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ค ำน ำ 
 

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงส์ ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงส์ 
(พ.ศ. 2566-2570) ไปแล้ว เมื่อวันที่  29  กันยำยน  2564 นั้น 

เนื่องจำกแผนงำน/โครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
หงส์ ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงส์ จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหงส์  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) โดย
อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 9  ให้ยกเลิกควำมในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน  "ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์
ของประชำชน กำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและ
ควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส ำหรับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 
46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับควำมเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ สำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงส์ ฉบับนี้ จะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและ
เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงส์ อีกทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด และสุดท้ำยนี้ขอขอบคุณคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงส์ 
และประชำชำคมท้องถิ่น คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงส์  ที่ให้ควำม
ร่วมมือในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดีมำ ณ โอกำสนี้ 

 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงส์ 
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สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

ส่วนท่ี ๑ สภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำน      ๑-๑๓ 

ส่วนท่ี ๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๑๔-๗๓ 

ส่วนท่ี ๓ กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสู่กำรปฏิบัติ     ๗๔-๓๐๑ 

ส่วนท่ี ๔ กำรติดตำมประเมินผลและสรุปผล      ๓๐๒-๓๑๓ 

ภำคผนวก
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 25662 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

1.1 แผนงำน
กำรเกษตร 

๔ 1๘0,000 4 200,000 4 220,000 4 240,000 4 250,000 ๒๐ ๑,๐๙๐,๐๐๐ 

1.2 แผนงำน
สร้ำงควำมเข็ม
เข็งของชุมชน 

๗ ๒๐,๒๑๐,๐๐๐ ๗ ๒๐,๒๓๐,๐๐๐ 7 ๒๐,๒๕๐,๐๐๐ 7 ๒๐,๒๗๐,๐๐๐ 6 ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๔ ๑๐๘,๙๖๐,๐๐๐ 

รวม ๑๑ ๒๐,๓๙๐,๐๐๐ ๑๑ ๒๐,๔๓๐,๐๐๐ 11 ๒๐,๔๗๐,๐๐๐ 11 ๒๐,๕๑๐,๐๐๐ 10 ๒๘,๒๕๐,๐๐๐ ๕๔ ๑๑๐,๐๕๐,๐๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2)ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

1.1 แผนงำน
ศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร 

๗ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 7 1,000,000 ๗ ๑,๐00,000 ๗ ๑,๐00,000 ๓๕ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

1.2 แผนงำน
สำธำรณสุข 

๑๑ ๔๘๖,๔๕๐ ๑๑ ๔๘๖,๔๕๐ 1๑ ๔๘๖,๔๕๐ 1๑ ๔๘๖,๔๕๐ 1๑ ๔๘๖,๔๕๐ ๕๕ ๑,๙๔๕,๘๐๐ 

1.3 แผนงำนงบ
กลำง 

3 ๑๘,๐๖๐,๐๐๐ 3 ๑๙,๕๖๕,๐๐๐ 3 ๒๑,๐๗๐,๐๐๐ 3 22,575,000 3 24,080,000 15 ๑๐๕,๓๕๐,๐๐๐ 

1.4 แผนงำน
สังคมสงเครำะห ์

๑ ๕๐,๐๐๐ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 ๕ 2๕0,000 

1.5 แผนงำน
รักษำควำมสงบ
ภำยใน 

1๕ ๑,๒๘๔,๐๐๐ ๑๕ ๑,๒๘๔,๐๐๐ 1๕ ๑,๒๘๔,๐๐๐ 1๕ ๑,๒๘๔,๐๐๐ 1๕ ๑,๒๘๔,๐๐๐ ๔๕ ๕,๑๓๖,๐๐๐ 

รวม ๓๗ ๒๐,๘๘๐,๔๕๐ ๓๗ ๒๒,๓๘๕,๔๕๐ ๓๗ ๒๓,๘๙๐,๔๕๐ 3๗ ๒๕,๓๙๘,๔๕๐ ๓๗ ๒๖,๙๐๐,๔๕๐ ๑๕๕ ๑๑๗,๖๘๑,๘๐๐ 

 
 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3)ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.1 แผนงำน
กำรศึกษำ 

๒๐ ๔,๘๕๖,๓๒๐ ๒๐ ๔,๘๕๖,๓๒๐ 20 ๔,๘๕๖,๓๒๐ 20 ๔,๘๕๖,๓๒๐ 20 ๔,๘๕๖,๓๒๐ ๑๐๐ ๑๙,๔๒๕,๒๘๐ 

1.2 แผนงำนกำร
ศำสนำ วัฒนธรรม
และนันทนำกำร 

1๑ 5๕8,000 11 558,000 11 ๘๓๐,๐๐๐ 11 ๘๓๐,๐๐๐ 11 830,000 5๕ ๓,๖๐๖,๐๐๐ 

1.3 แผนงำนบริหำร
ทั่วไป 

1 50,000 1 ๑๐0,000 1 ๑50,000 1 ๑50,000 1 ๑50,000 5 ๖๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๒ ๕,๔๖๔,๓๒๐ ๓๒ ๕,๔๖๔,๓๒๐ 32 ๕,๘๓๖,๓๒๐ 32 ๕,๘๓๖,๓๒๐ 32 ๕,๘๓๖,๓๒๐ ๑๖๐ ๒๘,๔๓๗,๖๐๐ 

 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

4)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 
แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน 

4๗ 11๗,๒๘๐,๒๓๖ ๒๐ ๒๓,๔๒๕,๕๘๐ ๒๐ ๑๙,๒๗๔,๓๖๕.๘๒ ๒๘ ๗๖,๐๒๗,๑๔๓ ๒๙ ๔๒,๖๘๕,๒๒๐ ๑๔๔ ๒๗๘,๖๙๒,๕๔๔.๘๒ 

รวม 4๗ 11๗,๒๘๐,๒๓๖ ๒๐ ๒๓,๔๒๕,๕๘๐ ๒๐ ๑๙,๒๗๔,๓๖๕.๘๒ ๒๘ ๗๖,๐๒๗,๑๔๓ ๒๙ ๔๒,๖๘๕,๒๒๐ ๑๔๔ ๒๗๘,๖๙๒,๕๔๔.๘๒ 

 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ยุทธศำสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

5)ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 แผนงำน
กำรเกษตร 

๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๒๕ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

1.2 แผนงำน
สำธำรณสุข 

๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๙๑๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๔๐๐,๐๐๐ ๗ ๔๐๐,๐๐๐ ๗ ๕๗๐,๐๐๐ ๗ ๕๗๐,๐๐๐ ๗ ๕๗๐,๐๐๐ ๓๕ ๒,๕๑๐,๐๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

6)ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

1.1 แผนงำน
บริหำรทั่วไป 

- - - - ๒ ๒,๔๑๕,๐๐๐ - - - - ๒ ๒,๔๑๕,๐๐๐ 

1.2 แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ
ภำยใน 

- - - - ๑ ๑๓๘,๒๐๐ - - ๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒ ๒,๖๓๘,๒๐๐ 

1.3 แผนงำน
เคหะและชุมชน 

- - - - ๖ ๘,๔๙๘,๔๐๐ - - - - ๖ ๘,๔๙๘,๔๐๐ 

รวม - - - - ๙ ๑๑,๐๕๑,๖๐๐ - - ๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๓,๕๕๑,๖๐๐ 

 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน) 
  1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย(ผลผลิต

ของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพ
กำรท ำกำรเกษตร 

-เพ่ือฝึกอบรมอำชีพ
กำรท ำกำรเกษตร 
-เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและ
เพ่ิมรำยให้กับครัวเรือน 
-ด ำเนินชีวิตตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง/ปี 
ประชำชนในเขต
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชำชน
มีรำยได้
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 

ประชำชนมี
ควำมรู้และ
น ำไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส ำนักปลัด 

2 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพ
และพัฒนำฝีมือให้กับ
ประชำชนในชุมชน 

-เพ่ือฝึกอบรมอำชีพ
และพัฒนำฝีมือให้กับ
ประชำชน 
-เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
รำยได้ให้กับครัวเรือน 

1 ครั้ง/ปี 
ประชำชนในเขต
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

30,000 ๔0,000 ๕0,000 ๖0,000 ๖0,000 ประชำชน
มีรำยได้
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 

ประชำชนมี
ควำมรู้และ
น ำไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส ำนักปลัด 

3 โครงกำรฝึกอบรมเลี้ยง
สัตว์ให้กับประชำชนใน
ชุมชน 

-เพ่ือฝึกอบรมส่งเสริม
กำรเลี้ยงสัตว์ให้กับ
ประชำชนในชุมชน 
-เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและ
เพ่ิมรำยให้กับครัวเรือน 

1 ครั้ง/ปี 
ประชำชนในเขต
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 ประชำชน
มีรำยได้
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 

ประชำชนมี
ควำมรู้และ
น ำไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส ำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน) 
  1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย(ผลผลิต

ของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 โครงกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้สู้งำนบริกำร
วิชำกำรเพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(กำรใช้เชื้อไตรโคเดอร์มำ
กับยำงพำรำ) 

เพ่ือช่วยให้เกษตรกร
ลดต้นทุนกำรผลิตจำก
กำรซื้อสำรเคมีก ำจัด            
ศัตรูพืช และเพ่ิมรำยได้
ให้กับเกษตรกร 

เกษตรกรแต่ละ
หมู่บ้ำน จ ำนวน 

๓๐ คน 

60,000 60,000 ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

ได้รับ
ควำมรู้ 
ควำม
เข้ำใจ 

สำมำรถช่วย
ให้เกษตรกร
ลดต้นทุน

กำรผลิตจำก
กำรซื้อ
สำรเคมี
ก ำจัด

ศัตรูพืช 

ส ำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน) 
  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย(ผลผลิต

ของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หนว่ยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพ
และกำรพัฒนำฝีมือให้กับ
กลุ่มสตรีในชุมชน 

-เพ่ือฝึกอบรมและ
พัฒนำฝีมือให้กับกลุ่ม
สตรีในชุมชน 
-เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและ
เพ่ิมรำยให้กับครัวเรือน 
 

1 ครั้ง/ปี 
ประชำชนในเขต
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 ประชำชน
มีรำยได้

เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 5 

ประชำชนมี
ควำมรู้และ
น ำไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส ำนักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน) 
  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย(ผลผลิต

ของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

6 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
อบรมตลำดสดสินค้ำ
ชุมชนและกำรตั้งร้ำน
สหกรณ์ในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
อบรมตลำดสินค้ำ
ชุมชนและกำรตั้ง
ร้ำนค้ำสหกรณ์ใน
ชุมชน 

๑ ครั้ง/ปี 
ประชำชนในเขต
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชำชน
มีรำยได้
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ ๕ 

ประชำชนมี
ควำมรู้และ
น ำไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส ำนักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มและเกิดการออม) 
  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย(ผลผลิต

ของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 ส่งเสริมกำรใช้ชีวิตตำม
แนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพ่ือให้ประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 
-เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและ
เพ่ิมรำยให้กับครัวเรือน 
 

1 ครั้ง/ปี 
ประชำชนในเขต
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชำชน
มีรำยได้
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 

ประชำชนมี
ควำมรู้และ
น ำไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส ำนักปลัด 

8 โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำร
ผูกผ้ำ สตรีและผู้ดูแลคน
พิกำร 

เพ่ือส่งเสริมให้มีรำยได้
เพ่ิมข้ึน จำกรำยได้
หลัก 

สตรีและผู้ดูแลคน
พิกำร จ ำนวน 

๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สตรีและ
ผู้ดูแลคน

พิกำร ร้อย
ละ ๘๐ ได้

ควำมรู้ 
ควำม
เข้ำใจ 

สำมำรถเป็น
รำยได้หลัก 
ของ
ครอบครัว
ต่อไป 

ส ำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  (1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มและเกิดการออม) 
  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย(ผลผลิต

ของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 โครงกำรถ่ำยทอด
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แก่ผู้สูงอำยุ ใน
ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อำยุใช้
เวลำให้เป็นประโยชน์ 

ผู้สูงอำยุในชุมชน 
จ ำนวน ๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอำยุใน
ชุมชน 
ร้อยละ 
๘๐ ได้
ควำมรู้ 
ควำม
เข้ำใจ 

สำมำรถ
เวลำให้เป็น
ประโยชน์ 

ส ำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว) 
  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หนว่ยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 (บำท) 2568 

(บำท) 
2569 (บำท) 2570 (บำท) 

10 โครงกำร
ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ในเขต
ชุมชน 

เพื่อปรับปรุง
สภำพภมูิทัศน ์
เพื่อให้เกิด
ทัศนียภำพท่ี
สวยงำมและรม่รื่น
เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

10,0๐๐,๐๐๐ 10,0๐๐,๐๐๐ 10,0๐๐,๐๐๐ 10,0๐๐,๐๐๐ 10,0๐๐,๐๐๐ ชุมชนในเขต
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลร้อยละ 
๖๐ น่ำอยู ่

ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลมสีภำพ
ภูมิทัศน์ที่
สวยงำมและมี
ควำมร่มรื่น 

ส ำนักปลดั 

11 สร้ำงและ
ปรับปรุง
สถำนที่
พักผ่อน
หย่อนใจ
ในเขต
ชุมชน 

เพ่ือสร้ำงและ
ปรับปรุงสภำพ
ภูมิทัศน์ 
 
 

ในเขต
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบล 

10,0๐๐,๐๐๐ 10,0๐๐,๐๐๐ 10,0๐๐,๐๐๐ 10,0๐๐,๐๐๐ 10,0๐๐,๐๐๐ ชุมชนในเขต
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลร้อย
ละ ๖๐ น่ำ
อยู่ 

ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลมีสภำพ
ภูมิทัศน์ที่
สวยงำมและมี
ควำมร่มรื่น 

ส ำนักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม   (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ) 
  1.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 สนับสนุน
กิจกรรม To 
be number 
one 

-เพ่ือให้เด็กและ
เยำวชน และ
ประชำชนมีพลำนำมัย
ที่ดีและห่ำงไกลยำเสพ
ติด 
 

1 ครั้ง/ปี 
ประชำชนใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนร้อยละ 
50 ได้เข้ำร่วม

กิจกรรม 

เด็ก เยำวชน 
และประชำชน
ปลอดยำเสพ

ติด 

ส ำนักปลัด 

2 โครงกำร
ก่อสร้ำงสนำม
เด็กเล่นสร้ำง
ปัญญำ 

-เพ่ือให้เด็กเยำวชนมี
สถำนที่ในกำรสร้ำง
พัฒนำกำรสมวัย 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยำวชนมี
พัฒนำกำรที่ดี
และสุขภำพ

แข็งแรง 

เด็ก เยำวชน 
และมี

พัฒนำกำร
สมวัย 

ส ำนักปลัด 

๓ โครงกำร
เยำวชนต้น
กล้ำต้ำนภัยยำ
เสพติด 

เพ่ือให้ เด็กและ
เยำวชนในชุมชน รู้ถึง
ภัยยำเสพติด 

เด็กและ
เยำวชน 

จ ำนวน ๕๐ 
คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและเยำวชน 
ร้อยละ ๕๐ ได้
ควำมรู้ ควำม

เข้ำใจ 

เด็กและ
เยำวชนใน
ชุมชน รู้ถึงภัย
ยำเสพติด 

ส ำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ) 
  1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๔ โครงกำร
แข่งขันกีฬำ
เซปักตะกร้อ 

-เพ่ือส่งเสริมกีฬำ
แก่เด็ก เยำวชน
และประชำชนใน
ต ำบล 
 

1 ครั้ง/ปี 
ประชำชนใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนร้อยละ 
50 ได้เข้ำร่วม

กิจกรรม 

เด็ก เยำวชน 
และประชำชนใช้
เวลำว่ำงให้เป็น

ประโยชน์ 

ส ำนักปลัด 

๕ โครงกำร
แข่งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด
หนองหงส์เกมส์ 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชำชนตระหนัก
ถึงประโยชน์ของ
กีฬำ 

เด็ก เยำวชน
และประชำชน

มีสุขภำพ
แข็งแรง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนร้อยละ 
50 ได้เข้ำร่วม

กิจกรรม 

เด็ก เยำวชน 
และประชำชนใช้
เวลำว่ำงให้เป็น

ประโยชน์ 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ) 
  1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๖ โครงกำรส่ง
นักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำร
แข่งขันกีฬำ 

-เพ่ือส่งเสริมกีฬำ
แก่เด็ก เยำวชน
และประชำชนใน
ต ำบล 
 

เด็ก เยำวชน
และ

ประชำชนมี
สุขภำพ
แข็งแรง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนร้อย
ละ 50 ได้เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

เด็ก เยำวชน 
และประชำชน
ใช้เวลำว่ำงให้
เป็นประโยชน์ 

ส ำนักปลัด 

๗ โครงกำร
ส่งเสริมกำร
กีฬำ
เยำวชน 
หนองหงส์ 

เพ่ือส่งเสริมด้ำน
กีฬำให้เด็ก 
เยำวชน เล่นกีฬำ 
ออกก ำลังกำย  

จัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริม
กำรกีฬำแก่
เด็กเยำวชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรได้ออก
ก ำลังกำย และ มี
ทักษะกำรเล่น
กีฬำเพ่ิมขึ้น 

เด็กและ
เยำวชนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร
ออกก ำลังกำย
เป็นประจ ำ 

ส ำนักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ) 
  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๘ โครงกำรป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อในเขต
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

-เพ่ือลดอัตรำ
กำรกำรเกิด
โรคติดต่อ 
 

ตลอดทั้งปีใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ป่วย
โรคติดต่อ

ลดลงร้อยละ 
80 

อัตรำป่วย
โรคติดต่อลดลง 
สำมำรถควบคุม

โรคติดต่อได้ 

ส ำนักปลัด 

๙ โครงกำรส่งเสริม
และรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

-เพ่ือลดอัตรำ
กำรป่วยโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

ตลอดทั้งปีใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 

80 

อัตรำกำรป่วย
ไข้เลือดออกลดลง
สำมำรถควบคุม
กำรแพร่ระบำด

ของโรคได้ 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ) 
  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑๐ โครงกำรป้องกัน
และบ ำบัดยำ
เสพติดให้โทษใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบล 

-เพ่ือลดอัตรำกำร
ติดยำเสพติดในเขต
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 
 

1 ครั้ง/ปี ใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ติดยำเสพติด
ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลลดลงร้อย
ละ 80 

อัตรำผู้ติดยำ
เสพติดลดลง 

ส ำนักปลัด 

๑๑ โครงกำร
ส่งเสริมให้
ควำมรู้เกี่ยวกับ
สุขภำพในเขต
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

-เพ่ือให้ประชำชน
ได้รับกำรดูแลด้ำน
กำรบริหำร
สำธำรณสุขตำม
ควำมจ ำเป็น 

1 ครั้ง/ปี ใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชำชนร้อย
ละ 80 สุขภำพ

แข็งแรง 

ประชำชน
ได้รับกำรดูแล

สุขภำพ
เหมำะสมวัย 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ) 
  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย(ผลผลิต

ของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑๒ โครงกำรวัยทีน 
วัยใส ใส่ใจ 
เรื่องเพศในเด็ก
และเยำวชน 

เพ่ือให้เด็กและ
เยำวชนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเรื่อง 
เพศศึกษำและ
พัฒนำกำรของ
ตนเองเม่ือเข้ำสู่
วัยรุ่น 

เด็กและเยำวชน
ต ำบลหนองหงส์ 
และเจ้ำหน้ำที่ 
อบต.หนองหงส์ 
จ ำนวน ๖๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เยำวชนใน
เขตโรงเรียน 
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลหนอง
หงส์ร้อยละ 
๘๐ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 

ในเขตโรงเรียน 
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนอง
หงส์ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเรื่อง
เพศ 

ส ำนักปลัด 

๑๓ โครงกำร
ส่งเสริมควำม
ฉลำดทำง
อำรมณ์ให้กับ
เยำวชนต ำบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กเยำวชนในเขต
ต ำบลหนองหงส์ มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
มำกขึ้น 

กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยำวชน 

๑๒,๔๕๐ ๑๒,๔๕๐ ๑๒,๔๕๐ ๑๒,๔๕๐ ๑๒,๔๕๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร
ได้รับกำรส่ง
เริมควำม
ฉลำดทำง
อำรมณ์ 

เยำวชนมีทักษะ
ในกำรสื่อสำร 
กำรตัดสินใจ กำร
แก้ไขปัญหำ 
เข้ำใจ อำรมณ์
ของตนเองและ
ผู้อื่น 

ส ำนัดปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ) 
  1.1 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 (บำท) 2568 (บำท) 2569 (บำท) 2570 (บำท) 

