุงถนนสายนาลุม  หมูที่  5     งบประมาณ     158,600.- บาท 
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมภิาค หมูที่  11    งบประมาณ   2,992,000.- บาท 
โครงการปรับปรุงถนน หมู 3,11,12     งบประมาณ     175,500.- บาท 
โครงการปรับปรุงถนน หมูที่ 4      งบประมาณ     345,500.- บาท 
โครงการปรับปรุงถนน หมูที่  13      งบประมาณ     204,000.- บาท 
โครงการปรับปรุงถนน หมูที่ 2 สายทุงหมาย-นบเพิง   งบประมาณ     280,000.- บาท 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ชนิดผิว 2 ช้ัน หมู 14 สายนาเกาะ  งบประมาณ     350,000.- บาท 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ชนิดผิว 2 ช้ัน หมู 7  สายขาง 
พัฒนาชุมชนเขต 8       งบประมาณ     348,000.- บาท 
โครงการกอสรางไหลทางลาดยาง ชนดิผิว 2 ช้ัน หมูที่ 6    งบประมาณ     229,000.- บาท 
โครงการกอสรางกําแพงหนิเรียงยาแนว 2 จุด  หมูที่ 1   งบประมาณ      215,000.- บาท 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ชนิดผิว 2 ช้ัน หมู 9 สายทุงเลียบ  งบประมาณ      349,000.- บาท 
โครงการบุกเบิกถนนสายหลัง โรงอิฐ  หมูที่ 8    งบประมาณ      269,000.- บาท 
โครงการติดตั้งไฟฟาสองทางสาธารณะ หมูที่ 1-14     งบประมาณ      239,000.- บาท 
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหมู 10 บานเกาะยงู   งบประมาณ     486,800.- บาท 
โครงการกอสรางทอเหล่ียม หมูที่ 1     งบประมาณ     149,000.- บาท 



 

โครงการบุกเบิกถนนสายบานนายวิชัย  รมเย็น หมูที่ 13     งบประมาณ       127,000.- บาท 
โครงการกอสรางทอเหล่ียม  หมูที่ 5     งบประมาณ     287,000.-  บาท 
โครงการกอสรางกําแพงกนัดิน หมูที่ 3 เหมืองปากคู   งบประมาณ     279,000.-  บาท 
โครงการปรับปรุงถนนหมู 13 จํานวน 2 สาย    งบประมาณ     305,000.-  บาท 
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมภิาค หมูที่ 6    งบประมาณ     710,480.-  บาท 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ชนิดผิว 2 ช้ัน หมู 7 สายนาไมดัก  งบประมาณ     374,000.-  บาท 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมูที่  11     งบประมาณ     217,500.-  บาท 
โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงพยาบาลทุงสง  ม. 7 และสายนาใหญ ม.12งบประมาณ     276,000.-  บาท 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ชนิดผิว 2 ช้ัน สายทุงหมาย หมูที่ 2  งบประมาณ     340,000.-  บาท 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ชนิดผิว 2 ช้ัน สายทุงเลียบ  หมูที่ 9  งบประมาณ     342,000.-  บาท 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ชนิดผิว 2 ช้ัน สายปากคู  หมูที่ 3  งบประมาณ     923,000.-  บาท 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ชนิดผิว 2 ช้ัน สายหลังร.ร.โสตฯ หมูที่ 4 งบประมาณ     375,000.-  บาท 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ชนิดผิว 2 ช้ัน สายบานนายสมพงษ  หมูที่  8 งบประมาณ     282,000.-  บาท 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง ชนิดผิว 2 ช้ัน  สายนาเกาะ หมูที่ 14  งบประมาณ     564,000.-  บาท 
โครงการปรับปรุงถนนทั้งตําบล หมูที่ 1-14    งบประมาณ     630,000.-  บาท 
โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 12      งบประมาณ       70,000.-  บาท 
โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่  11     งบประมาณ       17,000.-  บาท 
โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน หมูที่ 9,12,13   งบประมาณ       38,860.-  บาท 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟา ระบบประปา ศูนยการเรยีนรูหมูบาน หมูที่ 12 งบประมาณ       17,800.-  บาท 
โครงการวางทอ PVC พรอมเดินสายไฟ ปมน้ํา หมูที่ 2   งบประมาณ       32,900.-  บาท 
โครงการซอมแซมคลองสงน้ําระบบชลประทาน หมูที่ 3   งบประมาณ         6,500.-  บาท 
โครงการซอมแซมทอเมนประปาหมูที่ 3     งบประมาณ         1,300.-  บาท 
โครงการขุดเจาะทอลอดผานถนน หมูที่  11    งบประมาณ       90,000.-  บาท 
โครงการซอมแซมไฟฟาสองทาง หมูที่ 7,9     งบประมาณ       10,900.-  บาท 
โครงการซอมแซมไฟฟา ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 9,12   งบประมาณ         4,800.-  บาท 
โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน  หมูที่ 9    งบประมาณ         7,000.-  บาท 
โครงการวางทอระบายน้ํา  หมูที่ 3      งบประมาณ       13,900.-  บาท 
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมระบบประปาหมูบาน   งบประมาณ       27,500.-  บาท 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  งบประมาณ       720,000.- บาท 



