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

เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๔ ) โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  ข้อ 9  ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  "ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

หวังเป็นอยา่งยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ฉบับนี้ จะสามารถบรรลุเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ และประชาชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์  ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔ ) ให้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1  เหตุผลและความจ าเป็น                               

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๔)                   

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๑.โครงการแปลงสาธิตการท าเกษตรปลอดภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
๒.โครงการอบรมเพาะและขยายพันธุ์พืชองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๑.โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา ตรวจคัดกรองสุขภาพตาและความผิดปกติของการมองเห็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๑.อุดหนุนโครงการจ้างครูพ่ีเลี้ยงระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านคลองขุด 
๒.โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล 
๓.โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางภาณี  สุมงคล หมู่ที่ ๑ 
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายเจริญ  ทองกระจ่าง หมู่ที่ ๑ 
๓.โครงการถมดินยกระดับคันคลองหีบ หมู่ที่ ๑  
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางสาคร  หนูขาว หมู่ที่ ๒ 
๕.โครงการขุดลอกล าเหมืองริมถนนสาย ทุ่งหม้าย ควนกรด หมู่ที่ ๒ 
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง หมู่ที่ ๒ 
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหม้าย-นบเพิง หมู่ที่ ๒ 
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหม้าย-เขต ต าบลควนกรด หมู่ที่ ๒ 
๙.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ริมถนนสายป่ายาง หมู่ที่ ๒ 
๑๐.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก,รางระบายน้ ารูปตัววี ถนนสายทุ่งหม้ายเขตต าบลชะมาย                 
หมู่ที่ ๒ 
๑๑.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านถวิล แจ้งจุล หมู่ที่ ๓-๑๔ ป้ายเกาะปลิง  
๑๒.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกเลียบเหมืองปากคู-บ้านนายชัยชนะ  รัตนคม หมู่ที่ ๓ 
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิโรจน์ – ล าประเหนือ หมู่ที่ ๓  
๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายล าประใต้-เขตต าบลนาบอน หมู่ที่ ๓ 
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพ่อตาจ านงค์ หมู่ที่ ๓ 
๑๖.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัทล์คอนกรีต สายพรุเจ หมู่ที่ ๓ 
๑๗.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนโสตศึกษาหมู่ที่ ๔,๗ 
๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างหนองช้างตาย หมู่ที่ ๔ 
๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทิ้ง หมู่ที่ ๔  
๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าประปา หมู่ที่ ๕ 
๒๑.โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างศูนย์พลังงาน-นาเกิด หมู่ที่ ๕ 



 

สารบัญ(ต่อ) 
 

๒๒.โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล หมู่ที่ ๕ 
๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สมจิตร ทองค าชุม หมู่ที่ ๕  
๒๔.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านนาเกิดผล หมู่ที่ ๕ 
๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง หมู่บ้านสหมิตร-โรงประชุม หมู่ที่ ๖ 
๒๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามคลองวังหีบ หมู่ที่ ๖ 
๒๗.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนสายบ้านเหนือ  หมู่ที่ ๖  
๒๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขาว สุชาติพงษ์ หมู่ที่ ๗  
๒๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิน แก้วสนั่น หมู่ที่ ๗  
๓๐.โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์และพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ที่ ๗,๙ หน้าวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 
๓๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสวง หมู่ที่ ๘  
๓๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามไดร์กอล์ฟ  หมู่ที่ ๘  
๓๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแส้น  หมู่ที่ ๘ 
๓๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประภาส-บ้านนายวิจิตร ค าแหง หมู่ที่ ๘  
๓๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยูง หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๓  
๓๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางหุน หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหงส์   
๓๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังป้อมทางหลวง หมู่ที่ ๘ 
๓๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนปัญญานุกูล หมู่ที่ ๘ 
๓๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเอ้ือม หมู่ที่ ๘ 
๔๐.โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณะ หลังวังกุ้ง หมู่ที่ ๘  
๔๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘,๑๓ 
๔๒.โครงการก่อสร้างถนนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแสว-วังคงคาเจริญ หมู่ที่ ๙ 
๔๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางรัชดา แก้วเกื้อ หมู่ที่ ๙  
๔๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชอบ สุดถนอม หมู่ที่ ๑๐   
๔๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแนว  สุขอนันต์ หมู่ที่ ๑๐ 
๔๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหนองสระ  หมู่ที่ ๑๑  
๔๗.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงประชุม – เขตต าบลนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑   
๔๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเศรษฐกิจบ้านนาใหญ่-ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๑๒ 
๔๙.โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กถนนสายแยกนาใหญ่-เขตต าบลนาบอน หมู่ที่ ๑๒ 
๕๐.โครงการขยายเขตถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในซอยน าโชค  หมู่ที่ ๑๒ 
๕๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและถมดิน ยกระดับหลังท่อระบายน้ า ถนนสายนาใหญ่ เขต-ต าบลนาบอน                   
หมู่ที่ ๑๒ 
๕๒.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยน าโชค หมู่ที่ ๑๒ 
๕๓.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ซอยน าโชค หมู่ที่ ๑๒ 
๕4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุภา ภักดีสุวรรณ  หมู่ที่ ๑๓ 
๕๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิชัย ร่มเย็น  หมู่ที่ ๑๓ 