1๔ ค่ำใช้จ่ำย
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ 

-เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ 
-เพ่ือให้
ผู้สูงอำยุมี
ควำมเป็นอยู่ที่
ดี 

ผู้สูงอำยุ ใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

๑5,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000 19,000,000 ผู้สูงอำยุ
ได้รับเบี้ย
ยังชีพ ร้อย
ละ100 

ผู้สูงอำยุมี
คุณภำพดี

ขึ้น 

ส ำนักปลัด 

1๕ ค่ำใช้จ่ำย
เบี้ยยังชีพผู้
พิกำร 

-เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำยังชีพผู้
พิกำร 
-เพ่ือให้ผู้พิกำร
มีควำมเป็นอยู่
ดีขึ้น 

14 หมู่บ้ำน 
ในเขต

องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 ผู้พิกำร
ได้รับเบี้ย
ยังชีพร้อย
ละ 90 

ผู้พิกำรมี
คุณภำพดี

ขึ้น 

ส ำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม   (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ) 
  1.1 แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย(ผลผลิต

ของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1๖ ค่ำใช้จ่ำยเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
-เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์มี
ควำมเป็นอยู่ที่ดี 
 

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล 

60,000 65,000 70,000 7๕,000 ๘0,000 ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ ร้อยละ
5 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภำพดีขึ้น 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน) 
  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1๗ โครงกำรป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อในเขต
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

-เพ่ือลดอัตรำ
กำรกำรเกิด
โรคติดต่อ 
 

ตลอดทั้งปี
ในเขต

องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ป่วย
โรคติดต่อ

ลดลงร้อยละ 
80 

อัตรำป่วย
โรคติดต่อลดลง 
สำมำรถควบคุม

โรคติดต่อได้ 

ส ำนักปลัด 

1๘ โครงกำรส่งเสริม
และรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

-เพ่ือลดอัตรำ
กำรป่วยโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

ตลอดทั้งปี
ในเขต

องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 

80 

อัตรำกำรป่วย
ไข้เลือดออกลดลง
สำมำรถควบคุม
กำรแพร่ระบำด

ของโรคได้ 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน) 
  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

18 โครงกำรป้องกัน
และบ ำบัดยำ
เสพติดให้โทษใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบล 

-เพ่ือลดอัตรำกำร
ติดยำเสพติดในเขต
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 
 

1 ครั้ง/ปี ใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ติดยำเสพติด
ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลลดลงร้อย
ละ 80 

อัตรำผู้ติดยำ
เสพติดลดลง 

ส ำนักปลัด 

19 โครงกำร
ส่งเสริมให้
ควำมรู้เกี่ยวกับ
สุขภำพในเขต
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
 

-เพ่ือให้ประชำชน
ได้รับกำรดูแลด้ำน
กำรบริหำร
สำธำรณสุขตำม
ควำมจ ำเป็น 
 

1 ครั้ง/ปี ใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชำชนร้อย
ละ 80 สุขภำพ

แข็งแรง 

ประชำชน
ได้รับกำรดูแล

สุขภำพ
เหมำะสมวัย 

ส ำนักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม (2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน) 
  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

20 โครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำก
โรคพิษสุนัขบ้ำ 

-เพ่ือขับเคลื่อน
และเร่งกำรก ำจัด
โรคพิษสุนัขบ้ำ 
-เพ่ือรณรงค์ให้
เจ้ำของสัตว์เลี้ยง
ไปรับวัคซีน
ป้องกันโรค 

จ ำนวนสุนัข
และแมว 
2,835 

94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 สุนัขและ
แมวใน

พ้ืนที่ต ำบล
หนองหงส์ 

สัตว์ในเขต
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล
ปลอดโรคพำ

สุนัขบ้ำ 

ส ำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม   (2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน) 
  1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย
(ผลผลิต

ของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

21 โครงกำร
รณรงค์
ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหำ
เด็กและ
เยำวชนท้อง
ก่อนวัยอัน
ควร 

-เพ่ือชี้แนะกระบวนกำร
ด ำเนินชีวิตที่เหมำะสม
ให้กับเด็กเยำวชนห่ำงไกล
จำกพฤติกรรมทำงเพศ
ก่อนวัยที่สมควร 
-เพ่ือ สร้ำงควำมตระหนัก
ถึงบทบำทและคุณค่ำของ
ควำมเป็นชำย/หญิงใน
สังคมพัฒนำกำรทำงเพศ 
กำรจัดกำรอำรมณ์ 
สัมพันธภำพทำงเพศ 
พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ
ของวัยรุ่น 
 

ตัวแทนเด็ก
และเยำวชน  
จ ำนวน 60 

คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยำวชน
จ ำนวน 60คน 

เด็กเยำวชนมี
ภูมิคุ้มกันต่อ

กำรมี
เพศสัมพันธ์
ก่อนวัยเรียน
อันควร และ
กำรตั้งครรภ์ที่

ไม่พร้อม 

ส ำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.3 แนวทางการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
  1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

22 โครงกำร
ฝึกอบรม     
อปพร. 

-เพ่ือเป็นกำร
พัฒนำเครือข่ำย 
อปพร.และเล็งเห็น
ควำมส ำคัญของ 
อปพร. 
 

1 ครั้ง/ปี ใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้ำร่วม
กำร

ฝึกอบรม 
อปพร. 

สมำชิก อป
พร.มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจใน
อ ำนำจหน้ำที่
และภำรกิจ

งำน 

ส ำนักปลัด 

23 โครงกำรตำม
มำตรกำร
ป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ
ทำงถนน 

-เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมในกำร
อ ำนวยควำม
สะดวกผู้ใช้รถใช้
ถนนในช่วงเทศกำล 

2 ครั้ง/ปี ใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนได้
ร้อยละ 80 

มีควำมพร้อม
ในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก
ผู้ใช้รถใช้ถนน

ในช่วง
เทศกำล 

ส ำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.3  แนวทางการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
  1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย
(ผลผลิต

ของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

24 โครงกำรฝึก
ทบทวน อปพร. 

-เพ่ือเป็นกำร
พัฒนำเครือข่ำย 
อปพร.และ
เล็งเห็น
ควำมส ำคัญของ 
อปพร. 
 

1 ครั้ง/ปี 
ในเขต

องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้ำร่วม
กำร

ฝึกอบรม 
อปพร. 

สมำชิก อป
พร.มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจใน
อ ำนำจหน้ำที่
และภำรกิจ

งำน 

ส ำนักปลัด 

25 โครงกำรฝึกอบรม 
และประชำสัมพันธ์
ให้ควำมรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับกำร
ป้องกันอัคคีภัย 

-เพ่ือให้ควำมรู้
เรื่องกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
 

1 ครั้ง/ปี 
ในเขต

องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ำร่วม
กำร
ฝึกอบรม
ร้อยละ 
50 

ประชำชนมี
ควำมรู้ในกำร
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ส ำนักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 



31 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.3 แนวทางการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
  1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

26 โครงกำรป้ำย
บอกทำง
จรำจร 

-เพ่ือประชำสัมพันธ์กำร
คมนำคมให้กับ
ประชำชนในกำรสัญจร
ในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

14 หมู่บ้ำน ใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ป้ำยบอกทำง
จรำจรในเขต

องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

ประชำชนมี
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรในเขต
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

ส ำนักปลัด 

27 โครงกำร
ฝึกอบรม ขับ
ขี่ปลอดภัย 
ใส่ใจ กฎ
จรำจร 

-เพ่ือสร้ำงวินัยจรำจร
ให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม 
-เพ่ือผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้เรื่อง
กฎจรำจร 
-เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรกำร
ฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน
กำรลดปัญหำจรำจร 

ประชำชนใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล จ ำนวน 
50 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 50 

คน 

ชุมชนมีควำม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ลด
อุบัติเหตุ สร้ำง

วินัยจรำจร 

ส ำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.3 แนวทางการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
  1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

28 โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ไฟกระพริบโซลำ
เซลล์และกระจกโค้ง
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหงส์ 

-เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน 
-เพ่ือสร้ำงควำม
ปลอดภัยในกำร
สัญจร 
 

จ ำนวนไฟ
กระพริบ
โซลำเซลล์
และกระจก

โค้ง 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 จ ำนวนไฟ
กระพริบ

และจ ำนวน
กระจกโค้ง 

ประชำชนมี
ควำม

ปลอดภัยใน
กำรใช้รถบน

ถนน 

ส ำนักปลัด 

29 โครงกำรซักซ้อม
มำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้แก่ 
บุคลำกรในทำง
กำรศึกษำ ในเรื่อง
มำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย 

จัดกิจกรรม
ในกำร

ซักซ้อมกำร
ป้องกันและ

แก้ไข
อุบัติเหตุ 
อุบัติภัย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 
ได้รับ
ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ 

บุคลำกรใน
สถำนศึกษำ
สำมำรถ ได้รับ
ควำมรู้ที่เพ่ิม
มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.3 แนวทางการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
  1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

30 โครงกำรซักซ้อม
มำตรกำร
ป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลหนองหงส์ 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำ 
ด้ำนอุบัติเหตุ อุบัติภัย จะ
เกิดข้ึน 

จัดกิจกรรมใน
กำรซักซ้อมกำร
ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
ข้ำรำชกำร 
พนักงำน ลูกจ้ำง   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 
ได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจ 

บุคลำกรใน
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนอง
หงส์ สำมำรถ 
ได้รับควำมรู้ที่เพ่ิม
มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

31 โครงกำรส่งเสริม
วินัยจรำจรและ
ป้องกันยำเสพ
ติด องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลหนองหงส์ 

๑.เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรขับข่ี
รถยนต์อย่ำงถูกต้อง
ปลอดภัย 
๒.ให้ผู้ขับขี่และเข้ำใจ พรบ.
จรำจรทำงบก ตลอดจน
กฎหมำยจรำจรและกำร
ประพฤติปฏิบัติให้เคำรพกฎ
จรำจร อย่ำงเคร่งครัด 

นักเรียน นักศึกษำ 
เด็ก เยำวชน
ประชำชน ในพื้นที่ 
จ ำนวน ๘๐ คน
ข้ำรำชกำร 
พนักงำนส่วน
ต ำบล และ
พนักงำนจ้ำง 
จ ำนวน ๒๐ คน 

๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 
ได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจ 

ช่วยสร้ำงจิตส ำนึก
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้
ปฏิบัติตำม
กฎหมำยจรำจร
โดยเคร่งครัดใน
ขณะที่ใช้รถใช้ถนน 

ส ำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม  (2.3  แนวทางการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
  1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

32 โครงกำรอบรม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหำไฟป่ำและ
หมอกควันในพื้นที่
ต ำบลหนองหงส ์

๑.เพื่อรณรงค์ให้ประชำชนมี
ควำมรู้ เข้ำใจ ในกำรป้องกัน
แก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน
ในพื้นทีไ่ด้อย่ำมีประสิทธิ 
๒.เพื่อเตรียมควำมด้ำนบุคลำกร
บุคลำกรส ำหรับปฏิบัตงิำนดับไฟ
ป่ำ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนให้มีควำมพร้อม
ตลอดเวลำ 

ประชำชนใน
พื้นที่จ ำนวน 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ได้รับ
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ 

ประชำชนต ำบล
หนองหงส์ได้รับรู้
ข่ำวสำรเกี่ยวกับ
ไฟปำ่และหมอก
ควัน 

ส ำนักปลัด 

33 โครงกำรซักซ้อม
มำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน 

เพื่อซักซ้อมมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัยหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนภำยในพื้นที่
ต ำบลหนองหงส ์

อย่ำงน้อยปี
ละ ๑ คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ได้รับ
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ 

บุคลำกรใน
หน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชนภำยใน
พื้นที่ต ำบลหนอง
หงส์ได้ซักซ้อม
มำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุ
อุบัติภัย 

ส ำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม   (2.3  แนวทางการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
  1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

34 โครงกำร
ฝึกอบรมกำร
ช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐำน 

เพ่ือให้ประชำชนได้รู้
ขั้นตอนและวิธีกำร
ปฏิบัติกำรช่วยขั้น
พ้ืนฐำนร่วมได้ถูกต้อง
ตำมมำตรฐำนสำกล 

พนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่ 
ประชำชน
ในเขตต ำบล
หนองหงส์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 
ได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจ 

ประชำชนได้รู้
ขั้นตอนและ
วิธีกำร
ปฏิบัติกำร
ช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐำนร่วมได้ 
ถูกต้อง
มำตรฐำนสำกล 

ส ำนักปลัด 

35 โครงกำรอบรมให้
ควำมรู้แก่
ประชำชนให้มี
ระเบียบวินัย
เคำรพกฎหมำย 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชำชนมีควำมรู้ใน
ระเบียบ กฎหมำย 

๑ ครั้ง/ปีใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชำชนมี
ควำมรู้ใน
ระเบียบ
กฎหมำย
จรำจร ร้อย
ละ ๕๐  

ประชำชนมี
ควำมรู้ใน
ระเบียบ
กฎหมำยจรำจร 

ส ำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสังคม   (2.3  แนวทางการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
  1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3๖ โครงกำร
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติกำรจิต
อำสำภัยพิบัติ
ประจ ำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือส่งเสริมสร้ำง
ศักยภำพและควำม
เข้มแข็ง 
๒.เพ่ือส่งเสริมควำมรู้
ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณ
ภัยเบื้องต้น 
๓.เพ่ือพัฒนำระบบกำร
ปฏิบัติงำนกู้ภัยในภำวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ 

ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
จ ำนวน ๕๐ 
คน  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ ำนวนจิต
อำสำภัย
พิบัติและผู้
สังเกต
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลหนอง
หงส์ 

๑.สำมำรถ
ช่วยเหลือเจ้ำ
พนักงำนในกำร
ป้องกันและ
บรรเทำสำ
ธำรณภัยใน
พ้ืนที่เกิดเหตุได้
อย่ำงถูกต้อง
รวดเร็ว 

ส ำนักปลัด 

 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน) 
  1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงกำรศึกษำ
แหล่งเรียนรู้
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

-เพ่ือส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กก่อน
วัยเรียน 
 

1 ครั้ง/ปี ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กใน

เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็กได้
ท ำกิจกรรม
ร้อยละ 50 

เด็กเล็กมี
พัฒนำกำรตำม

ช่วงวัย 

ส ำนักปลัด 

2 โครงกำรจัดซื้อ
เครื่องเล่น
สนำมส ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

-เพ่ือจัด
ประสบกำรณ์
เรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก 

เครื่องเล่นสนำม  600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เครื่องเล่น
สนำม 

เด็กนักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิต
อย่ำงเหมำะสม 

ส ำนักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน)    
  1.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงกำร
ปรับปรุง ต่อ
เติมและ
ซ่อมแซมอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนนำป่ำ 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีสภำพแวดล้อม
ที่มีควำมเหมำะสมใน
กำรพัฒนำและส่งเริม
ทักษะกำรเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 

มีอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

ที่มีสภำพ
มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย
ต่อเด็กปฐมวัย 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พัฒนำส่งเสริมด้ำน
กำรศึกษำ 

แล้วเสร็จและตรง
ตำม มำตรฐำน 

ส ำนักปลัด 

4 โครงกำร
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนนำ
เกิดผล 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีสภำพแวดล้อม
ที่มีควำมเหมำะสมใน
กำรพัฒนำและส่งเริม
ทักษะกำรเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 

มีอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

ที่มีสภำพ
มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย
ต่อเด็กปฐมวัย 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พัฒนำส่งเสริมด้ำน
กำรศึกษำ 

แล้วเสร็จและตรง
ตำม มำตรฐำน 

ส ำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน) 
  1.1 แผนงานการศึกษา 

 
 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงกำรปรับปรุง
และซ่อมแซม
อำคำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนควน
ไม้แดง 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กมี
สภำพแวดล้อมที่มี
ควำมเหมำะสมใน
กำรพัฒนำและส่ง
เริมทักษะกำร
เรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

มีอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

ที่มีสภำพ
มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย
ต่อเด็กปฐมวัย 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พัฒนำส่งเสริมด้ำน
กำรศึกษำ 

แล้วเสร็จและตรง
ตำม มำตรฐำน 

ส ำนักปลัด 

6 โครงกำรก่อสร้ำง
ห้องน้ ำ ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก บ้ำนควน
ไม้แดง 

เพ่ือให้มีห้องน้ ำ
เพียงพอต่อกำรใช้
งำน และถูก
สุขลักษณะ 

ห้องน้ ำที่
เพียงพอ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ นักเรียนและคุณครู 
ร้อยละ ๘๐ ได้ใช้
ห้องน้ ำท่ีเพียงพอ 
และ ถูกสุขลักษณะ 

แล้วเสร็จและตรง
ตำม มำตรฐำน 

ส ำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน) 

1.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย(ผลผลิต

ของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 โครงกำร
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญำ
ท้องถิ่น 
หนองหงส์ 

เพ่ืออนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมเรื่อง
กำรอนุรักษ์และ

ส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น แก่ 

นักเรียน คุณครู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ได้รับควำมรู้ควำม
เข้ำใจ 

จะมีกำร
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

8 โครงกำร
ปรับปรุง
ห้องน้ ำ ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก บ้ำนนำ
เกิดผล 

เพ่ือให้มีห้องน้ ำ
เพียงพอต่อกำรใช้
งำน และถูก
สุขลักษณะ 

ห้องน้ ำท่ีเพียงพอ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียนและคุณครู 
ร้อยละ ๘๐ ได้ใช้
ห้องน้ ำท่ีเพียงพอ 
และ ถูกสุขลักษณะ 

แล้วเสร็จและ
ตรงตำม 
มำตรฐำน 

ส ำนักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน) 

1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 โครงกำรอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

-เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก
เยำวชนและ
ประชำชน 
 

1 ครั้ง/ปี เด็ก
เยำวชนและ
ประชำชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเยำวชนและ
ประชำชนเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมร้อย
ละ 80 

เด็กเยำวชนและ
ประชำชนมี

คุณธรรมจริยธรรม 

ส ำนักปลัด 

10 โครงกำรจัดสรร
เงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
(ศพด.) 

เพ่ือสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำ
ส ำหรับ ศพด.
เป็นค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

เด็กปฐมวัยอำยุ 
๓-๕ปี 

จ ำนวน ๑๒๐ 
คน 

๕๑,๖๐๐ ๕๑,๖๐๐ ๕๑,๖๐๐ ๕๑,๖๐๐ ๕๑,๖๐๐ เพ่ือสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรศึกษำส ำหรับ 
ศพด. 

ลดภำระค่ำใช้จ่ำย
ผู้ปกครอง 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน) 
  1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

11 โครงกำรจัดสรรเงิน
อุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก  
(ศพด.) 

เพ่ือสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับ 
ศพด.เป็นค่ำ
เครื่องแบบนักเรียน 

เด็กปฐมวัย
อำยุ ๓-๕ปี 

จ ำนวน 
๑๒๐ คน 

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ เพ่ือสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรศึกษำ
ส ำหรับ ศพด. 

ลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำย
ผู้ปกครอง 

ส ำนักปลัด 

 

 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน) 
  1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 (บำท) 

12 โครงกำร
สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำย
กำร
บริหำร
สถำนศึก
ษำ 

-เพ่ือสนับสนุน
อำหำรกลำงวัน 
-เพ่ือสนับสนุน
ค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
(รำยหัว) 
-เพ่ือสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำย
กำรศึกษำ
ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
(ศพด.) ฯลฯ 

เบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้ำ
บัญชีเงิน

ฝำกธนำคำร
ในนำมของ
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
ควนไม้แดง, 

บ้ำนนำ
เกิดผล และ
บ้ำนนำป่ำ 

1,๒00,000 1,๒00,000 1,๒00,000 1,๒00,000 1,๒00,000 งบประมำณ
ตำมรำยกำร
ที่ไดรับ
จัดสรร ร้อย
ละ 100 

นักเรียนในศนูย์
พัฒนำเด็กเล็ก

ได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพอย่ำง

เหมำะสม 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน) 
  1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 อุดหนุนโครงกำร
เสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและ
อัตรำก ำลังครูสอน
ปฐมวัย 

-เพ่ือเพ่ิมบุคลำกรทำง
กำรศึกษำให้เพียงพอ 

โรงเรียนบ้ำน
นำเกิดผล 

66,000 66,000 ๗๒,000 ๗๒,000 ๗๒,000 บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำมี
เพียงพอใน
สถำนศึกษำ 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับกำร
จัดกำร

เรียนกำร
สอนที่

เหมำะสม 

ส ำนักปลัด 

14 อุดหนุนโครงกำร
สนับสนุนค่ำตอบแทน
บุคลำกรด้ำน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำให้
นักเรียนได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในด้ำน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนบ้ำน
คลองขุด 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำมี
เพียงพอใน
สถำนศึกษำ 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับกำร
จัดกำร

เรียนกำร
สอนที่

เหมำะสม 

ส ำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน) 
  1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย
(ผลผลิต

ของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

15 อุดหนุนโครงกำร
ครูจิตอำสำแบ่งปัน
ควำมรู้เพื่อเด็ก 

-เพ่ือเพ่ิม
บุคลำกรทำง
กำรศึกษำให้
เพียงพอ 

โรงเรียน
วัดคงคำ
เจริญ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำมี
เพียงพอใน
สถำนศึกษำ 

เด็กนักเรียน
ได้รับกำร

จัดกำรเรียน
กำรสอนที่
เหมำะสม 

ส ำนักปลัด 

16 อุดหนุนโครงกำร 
อำหำรกลำงวัน
ส ำหรับโรงเรียนใน
เขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนอง
หงส์ สังกัด
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน (สพฐ.) 

-เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รบั
อำหำร
กลำงวัน 

นักเรียนใน
เขต

องค์กำร
บริหำร

ส่วนต ำบล
หนองหงส์ 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 นักเรียน
ได้รับอำหำร
กลำงวัน 
ร้อยละ 
100 

เด็กนักเรียน
ได้รับกำร
พัฒนำ

คุณภำพชีวิต
อย่ำง

เหมำะสม 

ส ำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน) 
  1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

17 อุดหนุนโครงกำร
กีฬำสำนสัมพันธ์
ชุมชนเกมส์ ประจ ำ 
โรงเรียนวัดคงคำ
เจริญ 

เพ่ือเสริมสมรรถภำพทำง
กำยของนักเรียน คณะครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และชุมชน 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 
๔๘๔ คน 

๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

เด็กนักเรียนได้รับ
กำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตอย่ำง
เหมำะสม 

ส ำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน) 

1.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

18 อุดหนุนโครงกำรวง
ดุริยำงค์ของ
โรงเรียนโดยใช้
วิทยำกร
บุคคลภำยนอก 
โรงเรียนคงคำ
เจริญ 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษำปีที่ ๔-๖ ได้รับ
ควำมรู้ที่เก่ียวกับกับโน้ต
ดนตรีและบรรเลงเป็นวง
ดุริยำงค์ ขนำดเล็ก 

นักเรียนมี
ควำมพร้อมใน
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ นักเรียน ร้อยละ 
๘๐ ได้รับควำมรู้
เรื่องโน้ตดนตรีและ
บรรเลงเป็นวง
ดุริยำงค์ 

นักเรียน
สำมำรถเล่น
เครื่องดนตรีวง
ดุริยำงค์ได้ 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน) 

1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

19 อุดหนุนโครงกำร
ส่งเสริม
ภำษำอังกฤษเพ่ือ
กำรสื่อสำรโดยครู
เจ้ำของภำษำ 
โรงเรียนคงคำ
เจริญ 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ของนักเรียนใน
ระดับชั้น
ปฐมวัย-ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 
๖ ในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ 

นักเรียน
ระดบัชั้น

อนุบำล-ชั้น
ประถมศึกษำปี
ที่ ๖ ทุกคนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
กำรเรียนกำร

สอนตำม 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ นักเรียน ร้อยละ 
๘๐ ได้รับควำมรู้
เรื่องภำษำอังกฤษ 
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียน ร้อยละ 
๘๐ ได้รับควำมรู้
เรื่องภำษำอังกฤษ 
เพ่ิมข้ึน 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน) 

1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

20 อุดหนุนโครงกำร
ส่งเสริมสุขภำพ
กำยและใจด้วย
ตำรำง 9 ช่อง 
โรงเรียนวัดคงคำ
เจริญ 

-เพ่ือให้นักเรียน
มีสุขภำพอนำมัย
ที่ดี สมบูรณ์ 
แข็งแรงทั้งกำย
และใจ 

จ ำนวนนักเรียน
ที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

20,720 20,720 20,720 20,720 20,720 นักเรียนและครูร้อย
ละ 100 

นักเรียนมีสุขภำพ
อนำมัย แข็งแรง มี
ภำวะโภชนำกำร

ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนไทย 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา จริยธรรม) 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

21 โครงกำรท ำบุญวัน
พระและวันส ำคัญ
ทำงศำสนำ 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรม 

1 ครั้ง/ปี ในเขต
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ร้อย
ละ 80 

ประชำชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

ส ำนักปลัด 

22 โครงกำรจัดงำน
พระรำชพิธี รัฐพิธี 
และวันส ำคัญของ
ชำติ 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชำชนเห็น
ควำมส ำคัญของงำน
รัฐพิธี 

5 ครั้ง/ปี ในเขต
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

๓0,000 ๓0,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ร้อย
ละ 80 

ประชำชนให้
ควำมส ำคัญของ

งำนรัฐพิธี 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา จริยธรรม) 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

23 โครงกำรงำน
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

-เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีไทย 

1 ครั้ง/ปี ใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ร้อยละ 
80 

ประชำชนอนุรักษ์
ประเพณีและมี
ควำมสำมัคคีใน
ชุมชน 

ส ำนักปลัด 

24 อุดหนุน
โครงกำรจัดงำน
ประเพณีเดือน
สิบ อ ำเภอทุ่ง
สง  

-เพ่ืออุดหนุน
โครงกำรจัดงำน
ประเพณีเดือนสิบ 
อ ำเภอทุ่งสง 

1 ครั้ง/ปี ใน
กำรจัดงำน 

10,000 10,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ทุกภำคส่วน
รำชกำรได้อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นร้อยละ 80 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลได้
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.02 



52 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา จริยธรรม) 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

25 อุดหนุน
โครงกำรจัด
งำนประเพณี
มำฆบูชำแห่
ผ้ำขึ้นธำตุ 

-เพ่ือส่งเสริมงำน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1 ครั้ง/ปี ใน
กำรจัดงำน 

3,000 3,000 ๑๕,000 ๑๕,000 ๑๕,000 ทุกภำคส่วน
รำชกำรได้
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นร้อยละ 
80 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลได้
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส ำนักปลัด 

26 โครงกำรวัน
ท้องถิ่นไทย 

-เพ่ือร ำลึกพระมหำ
กรุณำธิคุณรัชกำลที่ 
5 และเผยแพร่
ข้อมูลบทบำท
ภำรกิจผลงำนของ 
อปท. 

คณะผู้บริหำร
ข้ำรำชกำร

ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำน

เข้ำร่วมกิจกรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรพิธีถวำย
รำชสักกำระ 

หน่วยงำนจัดพิธี
ถวำยรำช
สักกำระและ
กล่ำวสดุดี
รัชกำลที่ 5 

ส ำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา จริยธรรม) 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

27 อุดหนุน
โครงกำรจัด
งำนประเพณี
ชักพระอ ำเภอ
ทุ่งสง  

-เพ่ือส่งเสริมงำน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1 ครั้ง/ปี ใน
กำรจัดงำน 

50,000 50,000 ๒50,000 ๒50,000 ๒50,000 ทุกภำคส่วน
รำชกำรได้
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นร้อยละ 
80 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลได้
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส ำนักปลัด 

28 อุดหนุน
โครงกำรจัด
งำนรัฐพิธี
อ ำเภอทุ่งสง 

-เพ่ือส่งเสริมงำน
รัฐพิธี 

1 ครั้ง/ปี ใน
กำรจัดงำน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ทุกภำคส่วน
รำชกำรได้
ส่งเสริมงำนรัฐ
พิธีร้อยละ 80 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลได้
ส่งเสริมงำนรัฐ
พิธี 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา จริยธรรม) 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

29 โครงกำรวัน
ผู้สูงอำยุ 

-เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เยำวชนและประชำชนได้
แสดงควำมกตัญญูกตเวที
ต่อผู้สูงอำยุ 

1 ครั้ง/ปี ใน
กำรจัดงำน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

เด็กยำวชนและ
ประชำชนได้แสดง
ควำมกตัญญูกตเวที
ต่อผู้สูงอำยุ 

ส ำนักปลัด 

30 โครงกำรงำน
ประเพณี
สงกรำนต์ 

-เพ่ือส่งเสริมงำนประเพณี
และกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

1 ครั้ง/ปี ใน
กำรจัดงำน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีท้องถิ่นให้คง
อยู่คู่กับสังคมไทย 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา จริยธรรม) 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

31 โครงกำรวันเด็ก
แห่งชำติ 

-เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กเยำวชน
ตระหนักถึง
บทบำท
ควำมส ำคัญของ
ตนเอง 

1 ครั้ง/ปี ใน
กำรจัดงำน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

เด็กยำวชนและได้
เรียนรู้นอกสถำนที่
อย่ำงเป็นระบบ 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๖.๓แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา จริยธรรม) 
  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑ โครงกำรฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
คณะผู้บริหำร สมำชิก 
อบต. และพนักงำนส่วน
ต ำบล  

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ คณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
พนักงำนส่วนต ำบล  

   ๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ องค์กำร
บริหำร
ส่วนต ำบล
มี
คุณธรรม
จริยธรรม
ร้อยละ 
๗๐ ขึ้นไป 

คณะ
ผู้บริหำร 
สมำชิก 
อบต. และ
พนักงำนส่วน
ต ำบล มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
เพ่ิมมำกข้ึน 

ส ำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงกำรถม
ดินยกระดับ
คันคลองวังหีบ 
หมู่ที่ 1 ต ำบล
หนองหงส์ 
 

๑.เพ่ือป้องกัน
น้ ำกัดเซำะล ำ
คลอง 
๒.ปรับปรุง
เป็นเส้นทำง
คมนำคม
ขนส่งต่อไป 
 

ถมดินยกระดับคัน
คลองวังหีบ หมู่ที่ 1  
ฐำนกว้ำงเฉลี่ย 5.00 
เมตร สันกว้ำงเฉลี่ย 
3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.50 เมตร ระยะทำง 
9๙๙๐ เมตร  
 

- - 1,209,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนจะไม่ได้รับ
ควำมเดือนร้อน เรื่อง
น้ ำท่วม 

 

 

 

๑.แก้ไขปัญหำ
ควำมเดือนร้อน
ของประชำชน 
๒.ประชำชนได้
มีเส้นทำงที่ได้
มำตรฐำน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

2 โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สำย
บ้ำนนำยจำม 
ทองเหลี่ยม
นำค – บ้ำน
นำยสมชัย คง
มีศรี หมู่ที่ 1 
ต ำบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยบ้ำนนำยจำม ทอง
เหลี่ยมนำค – บ้ำนนำยสมชัย 
คงมีศรี หมู่ที่ 1 ต ำบลหนอง
หงส์ 
ระยะทำง 1,350 เมตร ผิว
จรำจรกว้ำงเฉลี่ย 4.๐๐ เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่ำ 5,400 
ตำรำงเมตร  ไหล่ทำงหินคลุก
ข้ำงละ ๐.๒๕ เมตร 

3,254,000 - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้ถนน 

 

 

 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สำย
บ้ำนนำยฮวด 
ศรีชัย หมู่ที่ 1 
ต ำบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยบ้ำนนำยฮวด ศรี
ชัย หมู่ที่ 1  
ระยะทำง 350 เมตร ผิว
จรำจรกว้ำงเฉลี่ย             
4.๐๐ เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 
1,400 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
หินคลุกข้ำงละ ๐.๒๕ เมตร 
  

- 873,000 - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้ถนน 

 

 

 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น               
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 



274 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
น า ย นิ จ 
ทองค าชุม หมู่
ที่  ๑  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายนิจ ทองค า
ชุม หมู่ที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ ๐.๓๐ 
เมตร    

- ๔๗๘,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้รับถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น                  
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 (บำท) 2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โ ค ร ง ก ำ ร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยนำ
ลุ่ ม  – หนอ ง
ปรือ หมู่ที่  ๑ 
ต ำ บ ลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยนำลุ่ม – หนองปรือ 
หมู่ที่ ๑ ระยะทำง ๑,๑๐๐ 
เมตร ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ ผิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ ๔,๔๐๐ ตำรำงเมตร ไหล่
ทำงหินคลุกกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ 
๐.๓๐ เมตร 

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

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น                    
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดมีำกยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 (บำท) 

6 โครงกำรขุด
ลอกคลอง
หนองเภำ หมู่ที่ 
๑,๓,๕,๗,๙,๑๒ 
ต ำบลหนอง
หงส์ 

 

๑.เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

 

ขุดลอกคลองหนองเภำ หมู่ที่ 
๑,๓,๕,๗,๙,๑๒ จ ำนวน 1 
สำย รำยละเอียดตำมแบบ
แปลน อบต.หนองหงส์ 
ก ำหนด 

- - - ๑๐,๐๐0,00๐ ๑๐,๐๐0,00๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชนได้
ใช้น้ ำ 

สำมำรถ
ระบำยน้ ำ
ได้ดี 

 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 โ ค ร ง ก ำ ร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เ ห ล็ ก  ส ำ ย
บ้ ำ น น ำ ย
เจริญ   ทอง
กระจ่ำง หมู่ที่ 
1 ต ำบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง                 
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน
นำยเจริญ  ทองกระจ่ำง หมู่ที่ 1 ระยะทำง 
1,350 เมตร ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จรำจรไม่น้อยกว่ำ 5,40๐ ตำรำงเมตร 
ไหล่ทำงหินคลุกข้ำงละ 0.30 เมตร พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 
ป้ำย (ตำมแบบ อบต.หนองหงส์ ก ำหนด 

 

- - 3,205,0๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชำช
นได้ใช้
ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น ๒. 
สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 
(บำท) 

8 โ ค ร ง ก ำ ร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เ ห ล็ ก  ส ำ ย
บ้ำนนำงภำณี  
สุมงคล หมู่ที่ 
1 ต ำบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง                    
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
บ้ำนนำงภำณี  สุมงคล หมู่ที่ 1 
ระยะทำง 150 เมตร ผิวจรำจรกว้ำง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
60๐ ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 
(ตำมแบบ อบต.หนองหงส์ ก ำหนด) 

- - - 358,0๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชำช
นได้ใช้
ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น ๒. 
สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 (บำท) 

9 โ ค ร ง ก า ร
ปรับปรุง ถนน
ส า ย ค ว น วั ด 
( ห น อ ง ส า ม
หลวง) หมู่ที่  ๑ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง 

ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะ
ความยาว ๕๐๐ เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือ 
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๑,๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชน
ได้ใช้ถนน
อย่ำงมี
มำตรฐำน 

ประชาชน
ผู้ใช้
เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 



280 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

10 โ ค ร ง ก า ร
ปรับปรุงถนน 
สายบ้านนาย
หนู สุชาติพงศ์ 
หมู่ที่ ๑ ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจรจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะความยาว ๑๐๐ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรื
อมพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๐ 
ตารางเมตร 

- - - - ๒๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำง
มีมำตรฐำน 

ประชาชน
ผู้ใช้
เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

 
  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑1 โ ค ร ง ก า ร
ปรับปรุงถนน 
สายบ้านนาย
จิ ต ร  กุ ม า ร
จันทร์ หมู่ที่ ๑ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะความยาว ๓๕๐ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร 
หรือ มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๔๐๐ ตารางเมตร  

- - - - ๙๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำง
มีมำตรฐำน 

ประชาชน
ผู้ใช้
เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึน้ 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑2 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุ่ง
หม้าย – นบ
เพิง หมู่ที่ ๒ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทุ่งหม้าย – 
นบเพิง หมู่ที่ ๒ ระยะทาง 
๑๘๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ 
ตารางเมตร  

๕๑๖,๘๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ีได้ใช้
ถนนอย่ำงสะดวก 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 



283 

 

 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑3 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำย
ทำงเข้ำโรงแรม
รัตนมณี รีสอร์ท 
หมู่ที่ 2 ต ำบล
หนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยทำงเข้ำ
โรงแรมรัตนมณีรีสอร์ท 
หมู่ที่ 2 
ระยะทำง 200 เมตร ผิว
จรำจรกว้ำงเฉลี่ย 4.๐๐ 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่ำ 800 เมตร 
 

- 499,000 - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนได้ใช้ถนน 

 

 

 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น              
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑4 โครงกำรก่อสร้ำง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก สำย
บ้ ำ น น ำ งส ำคร 
หนูขำว หมู่ที่  2 
ต ำบลหนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง                 
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนนำงสำคร หนูขำว หมู่ที่ 2 
ระยะทำง 100 เมตร ผิวจรำจรกว้ำง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ 40๐ ตำรำงเมตร ไหล่ทำงหิน
คลุกข้ำงละ 0.30 เมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 
ป้ำย (ตำมแบบ อบต.หนองหงส์ 
ก ำหนด) 

- - 239,0๐๐  - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น ๒. 
สำมำรถระบำย
น้ ำลงสู่ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑5 โครงกำรก่อสร้ำง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก สำย
ป่ำยำง หมู่ที่  2 
ต ำบลหนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง                 
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ ก  สำยป่ ำยำง  หมู่ ที่  2 
ระยะทำง 750 เมตร ผิวจรำจร
กว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนำ
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 3,00๐ 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงหินคลุก
ข้ำงละ 0.30 เมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 
1 ป้ำย (ตำมแบบ อบต.หนอง
หงส์ ก ำหนด) 

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

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น ๒. 
สำมำรถระบำย
น้ ำลงสู่ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 (บำท) 2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑6 โครงกำรวำงท่อ
ระบำยน้ ำ คสล. 
ริมถนน สำยป่ำ
ย ำ ง  ห มู่ ที่  2 
ต ำบลหนองหงส์ 

 

๑. เพื่อให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

 

วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. (มอก.
ชั้น 3) ขนำด Ø 0.60x1.00 
เมตร พร้อมบ่อพักคสล. แล้ว
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัววี 
2 ข้ ำงทำง ระยะทำงรวม 
1 ,500 เมตร พร้อมป้ ำย
ป ร ะช ำสั ม พัน ธ์ โ ค ร งก ำ ร 
จ ำนวน 1 ป้ำย (ตำมแบบ 
อบต.หนองหงส์ ก ำหนด) 

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

๑. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดี 

 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑7 โครงกำรขุดลอก
ล ำเหมืองริมถนน 
สำยทุ่ งหม้ำย – 
ควนกรด หมู่ที่ 2 
ต ำบลหนองหงส์ 

๑. เพื่อให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

 

ขุดลอกล ำเหมืองริมถนน สำย
ทุ่งหม้ำย – ควนกรด หมู่ที่ 2 
ระยะทำง 450 เมตร พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย (ตำมแบบ 
อบต.หนองหงส์ ก ำหนด) 

- - 220,00๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชน
พึงพอใจ 

๑. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 

 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑8 โครงการก่ อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
นิวร รัตนมณี  หมู่ที่ 
๒ ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยบ้ำนนำย
นิวร รัตนมณี  หมู่ที่ ๒  
ระยะทำงยำว ๘๐.๐๐ 
เมตร กว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่
น้อยกว่ำ ๓๒๐.๐๐ 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำง
ละ ๐.๓๐ เมตร 

- - - ๑๙๑,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชน
ได้รับถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น                
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 
(บำท) 

19 โ ค ร ง ก า ร ว า ง ท่ อ
ร ะ บ า ย น้ า  ค ส ล .
พร้อมบ่อพัก,  ราง
ระบายน้ า รู ปตั ว วี  
ถนนสายทุ่งหม้าย – 
เขต.ชะมาย หมู่ที่ ๒ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 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 
ของ
ประชำชน
จะไม่ได้รับ
ควำมเดือน
ร้อน 

๑. สามารถ
ระบายน้ าลงสู้
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดี 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๒0 โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่ง
หม้าย – เขต 
ต า บ ล ค ว น
กรด หมู่ที่ ๒ 

ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทุ่งหม้ำย – เขต ต ำบลควนกรด 
หมู่ที่ ๒ ระยะทำง ๔๕๐ เมตร ผิว
จรำจรกว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่
น้อยกว่ำ ๑,๘๐๐ ตำรำงเมตร ไหล่
ทำงหินคลุกข้ำงละ ๐.๓๐ เมตร  
พร้อมป้ำย ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
จ ำนวน ๑ ป้ำย (ตำมแบบ อบต.
หนองหงส์ก ำหนด ) 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชนได้
ใช้ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น             
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๒1 โครงการก่อสร้างก าแพง
กั้นดินคลองวังหีบ(ช่วง
สะพานนบเพิง)หมู่ที่ ๒ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือแก้ไข
ปัญญำหำน้ ำกัด
เซำะตลิ่งในช่วง
ฤดูฝน 