 

โครงการปลูกบานบุรีเฉลิมพระเกยีรต ิ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัพระชนมพรรษา  80 พรรษา   งบประมาณ      408,000.-  บาท 
โครงการถางวัชพืชที่ปกคลุมเหมืองสาธารณะ  หมูที่ 1   งบประมาณ        40,500.-  บาท 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจาก อบต.  งบประมาณ         25,000.- บาท 
โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ 
พระนางเจาบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี    งบประมาณ         23,380.- บาท 
โครงการผลิตพยาบาลชุมชนพัฒนาเมืองคอนบานเกิด   งบประมาณ       269,400.- บาท 
โครงการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการพฒันา 
การเมืองการปกครองในระบอบอประชาธิปไตย    งบประมาณ            5,500.- บาท 
โครงการสัมมนาประชาคม ตําบลหนองหงส    งบประมาณ          56,000.- บาท 
โครงการประชารวมใจพฒันาหมูบานเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็ 
พระเจาอยูหวัเนื่องในวโรกาสที่ ทรงครองราชยสมบัติ 60 ป และทรง 
เจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา      งบประมาณ          25,200.- บาท 
โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อน จํานวน 2 ตู     งบประมาณ            6,500.- บาท 
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟา      งบประมาณ          13,560.- บาท 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานกังาน      งบประมาณ            3,190.-  บาท 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑรถจกัรยานยนต ฮอนดา 1 คัน   งบประมาณ          40,500.-  บาท 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร แฮนดีไรซ จํานวน 5 ตัว  งบประมาณ            9,750.-  บาท 
โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดบั 3-6 จํานวน 1 ชุด  งบประมาณ            3,500.-  บาท 
โครงการปรับปรุงหองทํางานผูบริหาร     งบประมาณ            3,400.-  บาท 
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมบานนายอํานาจ  ปานออน  หมูที่ 5  งบประมาณ            3,600.-  บาท 
โครงการอุดหนุนการบริหารงานทั่วไป ใหแก คณะกรรมการหมูบาน  งบประมาณ          70,000.-  บาท 
โครงการอุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ งบประมาณ          10,000.-  บาท 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานกังานเครื่องพอกเก็ต PC จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ          39,800.-  บาท 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานกังานซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู  งบประมาณ          13,000.-  บาท 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานกังานซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี 1 ชุด  งบประมาณ            3,500.-  บาท 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด  งบประมาณ          30,600.-  บาท 
โครงการจัดทําวารสาร ผลการดําเนินงานประจําป 2550   งบประมาณ       55,000.-  บาท 
 
 



 