 



 

สารบัญ(ต่อ) 
 

๕๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขึงหนัง  หมู่ที่ ๑๓ 
๕๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายวิชัย พรหมศร  ยหมู่ที่ ๑๔ 
๕๘.โครงการตีเส้นจราจรถนนลาดยางและป้ายจราจรถนน หมู่ที่ ๑๔  
๕๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญรวย ช่วยบ ารุง – บ้านนางแปลก จันทา               
หมู่ที่ ๑๔ 
๖๐.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาเกาะ หมู่ที่ ๑๔ 
๖๑.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น ๓ จ านวน ๑๔ หมู่บ้าน 
๖๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านนายบุญฤทธิ์ – บ้านนาไม้ดัก หมู่ที่ ๑ 
๖๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านนายจาม ทองเลี่ยมนาค- บ้านนายสมชัย คงมีศรี หมู่ที่ ๑ 
๖๔.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสายบ้านนายจาม ทองเลี่ยมนาค หมู่ที่ ๑ 
๖๕.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ 
๖๖.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านถนนสายบ้าน นายฮวด ศรีชัย หมู่ที่ ๑ 
๖๗.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ 
๖๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านจอด  หมู่ที่ ๒ 
๖๙.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ สายคลองโก้-พรุเจ  
๗๐.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ สายล าปะเหนือ-ทางข้าม  
๗๑.โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนางสมบูรณ์ ดอกฐิน   
๗๒.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
๗๓.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
๗๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   หมู่ที่ ๖ บ้านเหนือ 
๗๕.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
๗๖.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
๗๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายหนองเสน-หน้าวังกุ้ง หมู่ที่ ๘  
๗๘.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ 
๗๙.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ซอยน าโชค หมู่ที่ ๑๒   
๘๐.โครงการบ่อน้ าบาดาลโรงประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
๘๑.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังเหล็ก ๒๐ ลบ.ม.จ านวน ๒ ถัง หมู่ที่ ๑๒   
๘๒.โครงการวางท่อ PVC ท่อเมนจ่ายน้ า บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ 
๘๓.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ 
๘๔.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังเล็ก ๒๐ ลบ.ม.หมู่ที ่๑๔ 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ(ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
แนวทางการพัฒนา ๖.๕ แนวทางการพัฒนาจัดหาที่ดินก่อสร้างส านักและปรับปรุงเครื่องมือใช้ส านักงานให้
เพียงพอ 
๑.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 
๒.จัดซื้อเครื่องสูญน้ า 
๓.จัดซื้อตู้แบบ ๒ บาน 
๔.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) 
๕.จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า     (กองช่าง,ส านักปลัด) 
๖.จัดซื้อตู้เหล็ก 
๗.จัดซื้อถังบรรจุน้ า 
๘.จัดซื้อเครื่องเสียง 
๙.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล แบบที่ ๑ 
๑๐.จัดซื้อเครือ่งพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  
๑๑.จัดซื้อเครื่องMultifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
๑๒.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
๑๓.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง,กองคลัง,ส านักปลัด) 
๑๔.ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน     (กองช่าง,กองคลัง,ส านักปลัด) 
๑๕.ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส     (กองช่าง,กองคลัง,ส านักปลัด) 
๑๖.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด า 
๑๗.จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 
๑๘.จัดซื้อเก้าฮ้ี ส านักงาน     (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
เหตุผลและความจ าเป็น 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔)  