ก่อสร้างก าแพงก้ันดิน
คลองวังหีบ(ช่วงสะพาน
นบเพิง)ริม ๒ ฝั่งคลอง
ความยาว ๓๐๐ เมตร 

๙,๐๐๐,๐๐๐ - - - - สำมำรถ
แก้ไขปัญญำ
น้ ำกัดเซำะ
ตลิ่งได้ ร้อย
ละ ๘๐ 

สามารถ
ป้องกันน้ า
กัดเซาะตลิ่ง 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 (บำท) 2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๒2 โ ค ร ง ก า ร
ปรับปรุงถนน 
สายทุ่งหม้าย-
นบเพิง หมู่ที่  
๒ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จรจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๓๐ เมตร พร้อมป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หนอง
หงส์ก าหนด) 

- ๔๙๖,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำง
มีมำตรฐำน 

ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง
มีความ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๒3 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายถวิล แจ้ง
จุล  หมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๑๔ 
สายป้ายเกาะปลิง  
ต าบลหนองหงส์ 

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

บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
ถวิล แจ้งจุล  หมู่ที่ ๓ – 
หมู่ที่ ๑๔ สายป้ายเกาะ
ปลิง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร 

- - - - ๗๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชำชน
ในพ้ืนที่ได้
ใช้ถนน
อย่ำง
สะดวก 

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

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 (บำท) 2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๒4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายล าประใต้  หมู่
ที่ ๓  ต าบลหนอง
หงส์ 

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

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายล าประใต้  หมู่
ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร            
ยาว ๕๒๕ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- ๑,๕๒๒,๕๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ถนนอย่ำง
สะดวก 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๒5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
วิโรจน์ สชุาติพงศ์  
หมู่ที่ ๓  ต าบล
หนองหงส์ 

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

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สาย
บ้านนายวิโรจน์ สุ
ชาติพงศ์  หมู่ที่ ๓ 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๒๕๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร 

- - ๒,๙๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ถนนอย่ำง
สะดวก 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้
ดีมากยิ่งขึ้น 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 
(บำท) 

๒6 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สาย
ล าประเหนือ  หมู่ที่ 
๓  ต าบลหนองหงส์ 
 

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

ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สาย
ล าประเหนือ  หมู่ที่ 
๓ ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๔๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - - ๑,๕๖๖,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ถนนอย่ำง
สะดวก 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่ล า
น้ าสาธารณะได้
ดีมากยิ่งขึ้น 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

๒7 โครงกำรบุกเบิก
ถนนสำยสวนนำย
คุ้ม เกิดบัวทอง – 
สวนนำยจวน  หมู่
ที่ ๓ ต ำบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมีควำม
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทำง              
๒. เพ่ือให้กำรระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำยน้ ำได้
ดี 

 

บุกเบิกถนนสำยสวนนำย
คุ้ม เกิดบัวทอง – สวน
นำยจวน  หมู่ที่ ๓  
ระยะทำงยำว ๑,๕๐๐ 
เมตร ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 
๕.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จรำจรไม่น้อยกว่ำ ๗,๕๐๐ 
ตำรำงเมตร 

- - - - ๑,๑๒๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น                   
๒. สำมำรถระบำย
น้ ำลงสู่ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดีมำก
ยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

28 โครงกำรปรับปรุง
ภูมิทัศน์ฝำยช่อง
ไทร ป้ำยแหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์ปลำ 
หมู่ที่ ๓ ต ำบล
หนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือพัฒนำเป็นที่
พักผ่อน ออกก ำลัง
กำยของประชำชนใน
หมู่บ้ำน                    
๒.เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์
ปลำท้องถิ่น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝำยช่อง
ไทร ป้ำยแหล่งอนุรักษ์
พันธุ์ปลำ หมู่ที่ ๓ 

- - - ๕๕,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
พึงพอใจ 

๑.พัฒนำฝำยให้เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ  
๒.เป็นกำรอนุรักษ์
พันธุ์ปลำ 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๒9 โ ค ร ง ก า ร
ปรับปรุ งถนน
ส า ย เ ลี ย บ
เหมืองปากคู-สี่
แยกบ้ านทา ง
ข้ า ม  หมู่ ที่  ๓ 
ต า บ ล ห น อ ง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง ๙๕๐ เมตร ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตาราง
เมตร 

- - - - ๒,๕๐๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๓0 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก สาย
บ้านนายทิ้ง หมู่ที่ 
๔  ต าบลหนอง
หงส์ 
 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง๒. 
เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ า
ได้ดี 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
ทิ้ง หมู่ที่ ๔ ระยะทางยาว 
๖๔๐ เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๕๖๐ ตารางเมตร 

- - ๑,๖๗๔,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ถนน 

 

 

 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๒. สามารถระบาย
น้ าลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 
(บำท) 

๓1 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก สาย
ทางเข้าหนองช้าง
ต า ย  ห มู่ ที่  ๔ 
ต าบลหนองหงส์ 
 

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

ก่อสร้ างถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก สายทางเข้า
หนองช้างตาย หมู่ที่  ๔ 
ระยะทางยาว ๔๘๐ เมตร 
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง เ ฉลี่ ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เ ม ต ร  ห รื อ มี พ้ื น ที่ ผิ ว
จ ร า จ ร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
๑,๙๒๐ ตารางเมตร 

- - - ๑,๒๕๖,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ถนน 

 

 

 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๒. สามารถระบาย
น้ าลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๓2 โครงการขยาย
ไ ห ล่ ท า ง ถ น น
ค อน ก รี ต เ ส ริ ม
เหล็กโดยใช้วัสดุ
หินคลุก สายหน้า
โ ร ง เ รี ยนนาป่ า 
ห มู่ ที่  ๔          
ต าบลหนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและ
มีความ
ปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทาง
           
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 
สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยใช้วัสดุหินคลุก 
สายหน้าโรงเรียนนาป่า หมู่ที่ 
๔ ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
ความกว้างรวมผิวจราจรเดิม
กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรรวมผิวจราจรเดิมไม่
น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร
  

- - - ๔๙๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ถนน 

 

 

 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๒. สามารถระบาย
น้ าลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

33 โครงกำรซ่อม
สร้ำง
ถนนลำดยำงผิว
จรำจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
สำยบ้ำนนำงพัด 
หมู่ที่ ๔ ต ำบล
หนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง          
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิว
จรำจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สำยบ้ำนนำงพัด หมู่ที่ 
๔ ระยะทำง 652 เมตร 
ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจร
ไม่น้อยกว่ำ 2,608 ตำรำง
เมตร  

 

1,095,๓6๐ - - -  ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
๒. สำมำรถระบำย
น้ ำลงสู่ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดีมำก
ยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

34 โครงกำรขุดลอก
เหมืองน้ ำ
สำธำรณะห้วย
ตก หมู่ที่ 4 
ต ำบลหนองหงส์ 

 

๑.เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

 

ขุดลอกเหมืองน้ ำสำธำรณะ
ห้วยตก หมู่ที่ 4 โดยท ำกำร
ขุดลอก จ ำนวน 1 สำย 
รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
อบต.หนองหงส์ ก ำหนด 

350,00๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้น้ ำ 

สำมำรถระบำยน้ ำ
ได้ดี 

 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

35 โ ค ร ง ก า ร
ซ่อมแซมเสียง
ตามสาย หมู่ที่  
๔  บ้ า น น า ป่ า 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ชำวบ้ำน
ได้รับรู้ข่ำวสำร
อย่ำงทั่วถึง 

ซ่อมแซมระบบเสียงตาม
สาย หมู่ที่ ๔ จ านวน ๑ 
ระบบ 

๓๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้รับ
ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์อย่ำง
ทั่วถึง 

๑.ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำด
ว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

36 โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ร า ง
ร ะ บ บ น้ า
คอนกรีต เสริม
เหล็ ก  บริ เ วณ
ถนนสายควนธง 
หมู่ที่  ๔  ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้ระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๑ 
เมตร ยาว ๘๘ เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.มอก ชั้น ๓ 
ขนาด Ø  ๐.๔๐ เมตร 
จ านวน ๑๐๐ ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล.จ านวน ๑๒ 
บ่อ รายละเอียดตามแปลน 
อบต.หนองหงส์ก าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ - - -  ร้อยละ ๘๐ 
สำมำรถ
ระบำยน้ ำ
ได้ดีขึ้น 

๑.ระบำย
น้ ำได้ดี
ในช่วง
ฤดูฝน 
น้ ำไม่
ท่วมขัง 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

37 โ ค ร ง ก า ร
ปรั บปรุ ง ถนน
สายหนองช้าง
ต า ย  ห มู่ ที่  ๔ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ปรับปรุงผิวจรจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง ๔๕๐ เมตร 
กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
กว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ 
ตารางเมตร 

๑,๐๘๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้ถนน
อย่ำงมีมำตรฐำน 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

38 โ ค ร ง ก า ร
ปรั บปรุ ง ถนน
สายควนธง หมู่
ที่  ๔  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

 

ปรับปรุงผิวจรจรเป็นลาด
ยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน    
กรีต ระยะทาง ๓,๒๑๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๕๐ 
ตารางเมตร 

๗,๒๒๒,๕๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้ถนน
อย่ำงมีมำตรฐำน 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

39 โ ค ร ง ก า ร
ปรั บปรุ ง ถนน
ส า ย ห ลั ง
โรงเรียนบ้านนา
ป่ า  ห มู่ ที่  ๔ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็นเส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำรระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำยน้ ำได้
ดี 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทาง ๘๕๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
หนา๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรกว้างไม่
น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตาราง
เมตร 

- - - - ๑,๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้ถนน
อย่ำงมีมำตรฐำน 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๔0 โ ค ร ง ก า ร
ปรั บปรุ ง ถนน
ส า ย ข้ า ง
โ ร ง เ รี ย น โ ส ต
ศึกษา หมู่ที่ ๔,๗
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็นเส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำรระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำยน้ ำได้
ดี 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ 
เมตร ผิวจราจร กว้าง ๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตาราง
เมตร  

๓,๖๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้ถนน
อย่ำงมีมำตรฐำน 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 (บำท) 2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๔1 โ ค ร ง ก า ร
ปรั บปรุ ง ถนน
สายบ้านนางพัด 
หมู่ ที่  ๔ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็นเส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
ลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอน กรีตระยะทาง 
๕๐๐ เมตร ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

- ๙๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้ถนน
อย่ำงมีมำตรฐำน 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

42 โ ค ร ง ก า ร
ปรั บปรุ ง ถนน
พร้ อ ม ว า ง ท่ อ
ระบายน้ า คสล.
ส า ย ห น้ า
โรงเรียนบ้านนา
ป่ า   ห มู่ ที่ ๔
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็นเส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำรระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำยน้ ำได้
ดี 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๖ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๗,๒๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.รูปตัวรี           

๕,๐๐๐,๐๐๐ -  - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้ถนน
อย่ำงมีมำตรฐำน 

ระบายน้ าได้ดี
ในช่วงฤดู น้ า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเข้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๕ ต าบลหนองหงส์ 
 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางเข้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
ระยะทางยาว ๑๕๘ 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๖๓๒ ตารางเมตร 

- - ๔๑๔,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

 

 

 

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

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

44 โ ค ร ง ก ำ ร ซ่ อ ม
ส ร้ ำ ง
ถนนลำดยำงผิว
จรำจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สำย
บ้ำนผู้ใหญ่เจริญ 
หมู่ ที่  5  ต ำบล
หนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง๒. 
เพ่ือให้กำรระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำยน้ ำ
ได้ดี 

 

ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง
ผิ วจรำจรแอสฟัลท์ ติ
กคอนกรี ต  สำยบ้ ำน
ผู้ ใหญ่ เ จริญ  หมู่ ที่  5 
ระยะทำง 496 เมตร 
ผิ ว จรำจรกว้ ำ ง เฉลี่ ย 
๔.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๑,
984 ตำรำงเมตร หนำ
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 

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

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
๒. สำมำรถระบำยน้ ำ
ลงสู่ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 
(บำท) 

45 โครงกำรบุกเบิก
ถนนผิวจรำจรหิน
คลุก สำยเลียบ
คลองหนองเภำ 
หมู่ที่ 5 ต ำบล
หนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจรำจร
หินคลุก สำยเลียบคลอง
หนองเภำ หมู่ที่ 5 
ระยะทำง 2,000 เมตร 
ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
8,000 ตำรำงเมตร 

- - - 1,200,00๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชนได้
ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
๒. สำมำรถระบำยน้ ำ
ลงสู่ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 
(บำท) 

46 โครงกำรบุกเบิก
ถนนผิวจรำจรหิน
คลุก สำยบ้ำน
นำยสมมุง  รัตนก
ระจ่ำง หมู่ที่ 5 
ต ำบลหนองหงส์ 

 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจรำจร
หินคลุก สำยบ้ำนนำย
สมมุง  รัตนกระจ่ำง หมู่
ที่ 5 ระยะทำง 250 
เมตร ผิวจรำจรกว้ำง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ 1,000 ตำรำง
เมตร  

 

- - - 150,00๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชนได้
ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
๒. สำมำรถระบำยน้ ำ
ลงสู่ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 
(บำท) 

47 โครงกำรบุกเบิก
ถนนผิวจรำจรหิน
คลุก สำยสวน
ปำล์มนำย
สมโภทร์ ทอง
โกมล หมู่ที่ 5 
ต ำบลหนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจรำจร
หินคลุก สำยสวนปำล์ม
นำยสมโภทร์ ทองโกมล 
หมู่ที่ 5 ระยะทำง 
1,200 เมตร ผิวจรำจร
กว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่
น้อยกว่ำ 4,800 ตำรำง
เมตร  

 

- - - 720,00๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชนได้
ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
๒. สำมำรถระบำยน้ ำ
ลงสู่ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 
(บำท) 

48 โครงกำรบุกเบิก
ถนนผิวจรำจรหิน
คลุก สำยบ้ำน
นำยสมเกียรติ  
จริตงำม หมู่ที่ 5 
ต ำบลหนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงที่ได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจรำจร
หินคลุก สำยบ้ำนนำย
สมเกียตร  จริตงำม หมู่
ที่ 5 ระยะทำง 2,000 
เมตร ผิวจรำจรกว้ำง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ 8,000 ตำรำง
เมตร 

- - - 1,200,00๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชนได้
ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
๒. สำมำรถระบำยน้ ำ
ลงสู่ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

49 โครงกำรบุกเบิก
ถนนผิวจรำจรหิน
คลุก สำยบ้ำน
นำยปรำโมทย์  
รัตนกระจ่ำง หมู่
ที่ 5 ต ำบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง          
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

 

บุกเบิกถนนผิวจรำจรหินคลุก 
สำยบ้ำนนำยปรำโมทย์  รัตนกระ
จ่ำง หมู่ที่ 5 ระยะทำง 600 
เมตร ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ 2,400 ตำรำงเมตร  

 

- - - 480,00๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชนได้
ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
๒. สำมำรถระบำยน้ ำ
ลงสู่ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

50 โครงกำรขยำย
เขตประปำส่วน
ภูมิภำคสำขำทุ่ง
สง บริเวณถนน
ข้ำงศูนย์
พลังงำน–นำ
เกิดผล หมู่ที่ 5,7 
ต ำบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชำชน
มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค
,บริโภคอย่ำง
เพียงพอ 

ขยำยเขตประปำส่วน
ภูมิภำค สำขำทุ่งสง บริเวณ
ถนนข้ำงศูนย์พลังงำน–นำ
เกิดผล หมู่ที่ 5,7 ระยะทำง 
1,300 เมตร โดยกำรวำง
ท่อ HDPE 100 
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 110 มม. 
PN6 

 

897,00๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนได้ใช้
น้ ำ 

๑. ประชำชนมีน้ ำ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5๑ โครงกำรก่อสร้ำง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก สำย
บ้ ำนนำยสุนทร 
ถึงหนองรำโพธิ์  
หมู่ ที่  5  ต ำบล
หนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง๒. 
เพ่ือให้กำรระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำยน้ ำ
ได้ดี 

 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนนำยสุนทร ถึงหนองรำ
โพธิ์ หมู่ที่ 5 ระยะทำง 63๐ 
เมตร ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
2,52๐ ตำรำงเมตร 

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

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น ๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่ล ำ
น้ ำสำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5๒ โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เหล็ก สายบ้าน
นางวรรณี ชาวไร่ 
หมู่ ที่  ๕  ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง                 
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางวรรณี ชาวไร่ หมู่ที่ 
๕  ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ผิ ว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๔ .๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐ .๑๕ เมตร หรือมี
พ้ื น ที่ ผิ ว จ ร า จ ร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

- - ๕๔0,00๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น ๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่ล ำ
น้ ำสำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 (บำท) 2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

53 โครงการก่อสร้าง
รั้ ว  ค ส ล .ศู น ย์
พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก
บ้ านนา เกิ ด ผ ล 
หมู่ ที่  ๕  ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือควำม
ปลอดภัยของเด็ก 
ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนนำ
เกิดผล 

 

ก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เกิดผล หมู่ที่ ๕ ยาว ๘๐ 
เมตร พร้อมติดตั้งประตู
ทางเข้าออก 

๕๐๐,๐๐๐ - -   ร้อยละ 
๑๐๐เด็ก
เล็กใน 
ศพด.
บ้ำน
เกิดผล 
จะได้รับ
ควำม
ปลอดภัย 

๑. เด็กเล็กใน ศพด.
บ้ำนเกิดผล จะ
ได้รับควำม
ปลอดภัย 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

54 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เ ห ล็ ก ส า ย บ้ า น
ผู้ ใ ห ญ่ ส ม จิ ต ร 
ทองค าชุม  

 ห มู่ ที่  ๕  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยบ้ำน
ผู้ใหญ่สมจิตร ทองค ำ
ชุม หมู่ที่ ๕ ระยะทำง
ยำว ๓๐๐ เมตร ผิว
จรำจรกว้ำงเฉลี่ย 
๓.๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ ๙๐๐ ตำรำง
เมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชำช
นได้ใช้
ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น                
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่ล ำ
น้ ำสำธำรณะได้
ดีมำกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

55 โครงการ ซ่อมสร้าง
ถนนล าดย า ง ผิ ว
จราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายหน้า
โ ร ง เ รี ยนบ้ านนา
เกิดผล  

 ห มู่ ที่  ๕  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ซ่อมสร้ำงถนน
ถนนลำดยำงผิวจรำจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สำยหน้ำโรงเรียนบ้ำน
นำเกิดผล หมู่ที่ ๕ 
ระยะทำงยำว ๒๐๐ 
เมตร ผิวจรำจรกว้ำง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หน้ำ 
๐.๐๕ เมตรหรือพ้ืนที่
ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
๘๐๐ ตำรำงเมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชำช
นได้ใช้
ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น              
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่ล ำ
น้ ำสำธำรณะได้
ดีมำกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

56 โครงการปรับปรุง
ถนนสายบ้านนาย
พร้อม สุชาติพงษ์ 
หมู่ที่ ๕ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้ระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี  

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

- - - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำง
มีมำตรฐำน 

ประชาชน
ผู้ใช้
เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลทีค่ำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

57 โครงการปรับปรุง
ถ น น ส า ย ห น้ า
โ ร ง เ รี ยนบ้ านนา
เ กิ ด ผ ล  ห มู่ ที่  ๕ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรกว้างไม่
น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง
เมตร  

- - - - ๔๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำง
มีมำตรฐำน 

ประชาชน
ผู้ใช้
เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

58 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
แนวถนนสายบ้าน
นายพร้อม สุชาติ
พงษ์ หมูที่ ๕  ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้
ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค – บริโภค 

 

ขยายเขตประปาจาก
การประปาส่วนภูมิภาค 
แนวถนน ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
การประปาส่วนภูมิภาค  

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้มี
น้ ำใช้อุปโภค – 
บริโภค 

ประชำชน
ได้มีน้ ำใช้
อุปโภค – 
บริโภค 
มากยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

59 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.
ส า ย ข้ า ง ศู น ย์
พลังงาน-นาเกิดผล 
หมู่ที่ ๕ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้ระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ระยะยาว ๖๐๐ 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.หนองหงส์ 
ก าหนด 

- - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้
ดีขึ้น 

สำมำรถ
ระบำยน้ ำ
ลงสู่ล ำน้ ำ
สำธำรณะ
ได้ดีมำก
ยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

60 โครงการบุ ก เบิ ก
ถนนผิวจราจรหิน
ค ลุ ก  ส า ย เ ลี ย บ
คลองหนองแก หมู่
ที่  ๕ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและ
มีควำม
ปลอดภัยของ
ผู้ใช้ทำง 