 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพ 
 1    การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
         *  สนับสนุนอาชีพแกเกษตรกรและกลุมอาชีพในตําบล 
        *  สนับสนุนการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
  2    การดําเนินงานดานสังคม 
         *  สนับสนุนเงินสงเคราะหครอบครัวผูสูงอายุและผูพิการ 
         *  สนับสนุนการจดักิจกรรมกีฬาภายในตําบล 
         *  สนับสนุนกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
         *  จัดกิจกรรมงานวันเดก็แหงชาติ  งานวันลอยกระทง  และวนัประเพณีอ่ืน ๆ  
         *  จัดใหมศีาลาเอนกประสงค 
   3    การดําเนนิงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
         *  กอสรางและปรับปรุงถนนภายในหมูบาน  ตําบล 
         *  ขยายเขตบริการไฟฟาใหกับราษฎรในพื้นที่ตกคาง 
         *  ติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะ 
        *  ระบบการสื่อสาร 
  4.   การดําเนินงานดานแหลงน้ํา 
                          *  กอสรางและปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
                          *  ขุดลอกคูคลองและแหลงน้ําตื้นเขิน 

  5.   การดําเนินงานดานสาธารณสุข 
                          *  สงเสริมสุขภาพและเฝาระวังโรคติดตอในชุมชน 
                          *  สนับสนุนกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส 
                          *  สนับสนุนกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาโรคตาง ๆ  
  6.   การดําเนินงานดานการเมอืง การบริหาร 
                          *  ปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
                          *  ฝกอบรมบุคลากร ทั้งพนักงานสวนตาํบล ลูกจาง และสมาชิกสภา อบต. 
                          *  พัฒนาและปรับปรุงแหลงรายไดและระบบการจัดเก็บภาษ ี
                          *  จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช 
                          *   การจัดหาสถานที่และกอสรางที่ทําการ อบต. 
  7.   การดําเนินงานดานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                          *  รณรงคสรางจิตสํานึกในการรักษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                          *  ปลูกและบํารุงรักษาพันธุไม 
 



 

บทที่  4 

สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

4.1  วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น 
 ชุมชนแหงการเรียนรู  เมืองนาอยู  ผูคนมคีุณภาพชวีิต  เศรษฐกิจพฒันาอยางยั่งยืน ป 2556 

4.2  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 
  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
  3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา   ศาสนาและวฒันธรรม 
  4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

4.3  แนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
    พัฒนาอาชพีใหแกประชาชน 
  1.  สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเกิดการออม 

   2.  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
  3. สงเสริมจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

 4. สงเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน 
 5. รักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
 6. สงเสริมการศึกษาของประชาชน 
 7. เพิ่มชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน 

       8. สงเสริมและสนับสนนุ  กิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม 
 9. สงเสริมและสนับสนุนประเพณี  วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

      10. กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 11. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 12. พัฒนา จัดหาแหลงน้ําเพือ่อุปโภค บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร 
 13. สรางจิตสํานึกและความตระหนกัในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 14. บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 15. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 16. สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ อบต. 



 

 18. พัฒนาปรบัปรุงแหลงรายไดและระบบการจัดเก็บภาษี 
19. จัดหาทีด่ินกอสรางสํานักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานใหเพียงพอ 

4.4  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
 นโยบายเรงดวน 

1) จัดหาสถานที่ และกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหม  เพื่อใช
เปนที่ทําการถาวร 

2) การกําจัดขยะ  จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอย   ส่ิงปฏิกูล  ในเขตชุมชน   เพื่อลดปญหา
ส่ิงแวดลอมเปนพิษและทําใหบานเมืองสะอาดนาอยู 

3) การพัฒนาแหลงน้ํา  สนับสนุนการจัดการเกี่ยวกับการรักษาแหลงน้าํใหสะอาดรวมถึงการ
จัดระบบการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค และเพื่อใชใน
การเกษตร 