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

 เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔ ) โดยอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความให้ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา ๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีรายเพิ่มขึ้นและการเกิดการอบรม 
 แผนงานการเกษตร 
 ๑.โครงการแปลงสาธิตการท าเกษตรปลอดภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช      งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ๑.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายยกระดับการท านาสู่แนวทางระบบอินทรีย์ 
 ๒.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา ๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีรายเพิ่มขึ้นและการเกิดการอบรม 
 แผนงานการเกษตร 
 ๒.โครงการอบรมเพาะและขยายพันธุ์พืชขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช     งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.-บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ๑.เพ่ือด ารงสายพันธุ์พืชชนิดต่างๆไว้มิให้สูญพันธุ์ 
 ๒.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แนวทางการพัฒนา ๒.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
 แผนงานสาธารณสุข 

1. โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา ตรวจคัดกรองสุขภาพตาและความผิดปกติของการมองเห็น 
        งบประมาณ    5๕๐,๔๙๖.- บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคการดูแลดวงตา 
๒.เพ่ือตรวจคัดกรองปัญหาสายตา ปัญหาการมองเห็น หรือโรคทางตาในผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน 
 แผนงานการศึกษา 
 ๑.อุดหนุนโครงการจ้างครูพ่ีเลี้ยงระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านคลองขุด  งบประมาณ ๗๒,๐๐๐.-บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ๑.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของสถานศึกษา 

๒.เพ่ือลดงานด้านการสอนของครูในระดับปฐมวัย 
๓.เพ่ือให้ได้บุคคลที่ท างานให้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน 
 แผนงานการศึกษา 
 ๒.โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล   
                งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ๑.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมใน   

การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐม 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน 
 แผนงานการศึกษา 
 ๓.โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง   
                  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ๑.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมใน   

การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางภาณี  สุมงคล  หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓๕๘,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลท่ีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจริญ ทองกระจ่าง  หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓,๒๐๕,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๓.โครงการถมดินยกระดับคันคลองหีบ หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องน้ าท่วมและน้ าจากบริเวณโดยรอบเข้าสู่พ้ืนที่ของเราได้โดยง่าย 

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หนูขาว หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๕.โครงการขดุลอกล าเหมืองริมถนนสายทุ่งหม้าย ควนกรด หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.เพ่ือให้ระบายน้ าที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๖.โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 

 
 

 
 



 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหม้าย-นบเพิง หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหม้าย-เขต ต าบล ควนกรด หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๙.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ริมถนนสายป่ายาง หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ าได้ดี 
 

 
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑๐.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก,รางระบายน้ ารูปตัววี    

 ถนนสายทุ่งหม้าย-เขตต าบลชะมาย หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑๑.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายถวิล แจ้งจุล หมู่ที่ ๓-๑๔ ป้ายเกาะปลิง ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑๒.โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกเลียบเหมืองปากคู-บ้านนายชัยชนะ รัตนคม หมู่ที่ ๓   

 ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 



 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิโรจน์ – ล าประเหนือ  หมู่ที่ ๓  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๑,๓๘๓,๕๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก สายล าประใต้-เขตต าบลนาบอน  หมู่ที่ ๓  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๘๐๑,๖๒๕.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพ่อตาจ านงค์  หมู่ที่ ๓  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๑,๐๐๔,๓๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑๖.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจแอสฟัทล์ติกคอนกรีตสายพรุเจ  หมู่ที่ ๓  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑๗.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนโสตศึกษา หมู่ที่ ๔,๗     
ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๑,๖๐๖,๖๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างหนองช้างตาย หมู่ที่ ๔ 
        งบประมาณ ๖๒๘,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 



 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทิ้ง  หมู่ที่ ๔  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๘๓๗,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าประปา   หมู่ที่ ๕  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒๐๗,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒๑.โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างศูนย์พลังงาน-นาเกิด หมู่ที่ ๕                    
ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๖๙๑,๐๕๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 



 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒๒.โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล หมู่ที่ ๕  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือความปลอดภัยของเด็กศูนย์เด็กเล็กบ้านนาเกิดผล 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สมจิตร ทองค าชุม หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพื่อให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒๔.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านนาเกิดผล หมู่ที่ ๕  
ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังหมู่บ้านสหมิตร-โรงประชุม หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามคลองวังหีบ  หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๙๑,๗๐๐.-บาท 
  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒๗.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนสายบ้านเหนือ  หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ าได้ดี           

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขาว สุชาติพงษ์ หมู่ที่ ๗ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๕๘๘,๖๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิน แก้วสนั่น หมู่ที่ ๗ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๓๐.โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ที่ ๗,๙ หน้าวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง                       
ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงเป็นลานอเนกประสงค์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเขตชุมชน

 บริเวณใกล้เคียง 
๒.เพ่ือให้บริเวณดังกล่าวมีภูมิทัศน์ที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๓๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสวง หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๕๖๒,๔๔๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๓๒โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามไดร์กอล์ฟ  หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒๘๑,๒๒๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๓๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแส้น  หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๖๒๗,๘๔๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๓๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประภาส-บ้านนายวิจิตร ค าแหง      
หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓๕๒,๑๖๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๓๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยูง หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๓  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓,๔๐๒,๑๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๓๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางหุน หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๘๗๖,๓๖๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๓๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังป้อมทางหลวง หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๓๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนปัญญานุกูล หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓๗๒,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๓๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเอ้ือม หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒๔๘,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลท่ีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๔๐.โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณะ หลังวังกุ้ง หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพื่อให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๔๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘,๑๓ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๔๒.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแสว-วังคงคาเจริญ หมู่ที่ ๙  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในใช้การเส้นทางสัญจรไปมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๔๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางรัชดา แก้วเกื้อ หมู่ที่ ๙ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓๗๒,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๔๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชอบ สุดถนอม หมู่ที่ ๑๐  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๕๑๗,๔๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๔๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแนว  สุขอนันต์ หมู่ที่ ๑๐  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๔๕๐,๑๓๖.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๔๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหนองสระ  หมู่ที่ ๑๑  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๔๕๘,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๔๗.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงประชุม – เขตต าบลนาโพธิ์  
หมู่ที่ ๑๑  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๑,๒๘๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๔๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเศรษฐกิจบ้านนาใหญ่-ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๑๒   
ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๑,๔๗๖,๒๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพื่อให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 



 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๔๙.โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กถนนสายแยกนาใหญ่-เขตต าบลนาบอน หมู่ที่ ๑๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๕๐.โครงการขยายเขตถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในซอยน าโชค  หมู่ที่ ๑๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๕๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและถมดิน ยกระดับหลังท่อระบายน้ าถนนสายนาใหญ่-เขตต าบลนาบอน 
หมู่ที่ ๑๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๕๒.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยน าโชค หมู่ที่ ๑๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพื่อให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๕๓.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ซอยน าโชค  หมู่ที่ ๑๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น           
๑. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๕๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุภา ภักดีสุวรรณ  หมู่ที่ ๑๓ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๔๖๔,๙๙๔.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
๕๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิชัย ร่มเย็น  หมู่ที่ ๑๓ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๕๔๙,๓๖๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๕๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขึงหนัง  หมู่ที่ ๑๓ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๕๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายวิชัย พรหมศร  หมู่ที่ ๑๔ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๕๘.โครงการตีเส้นจราจรถนนลาดยางและป้ายจราจรถนน  หมู่ที่ ๑๔ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบายน้ าที่มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๕๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญรวย ช่วยบ ารุง – บ้านนางแปลก จันทา             

  หมู่ที่ ๑๔ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๖๐.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายนาเกาะ หมู่ที่ ๑๔ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๖๑.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น ๓ จ านวน ๑๔ หมู่บ้าน ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้การระบายน้ ามีมาตรฐานสามารถระบายน้ าได้ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านนายบุญฤทธิ์ – บ้านนาไม้ดัก หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านนายจาม ทองเลี่ยมนาค-บ้านนายสมชัย คงมีศรี หมู่ที่ ๑  

 ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๔.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสายบ้านนายจาม ทองเลี่ยมนาค หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒๑๔,๕๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค – บริโภค 

 
 
 



 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๕.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ชาวบ้านมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๖.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านถนนสายบ้าน นายฮวด ศรีชัย หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 

 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๗.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 

 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านจอด  หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายในการใช้รถใช้ถนนยามค่ าคืน 

 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๖๙.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  สายคลองโก้ – พรุเจ      

        งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๐.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  สายล าปะเหนือ – ทางข้าม     

        งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลท่ีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๑.โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนางสมบูรณ์ ดอกฐิน    

         งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 
 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๒โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๓.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   หมู่ที่ ๖ บ้านเหนือ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๔๙๒,๑๒๓,๔๘.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายในการใช้รถใช้ถนนยามค่ าคืน 
 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๕.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 

 
 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๖.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 

 



 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
อาคาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๗๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายหนองเสน – หน้าวังกุ้ง  หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหงส์ 

        งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๘.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๗๙.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ซอยน าโชค หมู่ที่ ๑๒  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายในการใช้รถใช้ถนนยามค่ าคืน 
 
 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๘๐.โครงการบ่อน้ าบาดาลโรงประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 
 



 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๘๑.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังเหล็ก ๒๐ ลบ.ม. จ านวน ๒ ถัง หมู่ที่ ๑๒  ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๑,๕๖๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายในการใช้รถใช้ถนนยามค่ าคืน 

 
 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๘๒.โครงการวางท่อ PVC ท่อเมนจ่ายน้ า บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 
 

 
ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๘๓.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ต าบลหนองหงส์ 
        งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 

 
 

ยุทธศาสตร์4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 
๘๔.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังเหล็ก ๒๐ ลบ.ม.จ านวน ๒ ถัง หมู่ที่ ๑๔ ต าบลหนองหงส์ 

         งบประมาณ ๑,๕๖๐,๐๐๐.-บาท 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค-บริโภค 

 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แนวทางการพัฒนา ๖.๕ แนวทางการพัฒนาจัดหาที่ดินก่อสร้างส านักและปรับปรุงเครื่องมือใช้ส านักงานให้
เพียงพอ 

๑.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 
๒.จัดซื้อเครื่องสูญน้ า 
๓.จัดซื้อตู้แบบ ๒ บาน 
๔.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) 
๕.จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า   (กองช่าง,ส านักปลัด)  
๖.จัดซื้อตู้เหล็ก 
๗.จัดซื้อถังบรรจุน้ า 
๘.จัดซื้อเครื่องเสียง 
๙.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล แบบที่ ๑ 
๑๐.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  
๑๑.จัดซื้อเครื่องMultifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
๑๒.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
๑๓.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง,กองคลัง,ส านักปลัด) 
๑๔.ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน     (กองช่าง,กองคลัง,ส านักปลัด) 
๑๕.ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส     (กองช่าง,กองคลัง,ส านักปลัด) 
๑๖.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด า 
๑๗.จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 
๑๘.จัดซื้อเก้าฮ้ี ส านักงาน     (กองช่าง) 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
๑.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
๒.เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
 

ยุทธศาสตร์ 
 

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

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

แผนงาน
การเกษตร 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๒ 

 
   ๑๑๐,๐๐๐ 
 

 
     ๒ 

 
   ๑๑๐,๐๐๐ 
 

 
     ๔ 

 
  ๒๒๐,๐๐๐ 
 

รวม  
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๒ 

 
   ๑๑๐,๐๐๐ 
 

 
     ๒ 

 
   ๑๑๐,๐๐๐ 
 

 
     ๔ 

 
  ๒๒๐,๐๐๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

 
ยุทธศาสตร์ 

 

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

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๒)ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

๑.๑แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 
 

๑.๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๑ 

 
 ๕๕๐,๔๙๖ 

 
     ๑ 

 
 ๕๕๐,๔๙๖ 

 
     ๒ 

 
 ๑,๑๐๐๙,๙๒๐ 
 

๑.๓ แผนงาน
ป้องกันสา
ธารณภัย 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

รวม  
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๑ 

 
 ๕๕๐,๔๙๖ 

 
     ๑ 

 
 ๕๕๐,๔๙๖ 

 
     ๒ 

 
 ๑,๑๐๐๙,๙๒๐ 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
 

ยุทธศาสตร์ 
 

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

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๓)ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑.๑แผนงาน
การศึกษา 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๓ 

 
   ๔๗๒,๐๐๐ 
 

 
     ๓ 

 
   ๔๗๒,๐๐๐ 
 

 
     ๖ 

    
๙๔๔,๐๐๐ 
 

รวม  
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๓ 

 
   ๔๗๒,๐๐๐ 
 

 
     ๓ 

 
   ๔๗๒,๐๐๐ 
 

 
     ๖ 

    
๙๔๔,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
บัญชีสรุป 

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

 
ยุทธศาสตร์ 

 

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

งบปร
ะมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประม
าณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงก
าร 

งบประมาณ จ านวน 
โครงก
าร 

งบประมาณ 

๓)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
      

 
     -  

 
     ๗๘  
 

 
๕๗,๖๓๔,๗๐๘.๔๘ 

 
 ๕๘     
 

 
 ๕๐,๐๒๐,๓๙๒ 

 
  ๑๓๖ 

 
๑๐๗,๖๕๕,๑๐๐.๔๘ 

 
รวม 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     ๗๘  
 

 
๕๗,๖๓๔,๗๐๘.๔๘ 

 
 ๕๘     
 

 
๕๐,๐๒๐,๓๙๒ 

 
  ๑๓๖ 

 
๑๐๗,๖๕๕,๑๐๐.๔๘ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่๖ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาจัดหาที่ดินก่อสร้างส านักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานให้เพียงพอ 
 