 

บุกเบิกถนน ระยะทางยาว 
๑,๒๕๐ เมตร ผิวจราจร
หินคลุกกว้าง ๔ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตาราง
เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.หนองหงส์
ก าหนด 

- - - - ๗๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำง
มีมำตรฐำน 

ประชาชน
ผู้ใช้
เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

61 โครงกำรก่อสร้ำง
สะพำนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ำม
คลองวังหีบ 
บริเวณถนนสำย
ข้ำมคลองวังหีบ 
หมู่ที่ 6 ต ำบล
หนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 
 

ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ำมคลองวัง
หีบ บริเวณถนนสำยข้ำม
คลองวังหีบ หมู่ที่ 6 ยำว 
20 เมตร กว้ำง 5 เมตร 
 

1,450,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชำช
นได้ใช้
สะพำน 

 

 

 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น               
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

62 โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้ าถนน
ส ายบ้ า น เ ห นื อ 
ห มู่ ที่  ๖  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพื่อให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

 

วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก และก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัววี ริม
ถนนทั้ง ๒ ข้าง ระยะทาง 
๑,๑๐๐.๐๐ เมตร    

๑๐,๔๖๖,๐๐๐ - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชำช
นไดใ้ช้
ถนน 

๑. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดี 

 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 (บำท) 2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

63 โครงการขุดลอก
ล าเหมือง
สาธารณะ หมู่ที่ 
๖ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชน
ได้ใช้น้ ำ 

๑. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ า
สาธารณะได้ดี 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

64 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก สาย
ห ลั ง  ห มู่ บ้ า น              
ส ห มิ ต ร  – โ ร ง
ประชุม หมู่ที่  ๖ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมีควำม
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทำง                           
๒. เพ่ือให้กำรระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำยน้ ำได้
ดี 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำย หลัง
หมู่บ้ำน สหมิตร – โรง
ประชุม หมู่ที่ ๖ ระยะทำง 
๓๕๐ เมตร ผิวจรำจร
กว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
๑,๔๐๐ ตำรำงเมตรไหล่
ทำงหินคลุกกว้ำงเฉลี่ย 
ข้ำงละ ๐.๓๐ เมตร  

๔๖๘,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น                 
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

65 โครงการก่อสร้าง
ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า  
ค ส ล .ถ น น ส า ย
บ้านจอด – บ้าน
นาเกิด (ทุ่งน้อย) 
หมู่ที่๖,๑,๕ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถน้ ำได้ดี 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร 
พร้อมบ่อพักและก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.รูปตัววี 
ริมถนนทั้ง ๒ ข้าง 
ระยะทาง ๔,๗๓๐ เมตร 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
สำมำรถ
ระบำยได้ดี
ขึ้น  

ระบายน้ าได้
ดีในช่วงฤดู 
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

66 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ ติกคอ
นกรีต (Overlay) 
พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า สาย
บ้านเหนือ หมู่ที่ 
๖ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ด ี 

ปูทับผิวจรำจรเดิมแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ผิวจรำจรกว้ำง
เฉลี่ย ๕ เมตร หนำ ๐.๐๕ 
เมตร ระยะทำง ๑,๑๐๐ 
เมตร และวำงท่อระบำยน้ ำ 
คสล.ขนำด Ø ๐.๖๐ เมตร 
พร้อมบ่อพักและก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำรูปตัววี ริม
ถนนทั้ง ๒ ข้ำงระยะทำง 
๒,๑๐๐ เมตร 

๘,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำง
มีมำตรฐำน 

๑.ระบายน้ า
ได้ดีในช่วง
ฤดูฝน น้ าไม่
ท่วมขังพ้ืนที่
การเกษตร 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 (บำท) 2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

67 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์  ติกคอ
นกรีต (Overlay) 
สายหมู่บ้านสห
มิตร หมู่ที่ ๖ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ด ี 

ปรับปรุงถนนลำดยำงแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay)  
ช่วงที่ ๑ ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 
๙.๐๐ เมตร หนำ ๐.๐๕ 
เมตร ระยะทำง ๑๓๓ เมตร 
ช่วงที่ ๒ ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 
๙.๐๐  เมตร หนำ ๐.๐๕ 
เมตร ระยะทำง ๒๕๐ เมตร 
ช่วงที่ ๓ ผิวจรจรกว้ำงเฉลี่ย
๗.๐๐ เมตร หนำ ๐.๐๕ 
เมตร ระยะทำง ๙๐ เมตร 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 
๘๐ 
ประชำ
ชนได้
ใช้ถนน
อย่ำงมี
มำตรฐ
ำน 

๑.สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 

๒.ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

   

  

ช่วงที่ ๔ ผิวจรจรกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร 

ช่วงที่ ๕ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร 

ช่วงที่ ๖ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร 

ช่วงที่ ๗ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร 

- - - - -   

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

68 โครงการบุกเบิก
ถนนสายบ้าน
เหนือ-สวนปาล์ม
นางเรวดี รัตน
พันธ์ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ด ี 

บุกเบิกถนน ผิวจราจร
กว้าง ๕ เมตร ระยะความ
ยาว ๑๔๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๘ 
ตารางเมตร 

- - - - ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน 

๑.สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

๒.ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

69 โครงการ
ปรับปรุง สาย
บ้านนางสุนิสา 
สุวรรณแก้ว หมู่
ที ่๖ ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

 

ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นางสุนิสา สุวรรณแก้ว หมู่ที่ ๖ ผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะความยาว ๑๙๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร  

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน 

๑.สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น             
๒.ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 



341 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

70 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
นายวิน แก้ว
สนั่น  หมู่ที่ ๗ 
ต าบลหนองหงส์ 
 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายวิน แก้ว
สนั่น หมู่ที่ ๗ ระยะทางยาว 
๑๙๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  ๗๖๐  
ตารางเมตร  
 

๔๙๗,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ถนน 

 

 

 

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

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

71 โครงการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
สายข้าง
โรงพยาบาลทุ่ง
สง หมู่ที่ ๗           
ต าบลหนองหงส์ 

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

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายข้างโรงพยาบาลทุ่งสง 
หมู่ที่ ๗ ระยะทางยาว ๖๔๕ 
เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตาราง
เมตร 

- - ๑,๑๒๒,๓๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้ใช้ถนน 

 

 

 

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

กองช่าง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

72 โครงการซ่อม
สร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คสล. สายหน้า
วิทยาลัยเทคนิค
ทุ่งสง – เขต
ต าบลควนกรด 
หมู่ที่ ๗,๙ 

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

ซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตพร้อมก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำ คสล. สำยหนำ้วิทยำลัยเทคนิค
ทุ่งสง – เขตต ำบลควนกรด หมู่ที่ 
๗,๙ ช่วงที่ ๑ ระยะทำงยำว 
๑,๖๘๐ เมตร ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 
๖ – ๗.๕ เมตร หนำ ๐.๐๕ เมตร 
ช่วงที่ ๒ ระยะทำงยำว ๗๗ เมตร 
ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย ๑๒ เมตร หนำ 
๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรำจร
รวมทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่ำ 
๑๑,๘๕๑.๕๐ ตำรำงเมตร 

- - - ๙,๘๓๓,๙๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้สะพาน 

 

 

 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น              
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

73 โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยนำไม้
ดัก หมู่ที่ 7 
ต ำบลหนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยนำไม้ดัก หมู่ที่ 7 ระยะทำง 
742 เมตร ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 
4.๐๐ เมตร     หนำ ๐.1๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
2,968 ตำรำงเมตร 

- - - - 1,840,16๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น               
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 
(บำท) 

74 โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยข้ำง
ศูนย์พัฒนำ
ชุมชน หมู่ที่ ๗ 
ต ำบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยข้ำงศูนย์พัฒนำชุมชน หมู่ที่ 
๗  ระยะทำง 67๐ เมตร ผิ ว
จรำจรกว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
2,680 ตำรำงเมตร เฉลี่ยหนำ ๐.
1๕ เมตร 

 

- - - 1,661,6๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น                    
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

75 โครงกำรวำงท่อ
ระบำยน้ ำพร้อม
รำงระบำยน้ ำ 
คสล. ถนนสำย
หลังพัฒนำ
ชุมชน หมู่ที่ 7 
ต ำบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

 

วำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพักและ
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. ถนน
สำยหลังพัฒนำชุมชน หมู่ที่ 7 
ระยะทำง 800 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
อบต.หนองหงส์ ก ำหนด 

 

- - - - 2,700,00๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้น้ ำ 

ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 (บำท) 2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

76 โ ค ร ง ก ำ ร
ก่ อ ส ร้ ำ ง ถ น น
คอนกรีต เสริม
เหล็ก สำยหลัง
โรงพยำบำล หมู่
ที่ 7 ต ำบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมีควำม
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทำง๒. เพ่ือให้
กำรระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยหลังโรงพยำบำล 
หมู่ที่ 7 ระยะทำง 94๐ 
เมตร ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จรำจรไม่น้อยกว่ำ 3,760 
ตำรำงเมตร 

- 1,579,2๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น ๒. 
สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 (บำท) 

77 โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ล า น
อเนกประสงค์
พร้อมปรั งปรุ ง
ภู มิ ทั ศน์  หมู่ ที่  
๗ ,๙  ห น้ า
วิทยาลัยเทคนิค
ทุ่ ง ส ง  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑.ปรับปรุง พื้นที่              
บริเวณหน้ำ
วิทยำลัยเทคนิคทุ่งสง 
เป็นลำน
เอนกประสงค์เพ่ือให้
เกิดประโยชน์กับ
ประชำชนในเขต
ชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียง 

 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์พร้อม
ปรังปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 
๗ ,๙ หน้า
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชนได้
ใช้ประโยชน์ 

๑.ประชำชนจะ
ได้ใช้พื้นที่
โดยรอบในกำร
ออกก ำลังกำย
และพักผ่อน 
หยอกใจ  

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

78 โครงการ
ปรับปรุงถนน
สายหลัง
โรงพยาบาลทุ่ง
สง หมู่ที่ ๗ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็นเส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำรระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำยน้ ำได้
ดี  

 ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง ๙๘๐ เมตร 
กว้าง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๓,๙๒๐ ตาราง
เมตร  

- - - - ๒,๓๕๒,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำง
มีมำตรฐำน 

ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

79 โครงการ
ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คสล. สายหลัง
พัฒนาชุมชน หมู่
ที่ ๗ ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็นเส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำรระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำยน้ ำได้
ดี  

 ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๓,๒๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 

- - - - ๒,๒๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำง
มีมำตรฐำน 
และสำมำรถ
ระบำยได้
มำกขึ้น 

ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น และ 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดีข้ึน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

80 โครงการขยาย
เขตประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาทุ่ง
สง แนวถนนสาย
หน้าโรงประชุม 
หมู่ที่ ๗ ต าบล
หนองหงส์ 

๑.ประชำชนได้มีน้ ำ
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภค 

  

 ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาทุ่งสง 
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนการประปาส่วน
ภูมิภาคก าหนด 

๕๒๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชนใน
พ้ืนที่ได้มีน้ ำ
ใช้อุปโภค 
บริโภค 

ประชำชนมีน้ ำ
ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

81 โครงการ
ปรับปรุงถนน
สายบ้านนาย
ขาว สุชาติพงษ์ 
หมู่ที่ ๗ ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

  

 ปรับปรุงผิวจรำจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทำงยำว ๒๕๐ เมตร 
ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย ๔ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
๑,๐๐๐ เมตร ถมหินคลุก
ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 
๐.๓๐ เมตร รำยละเอียด

- ๖๐๐,๐๐๐ - - - รอ้ยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำง
มีมำตรฐำน  

ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น  

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ตำมแบบ อบต.หนองหงส์
ก ำหนด 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

82 โครงการขยาย
เขตประปาส่วน
ภูมิภาค บ้าน
นายขาว สุชาติ
พงษ์ หมู่ที่ ๗ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือประชำชน
มีน้ ำใช้เพื่อ
อุปโภค บริโภค 

  

ขยายเขตประปาภูมิภาค 
บริเวณถนนสายบ้านนาย
ขาว สุชาติพงษ์ หมู่ที่ ๗ 
ระยะทางยาว ๒๔๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนการประปาภูมิภาค 
ก าหนด 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชนใน
พ้ืนที่ได้มีน้ ำ
ใช้อุปโภค 
บริโภค 

ประชำชนมีน้ ำ
ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์  งบประมำณ ตัวชี้วัด  

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

83 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยบ้ำนนำย
แสวง หมู่ที่ 8 
ต ำบลหนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำย
แสวง หมู่ที่ 8 ระยะทำง 
430 เมตร ผิวจรำจรกว้ำง
เฉลี่ย 4.๐๐ เมตร หรือ
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 
1,720 ตำรำงเมตร 
 

- - - 1,124,88๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้ถนน 

 

 

 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น                 
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่ล ำ
น้ ำสำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

84 โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยสนำม
ไดร์กอล์ฟ หมู่ที่ 
8 ต ำบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยสนำมไดร์
กอล์ฟ หมู่ที่ 8 
ระยะทำง 200 เมตร ผิว
จรำจรกว้ำงเฉลี่ย 4.๐๐ 
เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่ำ 800 ตำรำงเมตร 

- - 523,20๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้ถนน 

 

 

 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น  
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่ล ำ
น้ ำสำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 (บำท) 2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

85 โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยหนอง
แส้น หมู่ที่ 8 
ต ำบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยหนองแส้น 
หมู่ที่ 8 ระยะทำง 480 
เมตร ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 
4.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่ำ 1,920 
ตำรำงเมตร 
 

- 1,255,68๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้ถนน 

 

 

 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น  
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่ล ำ
น้ ำสำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

86 โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีต เสริม
เสริมเหล็ก สาย 
บ้ า น น า ย
ประภาส –บ้าน
น า ย วิ จิ ต ร 
ค าแหงหมู่ที่  ๘  
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ้านนาย
ประภาส – บ้านนายวิจิตร 
ค าแหง หมู่ที่ ๘ ระยะทาง 
๒๗๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ 
ตารางเมตร  

- - - - ๓๕๓,๑๖๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น  

๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่ล ำ
น้ ำสำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 (บำท) 

87 โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีต เสริม
เสริมเหล็ก สาย 
เ ก า ะ ยู ง ห มู่ ที่  
๘ ,๑ ๐ ,๑ ๓  
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย เกาะยูง 
หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๓ ระยะทาง 
๒,๖๑๗ เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือม
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑๐,๔๖๘ ตารางเมตร 

- - - - ๓,๔๐๒,๑๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น  

๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่ล ำ
น้ ำสำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 



360 

 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 (บำท) 

8๘ โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีต เสริม
เหล็ก สายหลัง
ป้อมทางหลวง 
หมู่ที่  ๘  ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลังป้อม
ทางหลวง หมู่ที่ ๘ 
ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง
เมตร 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น  

๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่ล ำ
น้ ำสำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 
(บำท) 

8๙ โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีต เสริม
เหล็ก สายบ้าน
นางเอ้ือม หมู่ที่  
๘ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ้านนาง
เอ้ือม หมู่ที่ ๘ ระยะทาง
ยาว ๑๐๐ เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๒๔๘,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น  

๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่ล ำ
น้ ำสำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9๐ โครงการ
ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
คูระบายน้ า 
สายบ้านโน๊ะ 
หมู่ที่ ๘,๑๐ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพื่อให้เป็น
เส้นทำงที่ได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพื่อให้กำรระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำยน้ ำ
ได้ด ี

ปรับปรุงผวิจรำจร  ช่วง กม. ๐+๐.๐๐ 
– ๐+๔๐๐ ขยำยผิวจรำจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทำง ๔๐๐ เมตร ผิว
จรำจรกว้ำงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนำ 
๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ ๔๐๐ ตำรำงเมตร ช่วง กม.๐+
๘๐๐ – ๑+๕๐ ปรับปรุงผิวจรำจร
คอนกรีตเสริมเหลก็ ระยะทำง ๒๕๐ 
เมตร ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย ๕ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ ๑,๒๕๐ ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงคู
ระบำยน้ ำ คสล.ยำว ๓,๓๙๐ เมตร 

๑๔,๕๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้
ใช้ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน 
และสำมำรถ
ระบำยได้มำก
ขึ้น 

๑.ระบำยน้ ำได้
ดีในช่วงฤดู น้ ำ
ไม่ท่วมขังพ้ืนที่
กำรเกษตร 

๒.ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจร 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 



363 

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

91 โครงกำรก่อสร้ำง
สะพำนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ำม
คลองแสว บริเวณ
ถนนสำยบ้ำนแสว 
– วัดคงคำเจริญ              
หมู่ที่ 9 ต ำบล
หนองหงส์ 
 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           
๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 
 

ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ำมคลองแสว 
บริเวณถนนสำยบ้ำนแสว 
– วัดคงคำเจริญ หมู่ที่ 9  
ยำว ๗.๐๐ เมตร กว้ำง ๗ 
เมตร 
 

7๖๐,000 - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนได้ใช้สะพำน 

 

 

 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น           
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 



364 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

92 โครงกำรซ่อมสร้ำง
ถนนลำดยำงผิว
จรำจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สำย
บ้ำนนำยเขียน ทรง
แก้ว – บ้ำนนำย
เที่ยว  รัตนบุรี หมู่
ที่ 9 ต ำบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

 

ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง
ผิวจรำจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สำยบ้ำน
นำยเขียน ทรงแก้ว – 
บ้ำนนำยเที่ยว  รัตนบุรี 
หมู่ที่ 9 ระยะทำง 
1,380 เมตร ผิวจรำจร
กว้ำงเฉลี่ย 5.00 เมตร 
หนำ 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ 6,900 ตำรำง
เมตร 

2,760,00๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

2. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02/๒ 



365 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

93 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยบ้ำนนำย
สุรพล– บ้ำนนำย
ประนอม มหำสุข 
หมู่ที่ 9 ต ำบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยสุ
รพล – บ้ำนนำยประนอม 
มหำสุข หมู่ที่ 9 ระยะทำง 
500 เมตร ผิวจรำจรกว้ำง
เฉลี่ย 4.๐๐ เมตร หนำ ๐.
1๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จรำจรไม่น้อยกว่ำ 2,000 
ตำรำงเมตร 

- - - - 1,230,00๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

2. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02/๒ 



366 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

94 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยทุ่งป่อง 
หมู่ที่ 9 ต ำบล
หนองหงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยทุ่งป่อง 
หมู่ที่ 9 ระยะทำง 300 
เมตร ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 
4.๐๐ เมตร     หนำ ๐.1
๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จรำจรไม่น้อยกว่ำ 1,200 
ตำรำงเมตร 

738,00๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

2. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02 



367 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

95 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาง
รัชดา แก้ว เกื้อ หมู่
ที่  ๙ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ด ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางรัช
ดา แก้วเกื้อ หมู่ที่ ๙ 
ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง
เมตร 

๓๗๒,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนได้ใช้
ถนน 

๑. ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึน้                     
๒. สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิง่ขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 



368 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 (บำท) 2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

96 โครงการปรับปรุง 
ถนนสายทุ่งป่อง 
หมู่ที่ ๙ ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

  

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง ๕๒๐ เมตร ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร  

- ๑,๒๔๘,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้
ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน และ
สำมำรถระบำยได้
มำกขึ้น 

ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น และ 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดีขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

97 โครงการปรับปรุง
ถนนสายบ้าน
ผู้ใหญ่รังสรรค์ 
อุทิศ หมู่ที่ ๙ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทางยาว ๕๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ เมตร  

- - ๑๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้
ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน และ
สำมำรถระบำยได้
มำกขึ้น 

ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำก
ยิ่งขึ้น และ 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดีข้ึน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

98 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายเกาะยูง 
หมู่ที่ ๑๐  
ต าบลหนอง
หงส์ 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเกาะยูง 
หมู่ที่ ๑๐ ระยะทางยาว 
๑,๑๒๖ เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๔,๕๐๔ ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๒,๙๔๕,๖๑๖ - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ีได้ใช้
ถนนอย่ำงสะดวก 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลทีค่ำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

99 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
บ้านนายชอบ สุด
ถนอม หมู่ที่ ๑๐ 
ต าบลหนองหงส์ 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นายชอบ สุดถนอม หมู่
ที่ ๑๐ ระยะทาง ๓๙๘ 
เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๑,๕๙๒ ตาราง
เมตร 

๑,๐๓๔,๘๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ีได้ใช้
ถนนอย่ำงสะดวก 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑00 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางชนิด
ผิวจราจร ๓ ชั้น 
สายรอบหนอง
สระ  หมู่ที่ ๑๑ 
ต าบลหนองหงส์ 
 

เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทาง 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว
จราจร ๓ ชั้น สายรอบหนอง
สระ  หมู่ที่ ๑๑  ระยะทาง 
๓๓๔ เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  ๑,๓๓๖  
ตารางเมตร 

๔๙๑,๖๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ในพ้ืนที่ได้ใช้
ถนนอย่ำง
สะดวก 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑01 โครงการซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านนา
โต๊ะแถม ต าบล
หนองหงส์ 
 

เพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านนาโต๊ะแถม 
จ านวน ๑ ระบบ 
 

๒๕,๖๘๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ไดร้ับรู้ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

102 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเข้า
หนองสระ หมู่ที่ 
๑๑ ต าบลหนอง
หงส์ 
 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเข้าหนอง
สระ หมู่ที่ ๑๑ ระยะทาง
ยาว ๓๕๐ เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๔๐๐ ตารางเมตร  
 

- - ๙๑๖,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

 

 

 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ทางเข้าหนองสระ 
หมู่ที่ ๑๑ ต าบล
หนองหงส์ 
 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 (บำท) 2567 (บำท) 2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

103 โครงกำรปรับปรุง
ภูมิทัศน์หนองสระ 
หมู่ที่ 11 ต ำบล
หนองหงส์ 

 

๑.เพ่ือพัฒนำเป็นที่
พักผ่อน ออกก ำลัง
กำยของประชำชน 

๒.เพ่ือเป็นกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

บริเวณหนองสระ หมู่
ที่ 11 จ ำนวน 1 
แห่ง รำยละเอียด
ตำมแบบแปลน 
อบต.หนองหงส์ 
ก ำหนด 

๑๐,๐๐0,00๐- - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชนได้
ทัศนียภำพที่
สวยงำมและ
ร่มรื่น 

มีสถานที่
พักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

104 โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยบ้ำน
นำงยวง หมู่ที่ 
11 ต ำบลหนอง
หงส์ 

 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำง
ยวง หมู่ที่ 11 ระยะทำง 
220 เมตร ผิวจรำจร
กว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่
น้อยกว่ำ 880 ตำรำง
เมตร  

- - - 545,60๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น               
๒. สำมำรถระบำยน้ ำ
ลงสู่ล ำน้ ำสำธำรณะได้
ดีมำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

105 โครงการซ่อม
สร้ า งถนนผิ ว
จ ร า จ ร แ อ ส
ฟัลท์   ติกคอ
นกรีตสายหน้า
โรงประชุม – 
เ ขตต าบลนา
โพธ์ หมู่ที่  ๑๑ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง           

๒. เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 

ซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจร
แอสฟัลท์ติดคอนกรีตสำย
หน้ำโรงประชุม – เขต
ต ำบลนำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ 
ระยะทำงยำว ๘๐๐ เมตร 
ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร ก่อสร้ำงผิวจรำจรผิว
จรำจรแอสฟัลท์ติกหนำ 
๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว

๑,๒๘๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชำชน
ได้ใช้ถนน 

๑. ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น  
๒. สำมำรถระบำยน้ ำ
ลงสู่ล ำน้ ำสำธำรณะ
ได้ดีมำกยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ต า บ ล ห น อ ง
หงส์ 

สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

จรำจรไม่น้อยกว่ำ ๓,๒๐๐ 
ตำรำงเมตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

แบบ ผ.02/2 



379 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 

แผนงานเคหะและชุมชน 

106 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อและ
บ่อพัก บริเวณถนน
สายหนองขลี-สาม
แยกส้มท้อน หมู่ที่ 
๑๑ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำน 
กำรระบำยน้ ำ 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อและบ่อพัก 
ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองหงส์
ก าหนด 

๗๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
สำมำรถ
ป้องกนัน้ ำ
ท่วมได้ดีขึ้น 

๑.ระบำยน้ ำได้ดี
ในช่วงฤดูฝน  

น้ ำไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์  งบประมำณ ตัวชี้วัด  

แบบ ผ.02/2 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

107 โครงการ
ปรับปรุงถนน
สายบ้านโคก
เกาะ หมู่ที่ ๑๑ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๖๐๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.หนองหงส์  

- ๙๖๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชน
ได้ใช้ถนน
อย่ำงมี
มำตรฐำน  

๑.ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

108 โ ค ร ง ก ำ ร
ข ย ำ ย เ ข ต
ถนนในซอย
น ำโชค หมู่ที่ 
12  ต ำบล
หนองหงส์ 
 

1.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงท่ีได้
มำตรฐำนและ
มีควำม
ปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทำง 
 

ขยำยไหล่ทำง ถนนซอยน ำ
โชค หมู่ที่ 12 กว้ำงข้ำงละ 1 
เมตร ยำว 300 เมตร 
 

- - - - 100,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ถนนอย่ำง
สะดวก 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
  
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 (บำท) 2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

109 โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม
คลองหนองเภา 
ซอยน าโชค บ้านนา
ใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำยน้ ำ
ได้ดี 

  

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคลองหนอง
เภา ซอยน าโชค บ้าน
นาใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ 
ขนาดกว้าง ๒.๔๐ 
เมตร สูง ๑.๖๐ 
เมตร ยาว ๖ เมตร 
จ านวน ๑ ช่อง 

๒๙๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้
ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน  

๑.ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

๒.สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

110 โครงการ
ปรับปรุงถนน
สายบ้านนา
ใหญ-่บ้าน
เกาะปริง หมู่
ที่ ๑๒ ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้ระบำย
น้ ำที่มีมำตรฐำน 
สำมำรถระบำยได้
ดี 

ปรบัปรุงผิวจราจรเปน็ลาดยาง
แบบแอสฟัลทต์ิกคอน กรีตระ
ยะทาง ๒,๐๒๕ เมตร ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า                 
คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ 
เมตร และก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. 

๘,๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้
ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน  

๑.ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

๒.สำมำรถ
ระบำยน้ ำลงสู่
ล ำน้ ำ
สำธำรณะได้ดี
มำกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

111 โครงการ
ปรับปรุงถนน
สายหนองนูด
พัฒนา หมู่ที่ 
๑๓ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง ๑,๑๐๗ เมตร 
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๔,๔๒๘ ตารางเมตร 

- - - - ๒,๖๕๖,๘๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้
ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน  

๑.ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 (บำท) 2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

112 โครงกำร
ปรับปรุง
ถนนสำย
หนองนูด 
– ต ำบล
ควนกรด  
หมู่ที่ ๑๓ 
ต ำบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็นเส้นทำงที่
ได้มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำรระบำยน้ ำ
ที่มีมำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

ปรับปรุงผิวจรำจร
เป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทำง 
๕๐๐ เมตร ผิวจรำจร
กว้ำงเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จรจรไม่น้อยกว่ำ 
๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร  

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้
ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน  

๑.ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

113 โครงการ
ปรับปรุง
ถนนสาย
บ้านผู้ใหญ่
กันตพงศ์ 
แก้วจิตงาม 
หมู่ที่ ๑๓ 
ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็นเส้นทำงที่
ได้มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำรระบำยน้ ำ
ที่มีมำตรฐำน สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ดี 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๑๓ ระยะทางยาว 
๓๔๐ เมตร ผิวจราจร
กว้าง ๓ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๐๒๐ ตารางเมตร 

- - - - ๖๑๒,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้
ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน  

๑.ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 
(บำท) 

114 โครงการ
ปรับปรุงถนน
สายบ้านนาย
วิชัย พรหมศร 
หมู่ที่ ๑๔ ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๔,๐๐๐ตารางเมตร 

- - - ๒,๖๓๖,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้
ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน  

๑.ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 (บำท) 

115 โครงการบุกเบิก
ถนน ถนนสาย
ป้ายเกาะปริง-
บ้านนายคุ้ม 
เกิดบัวทอง หมู่
ที่ ๑๔ ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

 

บุกเบิกถนน ระยะทาง 
๖๐๐ เมตร ผิวจราจร
หินคลุกกว้าง ๔ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ 
ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบ อบต.หนอง
หงส์ก าหนด 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้
ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน  

๑.ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลทีค่ำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑16 โครงการ
ปรับปรุง ถนน
สายซอยบ้าน               
นายคลิ้ง หมู่ที่ 
๑๔ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

 

ปรับปรุงผิวจรำจรเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทำง ๑๒๐ เมตร 
ผิวจรำจรหินคลุกกว้ำง 
๔ เมตร หนำ ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จรำจรหินคลุกไม่น้อย
กว่ำ ๔๘๐ ตำรำงเมตร 
ไหล่ทำงหินคลุกข้ำงละ 
๐.๒๕ เมตร 

๓๒๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้
ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน  

๑.ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 



390 

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑17 โครงการ
ปรับปรุงถนน 
สายซอยบ้าน
นายสมพงศ์ หมู่
ที่ ๑๔ ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง 
๙๕ เมตร ผิวจราจร
กว้าง ๓ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒๘๕ ตารางเมตร  

๑๘๙,๖๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้
ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน  

๑.ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

118 โครงการ
ปรับปรุงถนน 
ถนนสายซอย
บ้านยายแก้ว 
หมู่ที่ ๑๔ ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทำงได้
มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทำง 

๒.เพ่ือให้กำร
ระบำยน้ ำที่มี
มำตรฐำน 
สำมำรถระบำย
น้ ำได้ดี 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง ๒๔๐ เมตร 
กว้าง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๙๖๐ ตารางเมตร  

- ๖๓๙,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้ใช้
ถนนอย่ำงมี
มำตรฐำน  

๑.ประชำชน
ผู้ใช้เส้นทำงมี
ควำมปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

120 โครงการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง 
สายนาเกาะและ
ว่างท่อระบาย
น้ า  หมู่ที่ ๑๔  
ต าบลหนองหงส์ 

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

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
สายนาเกาะและว่างท่อ
ระบายน้ า  หมู่ที่ ๑๔ ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร  
และวางท่อระบายน้ า
ขนาด ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ 
เมตร จ านวน ๑๘ ท่อน 
(๒ แถว) 

- - ๒,๒๙๑,๗๒๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ถนนอย่ำง
สะดวก 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑21 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สาย
บ้านนายสวาท มณี
ฉาย  หมู่ที่ ๑๔  
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทาง  
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 
สามารถระบายน้ า
ได้ดี 

ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สาย
บ้านนายสวาท มณี
ฉาย หมู่ที่ ๑๔ ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๓๘๕ เมตร  หนา 
๐.๐๕ เมตร 

- - - ๗๓๙,๒๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ีได้ใช้
ถนนอย่ำงสะดวก 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

122 โครงการ
ขยายเขต
ประปา
หมู่บ้าน 
ถนนสาย
บ้านนาย
ฮวด ศรีชัย 
หมู่ที่ ๑ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทาง  
๒. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 
สามารถระบายน้ า
ได้ดี 
 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ถนนสายบ้านนายฮวด ศรี
ชัย หมู่ที่ ๑ โดยท าการวาง
ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ø 
๒ นิ้ว ระยะทาง ๓๕๔ 
เมตร 

๓๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ีได้ใช้
ถนนอย่ำงสะดวก 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

2566 (บำท) 2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

123 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าบ้าน
นายจาม ทอง
เลี่ยมนาค – 
บ้านนายสมชัย 
คงมีศรี หมู่ที่ ๑ 
ต าบลหนองหงส์ 
 

เพ่ือให้ชาวบ้าน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
นายจาม  ทองเลี่ยม
นาค – บ้านนายสม
ชัย คงมีศรี หมู่ที่ ๑ 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ในพ้ืนที่ได้ใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑24 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
สายบ้านนายบุญ
ฤทธิ์ – บ้านนาไม้
ดัก หมู่ที ่๑ ต าบล
หนองหงส์ 

เพ่ือเพ่ิม
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรใน
พ้ืนที่ 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายบ้าน
นายบุญฤทธิ์ – บ้าน
นาไม้ดัก หมู่ที่ ๑ 
บ้านทุ่งน้อย 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

๑. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ ใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่ำง 



397 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑25 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 
๒ บ้านจอด 
ต าบลหนองหงส์ 
 

เพ่ือให้
ชาวบ้านได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการ
ใช้รถใช้ถนน
ยามค่ าคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๒ บ้านจอด  

- - - ๒๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ในพ้ืนที่ได้ใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 



398 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑26 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ สาย
พรุเจ หมู่ที่ ๓ 
ต าบลหนองหงส์ 

เพ่ือให้
ชาวบ้านได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการ
ใช้รถใช้ถนน
ยามค่ าคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายพรุเจ หมู่ที่ ๓ ต าบล
หนองหงส์  

- - - - ๓๕๐,๐๐๐  ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ในพ้ืนที่ได้ใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 



399 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑27 โครงการเพิ่มสาย
ส่งแรงดันไฟฟ้า
แรงต่ า สาย
โรงเรียนบ้านนา
ป่า หมู่ที่ ๔ ต าบล
หนองหงส์ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
แรงดันไฟฟ้าตก 

เพ่ิมสายส่งแรงดันไฟฟ้า
แรงต่ า สายโรงเรียน
บ้านนาป่า หมู่ที่ ๔ 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ในพ้ืนที่ได้ใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

๑. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
๒. ลดรายจ่าย
ในการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 



400 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑28 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า สาย
นาป่า ซอย๓ – ม. 
๕ (สายควนธง) หมู่
ที่ ๔ ต าบลหนอง
หงส์ 

เพ่ือให้
ชาวบ้านมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
สายนาป่า ซอย๓ – ม. ๕ 
(สายควนธง) หมู่ที่ ๔
  

๔๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ในพ้ืนที่ได้ใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

๑. ประชาชนได้รับ
ความสะดวก สบายใน
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
๒. ลดรายจ่ายในการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

กองช่ำง 

๑29 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
สายบ่อทราย หมู่ที่ 
๔ ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้
ประชำชนมี
น้ ำใช้อุปโภค 
บริโภค 

ขยำยเขตประปำส่วน
ภูมิภำค HDPE ยำว ๗๕๐ 
เมตร รำยละเอียดตำม
แบบแปลนกำรประปำส่วน
ภูมิภำค  

- - - - ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชำชนได้มี
น้ ำใช้อุปโภค 
บริโภค 

๑.ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 



401 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑30 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
สายบ้านนางวรรณี 
ชาวไร่ หมู่ที่ ๕  
ต าบลหนองหงส์ 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรใน
พ้ืนที่ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายบ้านนางวรรณี 
ชาวไร่ หมู่ที่ ๕ บ้านนา
เกิดผล 
 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ในพ้ืนที่ได้ใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

๑. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ ใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 



402 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑31 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
สายควนธง – บ้าน
ผู้ใหญ่เจริญ รัตนบุรี 
หมู่ที่ ๕  ต าบล
หนองหงส์ 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรใน
พ้ืนที่ 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายควนธง 
– บ้านผู้ใหญ่เจริญ รัต
นบุรี หมู่ที่ ๕ บ้านนา
เกิดผล 

- - ๙๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชน
ในพ้ืนที่ได้ใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

๑. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ ใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 



403 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑32 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
สายหลังโรงเรียนนา
เกิดผล  หมู่ที่ ๕  
ต าบลหนองหงส์ 

ชาวบ้านมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค 
บริโภค 

วางท่อขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง 
สายหลังโรงเรียนนา
เกิดผล หมู่ที่ ๕ โดยการ
วางท่อ HDPE ๑๐๐ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖๐ 
มม. PN๖ระยะทาง 
๗๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง 

- - - ๔๘๓,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ีได้
ใช้น้ ำอุปโภค บริโภค 

ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
อุปโภค 
บริโภค 

โครงการขยาย
เขตประปาส่วน
ภูมภิาค สาย
หลังโรงเรียน
นาเกิดผล  หมู่
ที่ ๕  ต าบล
หนองหงส์ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑33 โครงการขยาย
เขตประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๕  
ต าบลหนองหงส์ 
 

ชาวบ้านมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค 
บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๕ โดยการวางท่อ 
PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ø 
๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตรตามแบบการ
ประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาทุ่งสง 

๙๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนใน
พ้ืนที่ได้ใช้น้ ำ
อุปโภค บริโภค 

ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 



405 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑34 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๗ บ้านนาไม้
ดัก  ต าบลหนอง
หงส์ 
 

เพ่ือให้ชาวบ้านได้รับ
ความสะดวกสบาย 
ในการใช้รถใช้ถนน
ยามค่ าคืน 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
หมู่ที่ ๗ บ้าน
นาไม้ดัก 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

๑. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ ใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑35 โครงการขยาย
เขตประปาส่วน
ภูมิภาค สายข้าง
โรงพยาบาลทุ่ง
สง หมู่ที่ ๗  
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือชาวบ้าน
มีน้ าใช้เพื่อ
อุปโภค บริโภค 

วางท่อขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายข้าง
โรงพยาบาลทุ่งสง หมู่ที่ ๗ 
โดยการวางท่อ HDPE ๑๐๐ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. 
PN๖ระยะทาง ๘๘๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่ง
สง 

- ๖๒๙,๒๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้น้ ำในกำร
อุปโภค บริโภค 
อย่ำงสะดวก 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภค 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑36 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
สายหน้าบ้าน
นางแย้ม  รอดสี
เสน - ม.๑๓ หมู่ที่ 
๘ ต าบลหนอง
หงส์ 

เพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้รับความ
สะดวกสบาย ใน
การใช้รถใช้ถนน
ยามค่ าคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สาย
หน้าบ้านนางแย้ม  
รอดสีเสน - ม.๑๓ 
หมู่ที่ ๘ บ้านควน
ไม้แดง 

- ๔๐,๐๐๐  - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

๑. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ ใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑37 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๙ บ้านแสว  
ต าบลหนองหงส์ 

เพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้รับความ
สะดวกสบาย ใน
การใช้รถใช้ถนน
ยามค่ าคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 
๙ บ้านแสว 
 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
ทั่งถึง 

๑. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ ใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 (บำท) 2569 (บำท) 2570 (บำท) 

๑38 โครงการขยาย
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๑  
ต าบลหนองหงส์ 
 

เพ่ือให้
ชาวบ้านได้รับ
ความ
สะดวกสบาย 
ในการใช้รถใช้
ถนนยามค่ า
คืน 

ขยายระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า  
หมู่ที่ ๑๑ บ้าน
นาโต๊ะแถม 

- - ๖๔,๗๔๕.๘๒  - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

๑. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ ใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 (บำท) 2567 

(บำท) 
2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑39 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
สายบ้านนาใหญ่ 
หมู่ที่ ๑๒ ต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือประชำชน
มีน้ ำใช้เพื่อ
อุปโภค บริโภค 

 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค วางท่อ 
HDPE ยาว ๒,๒๐๐ 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบการประปา
ส่วนภูมิภาค 

๑,๓๓๘,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้มีน้ ำใช้อุปโภค 
บริโภค 

 

ประชำชนมีน้ ำ
ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง 

 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑40 โครงการเพิ่ม
สายส่งแรงต่ า
ไฟฟ้า ซอยน า
โชคและสาย
บ้านนางมณี
ทิพย์ มณีฉาย 
หมู่ที่ 12  
ต าบลหนองหงส์ 
 

เพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้รับความ
สะดวกสบาย ใน
การใช้รถใช้ถนน
ยามค่ าคนื 

เพ่ิมสายส่งแรง
ต่ าไฟฟ้า  หมู่ที่ 
๑๒ บ้านนาใหญ่ 

- - ๓๐๐,๐๐๐  - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

๑. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ ใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑41 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ า 
สายทุ่งขึงหนัง  
หมู่ที่ ๑๓ ต าบล
หนองหงส์ 

เพ่ือให้ชาวบ้านมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
สายทุ่งขึงหนัง  หมู่ที่ ๑๓ 
บ้านหนองนูด 

- ๗๐,๐๐๐  - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

๑. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ ใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑42 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๑๔ บ้าน
ยวนไม้ขาว ต าบล
หนองหงส์ 

เพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการใช้รถใช้
ถนนยามค่ าคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 
๑๔ บ้านยวนไม้
ขาว 

- - ๑๕๐,๐๐๐  - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงทั่ง
ถึง 

๑. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ ใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

143 โครงการเจาะบ่อน้ า
บาดาล  หมู่ที่ ๑๔ 
ต าบลหนองหงส์ 

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

เจาะบ่อบาดาล 
จ านวน ๑ บ่อ 
ขนาด ø ๔ นิ้ว 
ความลึกเฉลี่ย ๔๓ 
– ๑๐๐ เมตร 
จะต้องสูบน้ าให้ได้
ไม่นอ้ยกว่า ๕ 
ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง  

- - - ๑๙๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนในพื้นท่ี
ได้มีน้ ำใช้ 

 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถ
ระบายน้ าลงสู่
ล าน้ าสาธารณะ
ได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 (บำท) 2570 
(บำท) 

14๔ โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา ทางเข้า
วิทยาลัยเทคนิคทุ่ง
สง  

๑. เพ่ือก่อสร้าง
สนามกีฬาทางเข้า
วิทยาลัยเทคนิคทุ่ง
สง 
๒.เพ่ือให้ประชำชน
ได้มีสถำนที่ออก
ก ำลังกำย 

๑.ก่อสร้างลู่วิ่งและ
ลานกรีฑา 
๒.ก่อสร้างผิวยาง
สังเคราะห์และยาง
ธรรมชาติ 

- - - ๒๖,๙๘๔,๙๖๓ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชำชนใช้พ้ืนที่ 

 

๑. ประชาชน
ผู้ใช้สนามออก
ก าลังกาย 
 

กองช่ำง 

แบบ ผ.02/๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5.1 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 
  1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเด็จพระ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรม
รำชกุมำรี(อพ.สธ.) 