  นโยบายทั่วไป 
1) การบริหารจัดการองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
2) นโยบายดานการศึกษา 
3) นโยบายโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมการสาธารณูปโภค  การสาธารณูปการ 
4) นโยบายดานการสุขพลานามัย  การกฬีาและนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 
5) นโยบายดานการสงเสริมอาชีพและเศรษฐกจิชุมชน 
6) นโยบายการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
7) นโยบายดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
8) นโยบายดานการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  5 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาทองถิน่ 

ยุทธศาสตรท่ี 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
แนวทางการพฒันา      1.    พัฒนาอาชีพใหแกประชาชน 
    2.    สงเสริมใหประชาชนมรีายไดเพิ่มขึน้และเกดิการออม 
    3.    ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางการพฒันา 1.    สงเสริมจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
    2.    สงเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน 
    3.    รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันา 1.    สงเสริมการศึกษาของประชาชน 
    2.    เพิ่มชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน 
    3.    สงเสริมและสนับสนุน  กิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม 
    4.    สงเสริมและสนับสนุนประเพณี  วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพฒันา 1.    กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้าํ 
    2.    พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
    3.    พัฒนา จัดหาแหลงน้ําเพือ่อุปโภค บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพฒันา 1.     สรางจิตสํานึกและความตระหนกัในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ 
            ส่ิงแวดลอม 
    2.    บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

 



 

ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพฒันา 1.     สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
    2.    สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    3.    พัฒนาระบบการบริหารจัดการ อบต. 
    4.    พัฒนาปรบัปรุงแหลงรายไดและระบบการจัดเก็บภาษี 
    5.    จัดหาทีด่นิกอสรางสํานักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน 
           ใหเพยีงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่  7 

การติดตามและประเมินผลการนําแผนพฒันาสามปไปปฏิบัต ิ

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมิน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributer) 

1.  สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

 ผลผลิต 

 ผลลัพธ 
- ผลตางระหวางเปาหมายกบั
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 

2.  ความเสมอภาคและความเปน
ธรรม 

 การเขาถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 

 การกระจายผลประโยชน 

-  ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ไดรับการจัดสรรตอคน 

-  ผลประโยชนที่แตละกลุมเปาหมาย
ไดรับในแตละครั้ง 
-  การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติเปนคน 

 
3.  ความสามารถและคุณภาพในการ
บริการ 

 สมรรถนะของหนวยงาน 

 ความทั่วถึงและเพยีงพอ 

 ความถี่ในการใหบริการ 

 ประสิทธิภาพการใหบริการ 

-  พื้นที่เปาหมายและประชากร
กลุมเปาหมายที่รับบริการ 

-  จํานวนครั้งในการใหบริการ 

-  ผลลัพธเทียบกับปจจยันําเขา 
 

4.  ความรับผิดชอบของหนวยงาน  พันธกิจตอสังคม 

 ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

 การใหหลักประกันความเสี่ยง 
 การยอมรับขอผิดพลาด 

 -  การจัดลําดบัความสําคัญ 

-  ภารกจิหลักและภารกิจรอง 
-  การตัดสินใจที่สะทอนความ
รับผิดชอบ 

 
5.  การตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

 การกําหนดประเด็นปญหา 
 การับฟงความคิดเห็น 

 มาตรการ/กลยทุธในการ
แกไขปญหา 

 ความรวดเรว็ในการแกไข
ปญหา 

-  ระดับการมสีวนรวม 

-  การปรึกษาหารือ 

-  การสํารวจความตองการ 



 

 

เกณฑมาตรฐาน 

(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributer) 

6.  ความพึงพอใจของประชากร
กลุมเปาหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 

 การยอมรับ/คดัคาน 

- สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมาย
ที่พอใจหรือไมพอใจ 
 

7.  ผลเสียหายตอสังคม  ผลกระทบภายนอก(ทางบวก
และทางลบ) 

 ตนทุนทางสังคม 

 

-  ความสูญเสียทางเศรษฐกจิ 

-  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

-  คาเสียโอกาส 

-  ความขัดแยงทางสังคม 
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