-เพ่ือสนอง
พระรำชด ำริ
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ
สมเด็จพระ
รัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
 

1 ครั้ง/ปี 
ประชำชนใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ประชำชน
มีรำยได้
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 

ประชำชนมี
ควำมรู้และ
น ำไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส ำนัก
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (5.1 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 
  1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

2 โครงกำรปลูก
หญ้ำแฝก 

-เพ่ือกำรรณรงค์และ
ขยำยผลให้
ประชำชนปลูกหญ้ำ 
อนุรักษ์ดินและน้ ำ 
ป้องกันกำรพังทลำย
ของดิน 

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

จ ำนวน ๕๐
คน 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร
45 คน 

คณะกรรมกำรศูนย์ฯ มี
ควำมรู้และน ำไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส ำนักปลัด 

3 โครงกำรปรับปรุง
ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
-เพ่ือให้เกิด
ทัศนียภำพที่สวยงำม
และร่มรื่น 

ในเขต
องค์กำร

บริหำรส่วน
ต ำบล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชำชน
ร้อยละ๘๐ 
เข้ำร่วม 

อบต.หนองหงส์ มี
ควำมรมรื่น ร่มเย็น 

เป็นระเบียบ 

ส ำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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       รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(5.2 แนวทางการพัฒนาบ าบัดและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 โครงกำรค่ำย
เยำวชน
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือปลูกฝังให้
เยำวชนได้ตระหนัก
ถึงคุณค่ำ 
ควำมส ำคัญ และมี
เจตคติที่ดีกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

จ ำนวน ๔๐
คน 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม

โครงกำร4๐ 
คน 

ท ำให้นักเรียน 
เยำวชน และ

ผู้ด้อยโอกำส ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรได้รับ
ควำมรู้และวิธีกำร
รณรงค์ปัญหำโลก

ร้อน 

ส ำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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5 โครงกำรอบรม
เพื่อสร้ำง
จิตส ำนึกและ
ตระหนักในกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรอนุรักษ์และ
เห็นถึงคุณค่ำของ
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เยำวชนและ
ประชำชนทั่วไป 

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

จ ำนวน ๗๐ 
คน 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม

โครงกำร ๗๐ 
คน 

สร้ำงจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์และ
เห็นถึงคุณค่ำของ
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 

ส ำนักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5.2 แนวทางการพัฒนาบ าบัดและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

แบบ ผ.02 
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 1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5.2 แนวทางการพัฒนาบ าบัดและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

6 โครงกำรอบรมให้
ควำมรู้และศึกษำดู
งำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะครบ
วงจรและกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมรำ
ชำติและสิ่งแวดล้อม 
๒.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่ ลดกำรใช้
งบประมำณเพ่ือกำรก ำจัด
ขยะมูลฝอย 
๓.เพ่ือลดกำรเกิดโรคติดต่อๆ
อันเป็นผลพวกมำจำกขยะ 
เช่น หนู แมลงสำบ และยุง  

คณะท ำงำน
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูล
ฝอย 
อำสำสมัครด้ำน
สำธำรณสุข 
ผู้น ำชุมชน และ
พนักงำนใน
องค์กำรบริหำร
ส่วนหนองหงส์ 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 
ได้รับ
ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
ในเรื่องกำร
จัดกำรขยะ 
เพ่ิมมำกข้ึน 

พ้ืนที่ในต ำบล
หนองหงส์มี
สภำพแวดล้อมที่
ดีขึ้น ทุกภำคส่วน
ในพ้ืนที่ เกิด
ควำมรักหวงแหน
ต่อท้องถิ่น  

ส ำนักปลัด 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
 งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

แบบ ผ.02 
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1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๖.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหาร  (6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

7 โครงกำรลดและ
แยกขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชำชนได้ตระหนัก
ถึงขยะในชุมชน 

1 ครั้ง/ปี ในเขต
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

30,000 30,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ได้
รับรู้ ควำม
เข้ำใจ 

ประชำชน
ตระหนักถึง
ขยะในชุมชน 

ส ำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย
(ผลผลิต

ของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑ โครงกำรอบรม
ให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำย
เบื้องต้นและ
สิทธิประโยชน์ 

-เพ่ือให้ประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เบื้องต้นด้ำนกฎหมำย 

1 ครั้ง/ปี 
ในกำรจัด
โครงกำร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ตัวแทน
ประชำชน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

ประชำชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจกฎหมำย
ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน
เบื้องต้น 

ส ำนักปลัด 

๒ โครงกำรให้
ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยต่ำงๆ  

-เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้
กฎหมำยและข้อ
ระเบียบแก่พนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหงส์ 

1 ครั้ง/ปี 
ในกำรจัด
โครงกำร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พนักงำน
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลและ
ประชำชนใน
เขตพ้ืนที่ 

พนักงำนมีควำมรู้
กฎหมำยและข้อ
ระเบียบในกำร
ปฏิบัติงำน 

ส ำนักปลัด 

 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๖.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหาร  (6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
  1.1 แผนงานการเกษตร 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย
(ผลผลิต

ของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๓ โครงกำรฝึกอบรม
สัมมนำและทัศน
ศึกษำดูงำนเพ่ิม
ศักยภำพ
คณะกรรมกำร
ศูนย์บริกำรฯ ผู้น ำ
เกษตร องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

-เพ่ือได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์มำพัฒนำ
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร 
-เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคี
ในกำรท ำงำนเป็นทีม 
 

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 
จ ำนวน 
45 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร
45 คน 

คณะกรรมกำร
ศูนย์ฯ มีควำมรู้
และน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ส ำนักปลัด 

4 โครงกำร อบต.พบ
ประชำชน 

เพ่ือออกให้บริกำร
ประชำชนในพ้ืนที่ 

1 ครั้ง/ปี 
ในกำรจัด
โครงกำร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ตัวแทน
ประชำชน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

ประชำชนที่ร่วม
ได้รับบริกำร 

ส ำนักปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงกำร
เลือกตั้งสมำชิก
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล
หนองหงส์ 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระบบประชำธิปไตย 

ประชำชนใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชำชนในเขต
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลร้อย
ละ 100 

ประชำชนในต ำบล
มีส่วนร่วมในระบบ
ประชำธิปไตย 

ส ำนักปลัด 

 
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (6.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

6 โครงกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

-เพ่ือร่วมปฏิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือ
ประชำชน ตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด 

ศูนย์
ปฏิบัติกำร

ร่วมจ ำนวน 1 
แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนศูนย์
ปฏิบัติกำ
ร่วมจ ำนวน 
1 ศูนย์ 

ผู้รับบริกำรศูนย์
ได้รับควำมสะดวก
และมีควำมพึงพอใจ
ในกำรรับบริกำร 

ส ำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (6.3 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 โครงกำร BIG 
Cleaning 
Day ต ำบล
หนองหงส์ 

เพ่ือสร้ำงควำม
สำมัคคีให้เกิดข้ึนใน
ชุมชน เสริมสร้ำง
วินัยกำรรักสะอำด 
และ ๓R 

ประชำชนในพื้นท่ี จิต
อำสำภำคประชำชน 
และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองหงส์ 
ร่วมมือกัน จ ำนวน 
๑๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้เข้ำร่วม 

พ้ืนที่ในต ำบลหนองหงส์มี
สภำพแวดล้อมที่ดีขึ้น ทุก
ภำคส่วนในพ้ืนที่ เกิด
ควำมรักหวงแหนต่อ
ท้องถิ่น 

ส ำนักปลัด 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  (6.3 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล)  
  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

8 โครงกำร
องค์กร
โปร่งใส่
ห่ำงไกล
กำรทุจริต 

-เพ่ือให้กำรบริหำร
รำชกำรเป็นไปด้วยควำม
โปร่งใส 
-เพ่ือส่งเสริมและป้อง
ปรำมกำรทุจริต 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 
150 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กำรทุจริต
ร้อยละ 0 

กำรบริหำรงำน
เป็นไปด้วยควำม
โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ 

ส ำนักปลัด 

9 โครงกำร 
Office 
Cleaning 
Day ต ำบล
หนองหงส์ 

๑.เพื่อเป็นกำรสร้ำงในเกิด
กำรส่วนร่วมของผู้บริหำร 
และบุคลำกรในหน่วยงำน 
ในอันที่จะเปน็กำร
เสริมสร้ำงควำมรัก ควำม
สำมัคคีของพนักงำนใน
องค์กร 
๒.เพื่อให้สภำพแวดล้อมของ
ที่ท ำงำนสะอำดเปน็ระเบียบ
เรียบร้อย ถูกลักษณะ 

พนักงำนส่วน
ต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักจ้ำง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 
ได้รับ
ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

ผู้บริหำรและ
บุคลำกรได้มีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนิน
กิจกรรม ในกำร
จัดกำร
สภำพแวดล้อม
ร่วมกันเสริมสร้ำง
ควำมรัก ควำม
สำมัคคีของคนใน
องค์กร 

ส ำนักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (๖.๓แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

๑๐ โครงกำรอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภำพและศึกษำ
ดูงำนของคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำพนักงำน
ส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
จ้ำงและผู้น ำชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้
ของคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ พนักงำน
ส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง และ
ผู้น ำชุมชน 

๑ ครั้ง/ป ี ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ องค์กำร
บริหำร
ส่วนต ำบล
มีผลกำร
ปฏิบัติงำน
ร้อยละ 
๗๐ ขึ้นไป 

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร
ได้รับควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ในกำร
ปฏิบัติงำน 

ส ำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๖.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหาร  (6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ และระบบการจัดเก็บภาษี) 

แบบ ผ.02 
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  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย(ผลผลิต

ของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

11 โครงกำรประชำสัมพันธ์
กำรจัดเก็บภำษีของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหงส์ 

เพ่ือให้ประชำชนเกิด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
หน้ำที่กำรช ำระภำษี
มำกขึ้น 

ประชำชน 
ผู้ประกอบกำรค้ำ 
สถำนบริกำรต่ำงๆ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

ท ำให้
ประชำชน
พร้อมใจ
มำเสีย
ภำษ ี

กองคลัง 

 

 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๖.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหาร  (6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ และระบบการจัดเก็บภาษี) 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย(ผลผลิตของ

โครงกำร) 
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1๒ โครงการ
ปรับปรุง
แผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือส ำรวจข้อมูล
เกี่ยวกับ
รำยละเอียดของ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง กำร
ครอบครอง
ตลอดจนข้อมูลกำร
ใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินแตล่ะแปลง
ตำมแบบบัญชี
รำยกำรที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ำง(ภ.ด.ส.๓)
ให้ถูกต้อง 

ส ำรวจข้อมูลภำคสนำม
(ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง รวมทั้ง ป้ำย และ
ประกอบกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ)
ตำมเอกสำรจำกที่ดิน ที่
ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
หรือสิ่งปลูกสร้ำงทีไ่ด้
เปลี่ยนแปลงตำม
ใบอนุญำตก่อสร้ำง หรือ
ตำมสถำนประกอบกำร
ที่เกิดขึ้นใหม่ ของต ำบล
หนองหงส์ อ ำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ทั้ง ๑๔ หมู่บ้ำน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สำมำรถ
ส ำรวจ
ข้อมูลให้
แล้วเสร็จ
ร้อยละ 
๘๐ 

๑.อบต.หนอง
หงส์ มีข้อมูล
เก่ียวกับที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้ำงในกำร
จัดท ำแบบ
บัญชีรำยกำร
ที่ดินสร้ำง
และสิ่งปลูก
สร้ำง(ภ.ด.ส.
๓)ที่เพิ่มข้ึน  

กองคลัง 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่รับ ผิด
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

- งานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือจัดหาตู้เย็นขนาด ๙ คิวบิกฟุต จ านวน ๑ 
หลังโดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- - ๑๕,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

 

๒ แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ
ภำยใน 

- งำนป้องกัน
ภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐  ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ 
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ าจ านวน ๒ คัน โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงาน
ประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- - - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

 

 

 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ แผนงำน
กองช่ำง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

โครงกำรจัดซื้อรถตักหน้ำขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  
ต ำบลหนองหงส์จ ำนวน ๑ คัน 
๑.เป็นรถตักหน้ำขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยำง ๔ 
ล้อติดบุ้งกี๋ส ำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขุดด้ำนหลังรถ ควบคุม
ด้วยระบบไฮดรอลิก 
๒. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ ๙๐ 
แรงม้ำ ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนำที ระบำย
ควำมร้อนด้วยน้ ำ 
๓.  ระบบถ่ ำยทอดก ำลั งแบบ Hydrostatic หรือแบบ 
Torque Converter 
๔. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 

- - ๓,๓๐๐,๐๐๐ - - กองช่ำง 

 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

แบบ ผ.03 



433 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ที ่
แผน
งาน 

หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    ๕. บุ้งกี๋ตัก 
(๑) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอดิก 
(๒) ขนำดควำมจุของบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่ำ ๐.๘๕ ลูกบำศก์เมตร 
(๓) ควำมสูงจำกพ้ืนดินถึงสลักบุ้งก๋ีขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๓.๓๐ เมตร  
๖. บุ้งกี๋ขุด 
(๑) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ ำยันท ำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน 
ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 
(๒) ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งก๋ีขุด ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐ มิลลิเมตร 
(๓) ควำมจุของบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่ำ ๐.๑๕ ลูกบำศก์เมตร 
(๔)มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร 
(๕) มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่ำ ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร 
๗. มีน้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ ๖,๕๐๐ กิโลกรัม 
๘. หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต 
 

- - - - -  

แบบ ผ.03 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    ๙. ระบบไฟฟ้ำ ๑๒ โวลต์ 
๑๐. อุปกรณ์ประกอบ 
(๑) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนของเครื่องจักรกล 
(๒) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญำณ 
(๓) มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ ำมันเครื่อง และไฟชำร์ทแบตเตอรี่ 
(๔) มีเกจ์บอกระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง 
(๕) มีประแจส ำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จ ำนวน ๑ ชุด 
(๖) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครื่องจักร จ ำนวน ๑ ชุด 
(๗) หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน ๒ ชุด 
(๘) กระบอกอัดจำระบี จ ำนวน ๑ ชุด 
(๙) เครื่องมือประจ ำรถ จ ำนวน ๑ ชุด 
(๑๐) ชุดประแจบล็อกส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ขนำด 
ตั้งแต่ขนำด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จ ำนวน  ๑ ชุด และอุปกรณ์กำรขัน
พร้อมกล่องเหล็ก 

- - - - -  

 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

แบบ ผ.03 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    (๑๑) ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ ๑๐ 
ขนำด ตั้งแต่ขนำด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จ ำนวน ๑ ชุด 
(๑๒) มีสัญญำณและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต 
( ๑๓ )  สั ญญำณไฟฉุ ก เ ฉิ น สี เ ห ลื อ ง หมุ น ร อบตั ว  ขน ำ ด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง 
จ ำนวน ๑ ชุด 
(๑๔) หนังสือคู่มือ จ ำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้ 
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือ
กำรสั่งอะไหล่ (Parts Book) 
 

- - - - -  

 

 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

แบบ ผ.03 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 (บาท) 2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ แผนงำน
กองช่ำง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

โครงกำรจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือนล้อหน้ำเหล็กล้อหลังยำง
ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๓ ตัน พร้อมรถลำกพ่วง          ต ำบล
หนองหงส์จ ำนวน ๑ คัน 
๑. ลักษณะทั่วไป 
รถบดสั่นสะเทือนล้อผสม แบบล้อหน้ำเหล็กล้อหลังยำง 
ขับเคลื่อนด้วยตัวเองสำมำรถหักเลี้ยวกลำงล ำตัวเป็นรถใหม่
รุ่นล่ำสุดจำกโรงงำนผู้ผลิตได้รับมำตรฐำน ISO๙๐๐๑ มี
น้ ำหนักพร้อมท ำงำน (Max Operating mass) ไม่น้อยกว่ำ 
๓ ตัน 
๒. เครื่องยนต์ 
๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่ำ แบบ ๓ สูบ ๔ จังหวะ 
ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ 
๒.๒ ขนำดก ำลังไม่น้อยกว่ำ ๔๐ แรงม้ำ ที่เครื่องยนต์หมุน
ไม่ต่ ำกว่ำ ๒,๖๐๐ รอบ/นำท ี
๒.๓ สตำร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้ำ 

- - ๒,๗๐๐,๐๐๐ - - กองช่ำง 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.03 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    ๓. ระบบส่งก ำลัง 
๓.๑ แบบ Hydrostatic 
๓.๒ ควำมเร็วในกำรขับเคลื่อนไม่ต่ ำกว่ำ ๑๐ กิโลเมตร / ชั่วโมง 
๓.๓ ควำมสำมำรถในกำรไต่ทำงลำดชันได้ไม่ต่ ำกว่ำ ๓๐ องศำ 
๔. ระบบสั่นสะเทือน 
๔.๑ แบบ Hydrostatic 
๔.๒ ควำมถี่ในกำรสั่นสะเทือนไม่น้อยกว่ำ ๓,๑๕๐ ครั้ง / นำที (๕๓ Hz) 
๔.๓ แรงสั่นสะเทือน (Centrifugal force)ไม่น้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ กิโลกรัม 
(๓๐ KN) 
๕. ระบบห้ำมล้อ 
๕.๑ แบบ Hydrostatic 
๕.๒ มีเบรคจอดพร้อมเบรคฉุกเฉิน (Parking/Emergency brake) 
 

- - - - -  

 

 

 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    ๖. ขนำด 
๖.๑ ล้อเหล็กหน้ำผิวเรียบ กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๗๐๐ มิลลิเมตร  
๖.๒ ล้อหลังเป็นยำงชนิดผิวเรียบมี จ ำนวน ๔ เส้น ตำมมำตรฐำน
ผู้ผลิต สำมำรถสลับสับเปลี่ยนกันได้ทุกล้อ 
๖.๓ รัศมีกำรเลี้ยวไม่เกิน ๔,๘๐๐ มิลลิเมตร  
๖.๔ขนำดควำมยำวตัวรถไม่เกิน ๒,๙๐๐ มิลลิเมตร 
๖.๕ ขนำดควำมกว้ำงตัวรถไม่เกิน ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
๗. ระบบไฟฟ้ำ 
๗.๑ ระบบไฟส่องสว่ำงเป็นไปตำมมำตรฐำนกรมกำรขนส่งทำงบก 
๗.๒ ระบบไฟสัญญำณเป็นไปตำมมำตรฐำนกรมกำรขนส่งทำงบก 
๘. อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก 
๘.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรท ำงำนเครื่องจักร 
๘.๒ หมวกนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับ จ ำนวน ๒ ใบ 

 

- - - - -  

บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    ๘.๓ กระบอกอัดจำระบี พร้อมสำยอัดหล่อลื่น จ ำนวน ๑ ชุด พร้อม
จำระบี ๒๐ กิโลกรัม 
๘.๔ ไฟฟ้ำส่องสว่ำงตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 
๘.๕ เครื่องมือประจ ำรถ ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต จ ำนวน ๑ ชุด 
๙. เครื่องลำกจูงหรือเทรลเลอร์ลำกพ่วง 
๙.๑ ส ำหรับใช้บรรทุกบด กระบะส ำหรับบรรทุกมี ขนำดควำมกว้ำง 
x ควำมยำว ไม่น้อยกว่ำ    ๑,๕๐๐ x ๓,๑๐๐ มิลลิเมตร 
๙.๒ พ้ืนบรรทุกปูด้วยเหล็กแผ่นตอกลำยกันลื่นควำมหนำไม่น้อย
กว่ำ ๓ มิลลิเมตร ขอบกระบะมีพ่วงหรือตะขอผูกรั้งไม่น้อยกว่ำ ๔ 
จุด 
๙.๓ มียำงจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔ เส้น รับน้ ำหนักรวมได้ไม่น้อยกว่ำ 
๓,๐๐๐ กิโลกรัม กระทะล้อ ท ำด้วยเหล็ก 
 

- - - - -  

 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    ๙.๔ มีล้อประคองด้ำนหน้ำเพ่ือช่วยกำรทรงตัวและบังคับ
เลี้ยวเมื่อสวมต่อเข้ำกับรถลำกจูง ล้อประคองสำมำรถยกขึ้น
เก็บได้ 
๙.๕ มีระบบสัญญำณไฟท้ำย ไฟเลี้ยว ไฟถอยหลังและไฟ
เบรก มีปลั๊กต่อพ่วงส ำหรับท ำงำนร่วมกับระบบไฟสัญญำณ
ของรถลำกจูง 
 
 

- - - - -  

 
 
 
 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ แผนงำน
กองช่ำง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

โครงกำรจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมำตร
กระบอกสูบ แบบกระบะท้ำย ต ำบลหนองหงส์ จ ำนวน ๑ คัน 
จัดซื้อรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมำตรกระบอก
สูบ แบบกระบะท้ำยจ ำนวน ๑ คัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
๑. ขนำด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบ 
๒. ไม่ต่ ำกว่ำ ๖,๐๐๐ ซีซี หรอืก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ำกว่ำ 
๑๗๐ กิโลวัตต ์
- แบบกระบะเทท้าย 
๑. ขนำดควำมจุได้ไม่น้อยกว่ำ ๔ ลูกบำศก์หลำ 
๒. น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม 
๓. พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอำกำศ  
 

- - ๑,๙๘๐,๐๐๐ - - กองช่ำง 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ แผนงำน
กองช่ำง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส ำนักงำน 

จัดหำเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ต ำบลหนองหงส์  
๑.เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่
ต่ ำกว่ำ ๑๘,๐๐๐ บีทียู 
๒.รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
๓.เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ขนำด
ไม่ เกิน  ๔๐ ,๐๐๐ บีทียู  ต้องได้ รับกำรรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน 
๕. เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ 
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องประจุไฟฟ้า (Ionizer) 
เป็นต้น 
 

- - ๑๑๔,๔๐๐ - - กองช่ำง 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    สำมำรถดักจับอนุภำค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สำมำรถท ำควำมสะอำด
ได ้
- ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
- ชนิดติดผนัง 
๖. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
๗. กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืน ๆ (นอกจำกข้อ ๓) ให้เป็นไป
ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ 
๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๓๙ เก่ียวกับกำรประหยัดพลังงำน โดย
ให้ พิจำรณำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศที่มีประสิท ธิภำพสูง (EER) 
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ คือ 
- ถ้ำจ ำนวนบีทียูเท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเทียบจ ำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ 
- ถ้ำจ ำนวนบีทียูไม่เท่ำกัน ให้น ำจ ำนวนบีทียูหำรด้วยจ ำนวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่ำ EER ถ้ำค่ำของ EER สูง ถือว่ำเครื่องปรับอำกำศมี
ประสิทธิภำพสูง สำมำรถประหยัดพลังงำนได้ดีกว่ำ 

- -  - -  

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖ แผนงำน
กองช่ำง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส ำนักงำน 

โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด 
Network ส ำหรับกระดำษขนำด A๓  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดำษขนำด A๔ อัตโนมัติ (Auto 
Document Feeder)ได้ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ แผ่น 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A๔ ไม่น้อยกว่ำ ๓๕ หน้ำต่อ
นำที (ppm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A๓ ไม่น้อยกว่ำ ๑๘ หน้ำต่อ
นำที (ppm) 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๒๕๖ MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐ Bade-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๕๐ แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A๓ , A๔, Letter, Legal และ Custom 

- - ๕๔,๐๐๐ - -  

    บัญชีครุภัณฑ์ 

แบบ ผ.03 



445 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ แผนงำน
กองช่ำง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส ำนักงำน 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่ ๒ ต ำบลหนองหงส์
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ ๑๒ แกนหลัก (๑๒ core) 
หรือดีกว่ำ ส ำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ ๒.๑ GHz จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๒ หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) รองรับกำรประมวลผลแบบ ๖๔ bit 
มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ไม่น้อยกว่ำ ๑๖ MB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR๔ หรือดีกว่ำ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ ๓๒ GB 
- สนับสนุนกำรท ำงำน RAID ไม่น้อยกว่ำ RAID ๐, ๑, ๕ 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีควำมเร็วรอบไม่น้อย
กว่ำ ๑๐,๐๐๐ รอบ ต่อนำที หรือชนิด Solid State Drive หรือดีกว่ำ 
และมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๔๕๐ GB จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔ หน่วย 
- มี DVD-ROM หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก 
(External) จ ำนวน ๑ หน่วย 

- - ๓๕๐,๐๐๐ - -  

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Bade-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน ๒ 
หน่วย 

- -  - -  

 
 
 
 
 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 (บาท) 2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ แผนงำน
รักษำควำม
สงบภำยใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
 

จัดซื้อ ถังบรรจุน้ ำพร้อมฐำนรองถังบรรจุน้ ำ จ ำนวน ๕ ชดุ 
๑.ถังบรรจุน้ ำ ขนำด ๓,๐๐๐ลิตร จ ำนวน ๕ ถัง 
๒.ก่อสร้ำงฐำนรองถังน้ ำเคลื่อนที่ได้ ขนำด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๗๐
เมตร (๗,๙๐๐x๕) 

- - ๑๓๘,๒๐๐ - - ส ำนักปลัด 

9 แผนบริหำร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำณกระบอก
สูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซ ีหรือก ำลังเครื่องยนต์สงูสุด 
ไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต ์
1) แบบอัดท้ำย 
   (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุของตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 
ลูกบำศก์เมตรและสำมำรถรับนำ้หนักมูลฝอยไดไ้ม่น้อยกวำ่ 
5,000 กิโลกรัม 
   (2) ตัวถังท ำดว้ยเหล็กหนำไมน่้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ 
ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร 
   (3) น้ำหนักของรถรวมน้ ำหนกับรรทุก 
ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม 
   (4) ชุดอัดท้ำยท้ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิต 
แรงดันสูงสดุไมน่้อยกว่ำ 2,500 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว 
   (5) มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง 

  2,400,000    
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ส่วนที่ 4 การตดิตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนำท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  แผนพัฒนำต ำบล  แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน  ดังนั้น  จึงต้องมีกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตำมกระบวนกำรพิจำรณำจำกประชำคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท ำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  โดยน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สำมำรถบูรณำกำร
กับแผนพัฒนำจังหวัด  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอันจะ
น ำไปสู้กำรจัดท ำงบประมำณ ที่มีประสิทธิภำพในท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง  เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่ำวนท้องถิ่น  จึงต้องก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน ำไปสู่กำร  
บูรณำกำรร่วมกัน ให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนำภำค  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะต้องมีกำรติดตำมและติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรให้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  โดยด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย  รำยละเอียดแนวทำงกำรพิจำรณำตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑๕  ธันวำคม  ๒๕๖3  เรื่อง  แนวทำงกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   ดังนี้    
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศำสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงำน (๕) 

     ๓.๙  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ ำ ลักษณะของป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขต
กำรปกครองกำรเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง 
กำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร และ
ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สำธำรณสุข 
อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงค์เครำะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคมขนส่ง กำร
ไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง กำร
ประศุสัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่ม
อำชีพแรงงำน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ
ประเพณี และงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถ่ิน สินค้ำพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ คุณภำพ
ของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือ
กำรใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำรด ำเนินกำร
ประชุมประชำคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหำ 
ปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) กำรวิเครำะห์ที่ควบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์
จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำรบังคับ
ใช้ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดข้ึนต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข 
ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด  
เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำรส่งเสริม
อำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มต่ำงๆ 
สภำพทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ ทำง
ภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

(๓)  

(๖) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำใน
ปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนได้แก่ S-Strength(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส) และT-
Threat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศำสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำร
พัฒนำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์พัฒนำภำค 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน  นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำยรัฐบำล หลักประชำ
รัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้ำประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงำน 
 
 
 
 
๓.๙ ควำมเชื่อมโยง
ของยุทธศำสตร์ใน
ภำพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำส
และศักยภำพท่ีเป็นลักษณะเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำ 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทำง  วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งที่จะด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ควำมมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำกศักยภำพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์  

(๕)  

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงำนที่เกิดจำกเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน น ำไปสู่กำรท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น โดยระบุแผนงำนและควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

(๕)  

ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนำภำค/
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนำจังหวัดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
จะต้องด ำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย  รำยละเอียดแนวทำงกำร
พิจำรณำตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑๕  ธันวำคม  ๒๕๖3  
เรื่อง  แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร (๕) 
     ๕.๒  ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (๕) 
     ๕.๓  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชำติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภำยใต้หลักประชำรัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) (๕) 
     ๕.๑๐  มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคำดว่ำที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจดัท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ศักยภำพดำ้น
เศรษฐกิจ, ด้ำนสังคม, ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) กำรควบคุมทีม่ีตัวเลขต่ำงๆ เพือ่น ำมำใช้วัดผลในเชิงปรมิำณ เช่น กำรวัดจ ำนวนโครงกำร 
กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือผลผลิตนัง่เองว่ำเป็นไปตำมทีต่ั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่จ ำนวนท่ี
ด ำเนินกำรจริงตำมที่ได้ก ำหนดไวเ้ท่ำไร จ ำนวนท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดม้ีจ ำนวนเท่ำไหร่ 
สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลักประสทิธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้
ก ำหนดไว ้

๒) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเชิงปริมำณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำรน ำเอำเทคนิคๆ มำใช้เพื่อวัดค่ำ
ภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนหรือไม่และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีหรือไม่ ประชำชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ มสีภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำรได้ตำม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมที่
บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำรตำมที่ไดร้บังบประมำณมำด ำเนินกำร 
รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 

๒) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเครำะห์แผนงำน งำน ท่ีเกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มคีวำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักกำรบูรณำกำร (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

๒) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ท่ีสอดคล้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
หลักประชำรัฐ 

๑๐  

5. โครงการพัฒนา 

5.1ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลตุำมวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ ช่ือ
โครงกำรมคีวำมชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

6๐ 

(5) 
 

5.2ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงกำรต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับควำม
เป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตผุลวิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(5)  

5.3เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)มีความชัดเจน
น าไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภำพที่อยำกให้เกดิขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้องชัดเจน สำมำรถระบุ
จ ำนวนเท่ำไร กลุ่มเปำ้หมำยคืออะไร มผีลผลติอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย พ้ืนท่ีด ำเนินงำน และ
ระยะเวลำด ำเนินงำนอธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำท่ีไหน เริม่ต้นในช่วงเวลำใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุม่เป้ำหมำยมหีลำยกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใคร
คือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก  ใครคือกลุม่เป้ำหมำยรอง 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.4โครงการมีความสอดคล้องกบั
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน(3) 
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน(4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียม
กันทำงสังคม(5) กำรสร้ำงกำรเติบโตคณุภำพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรับ
สมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกดิควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 โดย 
(1)ยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงพัฒนำ (3)ยึดวิสัยทัศนภ์ำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4)ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศ 2579 (5)ยึดหลักกำรน ำไปสู่
กำรปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทฺธ์ิอย่ำงจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้ำหมำย
ระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1)กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรดหลุด
พ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยไดสูง (2)กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำร
ปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3)กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
(4)กำรรองรับกำรเช่ือมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (5)กำรสร้ำงควำมเจรญิเติบโต
ทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภำพ 

(5)  

5.6โครงการมีความสอดคล้องกบั 
Thailand 4.0 

โครงกำรมลีักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  

Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท ำน้อย ได้มำกเช่น (1)เปลี่ยนจำกกำร
ผลิตสินค้ำ โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้ำเชิงนวัตกรรม (2)เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภำคอุตสำหกรรม (3)เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลติสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำก
ขึ้น รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคดิสรำ้งสรรค์ นวตักรรม วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำต่อยอดควำมไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้ำน
กำรเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

 

4.3 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ  เป็นแนวทำงในกำรบริหำรพัฒนำท้องถิ่นให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย  เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุดในกำรแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำของประชำชน  โดยพิจำรณำบรรจุโครงกำรในงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  และงบประมำณจำกเงินสะสม  โดยจะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกำรสรุปผลในภำรวมของท้องถิ่น  เป็นกำรติดตำมผล
กำรน ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่ำเกิดผลทั้งในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ  อย่ำงไร  ซึ่ง
สำมำรถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่ำงๆ ตำรำง กรำฟ และกำรพรรณนำ ดังนี้ 
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
        ๑  ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 1)แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance Indicators) 
 2)แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan&Norton 
 3)แบบมุง่วัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
 4)แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
 5)แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 

ระบบกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือ PPMS 
 6)แบบกำรประเมินโดยใช้วิธีกำรแก้ปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำที่เกิดขึ้นหรือ Problem-

Solving Method 
 7)แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
 8)แบบกำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 9)แบบกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
 10)แบบกำรประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
 11)แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้กรอบตำมข้อ 1-10 

หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  กำรจัดผลเชิงคุณภำพ  ใช้กำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรวัดผลเชิงคุณภำพโดย
ภำพรวม โดยได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำลในภำพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนบริกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงำนภำยนอกด ำเนินกำร) 
   
4.4 ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 4.4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหำสำธำรภัยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัย

แล้ง  วำตะภัย  น้ ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชำชนในพ้ืนที่  เกิดควำมเสียหำยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทำงกำรแก้ไข คือพิจำรณำวำงแผนกำรด ำเนินกำรป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่ำงเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงำน  โครงกำร  กิจกรรม กำรให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันท่วงที   
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  (๑.๒)  ปัญหำโรคระบำดที่เกิดจำกคน  เกิดจำกสัตว์  ที่ส่งผลอันตรำย หรือคร่ำต่อชีวิต
ประชำชน  และสัตว์ต่ำงๆ ในต ำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้เลือดออก  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้ำ ปำก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้ำ  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  คือ ฝึกอบรม ประชำสัมพันธ์  รณรงค์กำรป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับกำร
เกิดโรคระบำด  กำรท ำลำย  กำรรักษำ   

  (๑.๓)  ปัญหำประชำชนมีรำยได้น้อย  กำรศึกษำต่ ำ  ประชำชนในต ำบลยังมีคนรำยได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในกำรด ำรงชีวิต  ค่ำครองชีพสูง  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ประกอบอำชีพ  สำธิตกำรประกอบอำชีพ  ช่วยเหลือประชำชนซ่อมแซมบ้ำนคนจน  ผู้มีรำยได้น้อย  ส่งเสริมด้ำน
กำรศึกษำโดยกำรจัดบริกำรสำธำรณด้ำนกำรศึกษำ กำรจัดตั้งศูนย์ พัฒนำเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้ำงเด็กนักเรียนในช่วงปิดภำคเรียนเพื่อมีรำยได้   

  (๑.๔)  ปัญหำยำเสพติดในต ำบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ำมีกำรค้ำยำเสพติด และยังไม่พบ
รำยงำนว่ำมีผู้ติดยำเสพติด แต่เพ่ือเป็นกำรป้องกัน  มีแนวทำงกำรป้องกัน  โดยกำรลงพ้ืนที่ค้นหำ  กำรรณรงค์
ป้องกัน  กำรให้ควำมรู้กับประชำชนได้ทรำบถึงโทษของยำเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหำกำรสัญจรไปมำของประชำชนในต ำบล  เนื่องจำก ในต ำบลด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน เส้นทำงกำรคมนำคมบำงหมู่บ้ำนยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหำในกำรสัญจรไปมำของประชำชน เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรคมนำคมล่ำช้ำ แนวทำงกำรแก้ไข  จัดท ำ
แผนงำน โครงกำรก้อสร้ำงถนนในเส้นทำงส ำคัญ  พิจำรณำเสนอสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จำกกำรส ำรวจข้อมูล กำรลงพ้ืนที่ในต ำบล จะเห็นว่ำประชำชนยังมี
ปัญหำที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขอยู่มำก ดังนี้  ด้ำนกำรศึกษำ  สำธำรณสุข  ควำมมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  กำรศำสนำศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬำ  สถำนที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิกำรสังคมกำรเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสำหกรรม กำรพัฒนำอำชีพ  เส้นทำงคมนำคมขนส่ง/ไฟฟ้ำ/น้ ำประปำ/แหล่งน้ ำเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำกปัญหำด้ำนต่ำงๆ ประชำชนไม่สำมำรถ
แก้ไขปัญหำเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท ำให้มีกำรเสนอโครงกำรเข้ำมำเป็นจ ำนวน
มำก  ซึ่งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ำกัดไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรได้ 

  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จำกข้อสังเกตดังกล่ำว  มีข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  ดังนี้  
ปัญหำต่ำงๆ ที่ถูกเสนอมำยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ำมำพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญโดย
ประชำคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลำยภำคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมำชิกสภำท้องถิ่น  ผู้น ำหมู่บ้ำน  ตัวแทนส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ประชำชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร  และพิจำรณำบรรจุเข้ำแผนพัฒนำท่องถิ่นต่อไป  กรณี
โครงกำรที่เกินศักยภำพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น  
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  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจำกกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำพบว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหำให้กับประชำชนได้ในหลำยเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้ำน  มีผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ  ผลกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ สรุปได้ดังนี้ 

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

1 
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพทำงกำรเกษตรและพัฒนำฝีมือ(กำรเลี้ยงผึ้งและกำร
เพำะเห็ดโคน) 

18,680 

2 
โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่งำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน(โรคและแมลงศัตรูพืช) 

23,730 

3 โครงกำรฝึกอบรมกำรเลี้ยงสัตว์(กำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง) 15,150 

4 
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง(กำรปลูก
พืชสวนครัว) 

21,525 

5 โครงกำรส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำและกำรท ำหมันสุนัข 48,000 

6 โครงกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน 12,720 

7 โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดหนองหงส์ 208,648 

8 โครงกำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อ 29,726 

9 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 20,984 

10 โครงกำรจัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี และวันส ำคัญของชำติ 5,168 

11 โครงกำรวันท้องถิ่นไทย 2,300 

12 โครงกำรจัดงำนประเพณีวันสงกรำนต์ 14,125 

13 โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 16,500 

14 อุดหนุนโครงกำรประเพณีเดือนสิบ  10,000 

15 อุดหนุนโครงกำรประเพณีชักพระ 20,000 

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงบ้ำนนำใหญ่ หมู่ที่ 12 397,000 
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ดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

17 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำยสำมแยกยวนไม้ขำว ถึงป้ำยเกำะปลิง หมู่
ที่ 14 ช่วงที่ 1 

398,000 

18 โครงกำรบุกเบิกถนนสำยนำป่ำซอย 8 ถึงโรงอิฐบ้ำนนำป่ำ หมู่ที่ 4 415,490 

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยวงแหวน หมู่ที่ 10 402,000 

20 
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงสำยต่อเขตต ำบลนำโพธิ์ จดเขตต ำบลควนกรด 
(สำยหนองนูด) หมู่ที่ 13 

400,000 

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำลุ่ม จำกบ้ำนนำยเจริญ  
ทองกระจ่ำง ถึงบ้ำนนำยเนื่อง  ดอกกะฐิน หมู่ที่ 1 

400,400 

22 
โครงกำรวำงท่อขยำยเขตประปำส่วนภูมิภำค สำขำทุ่งสง สำยหลังโรงเรียนบ้ำน
นำเกิดผล หมู่ที่ 5 

368,500 

23 
โครงกำรวำงท่อขยำยเขตประปำส่วนภูมิภำค สำขำทุ่งสง สำยหลังโรงพยำบำล
ทุ่งสง(ควนไม้แดง) หมู่ที่ 7 

268,500 

24 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงชนิดผิวจรำจร 3 ชั้น สำยบ้ำนประนอม มหำสุข 
ถึงอ่ำวนกร้อง หมู่ที่ 9 

390,500 

25 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงชนิดผิวจรำจร 3 ชั้น สำยบ้ำนนำยฟอง  รัตนก
ระจ่ำง หมู่ที่ 11 

400,400 

26 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหลังวังกุ้ง หมูที่ 8 415,400 

27 ค่ำก ำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 666,188.25 

28 โครงกำรลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 50,000 

 

 

 

************************************ 
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