รวม 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
     -  

 
      - 
 

 
๒๔ 

 
๑,๓๓๙,๘๐๐ 

 

 
๒๔ 

 
๑,๓๓๙,๘๐๐ 

 

 
๔๘ 

 
๒,๖๗๙,๖๐๐ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาสู่เมืองสีขาว ชุมชนเข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีรายเพิ่มขึ้นและการเกิดการออม 
แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

25๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการแปลง
สาธิตการท า
เกษตรปลอดภัย 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหนอง
หงส์ 
อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ชุมชน
เป้าหมายยกระดับการท า
นาสู่แนวทางระบบ 
อินทรีย์ 
2. เพ่ือเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัวตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

แปลงนาสาธิต
ปลูกข้าว (นาปี) 
หมู่ที่ ๑๓ ต าบล
หนองหงส์ 
อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
จ านวน ๑ แปลง 

- - - 50,000 50,000   มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ 
(กิจกรรมข้าว
ปลอดภัยหนอง
หงส์) จ านวน  10   
ครัวเรือน 

๑) มีแหล่งเรียนรู้
ให้ เกษ ตรกรได้
ส า ม า ร ถ น า ไป
ปรับ ใช้ ในแปลง
ตนเองได ้
๒) ลดรายจ่าย มี
ร า ย ได้  แ ล ะ มี
อาหารไว้บริโภค
ในครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 
 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาสู่เมืองสีขาว ชุมชนเข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีรายเพิ่มขึ้นและการเกิดการออม 
แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

25๖๕ 
(บาท) 

๒. โครงการอบรม
เพาะและ
ขยายพันธุ์พืช 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหนอง
หงส์ 
อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

1. เพ่ือด ารงสายพันธุ์พืช
ชนิดต่าง ๆ ไว้มิให้สูญ
พันธุ์ 
2. เพ่ือเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัวตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผู้เข้าอบรม
จ านวน  30 คน 
แบ่งกลุ่ม 2 
กลุ่มๆละ 15 คน 

- - - ๖0,000 ๖0,000   มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ 
(กิจกรรมข้าว
ปลอดภัยหนอง
หงส์) จ านวน  10   
ครัวเรือน 

๑) มีแหล่งเรียนรู้
ให้ เกษ ตรกรได้
ส า ม า ร ถ น า ไป
ปรับ ใช้ ในแปลง
ตนเองได ้
๒) ลดรายจ่าย มี
ร า ย ได้  แ ล ะ มี
อาหารไว้บริโภค
ในครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 
 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการให้ความรู้
การดูแลสุขภาพตา 
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพตาและ
ความผิดปกติของ
การมองเห็นใน
กลุ่มผู้สูงอายุ 

๑.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคการ
ดูแลดวงตา 
๒.เพ่ือตรวจคัดกรอง
ปัญหาสายตา ปัญหาการ
มองเห็น หรือโรคทางตา
ในผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 
๖๐ ปีขึ้นไป 
จ านวน ๑,๖๐๐ 
คน 

 -
      

- - ๕๕๐,๔๙๖ ๕๕๐,๔๙๖ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุ ที่ตรวจ
พบโรคทางตา
ได้รับรักษาต่อ
อย่างเนื่องอย่าง
ทันท่วงทีและลด
การสูญเสียดวงตา
ในผู้ที่ตรวจพบโรค
ทางตา 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน 
๑.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการ
จ้างครูพ่ีเลี้ยงระดับ
ปฐมวัย  
โรงเรียนบ้านคลอง
ขุด 

๑.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
๒.เพ่ือลดงานด้านการสอน
ของครูในระดับปฐมวัย 
๓.เพ่ือให้ได้บุคคลที่ท างาน
ให้องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๑.จ้างครูพ่ีเลี้ยง
ชั้นอนุบาล
จ านวน ๑ คน 

 -      - - ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ นักเรียน ร้อยละ 
๘๐ ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจใส่จาก 
คุณครูอย่างทั่วถึง 

๑.ประสิทธิภาพใน
กาเรียนการสอน
ในระดับปฐมวัยใน
โรงเรียนเพ่ิมมาก
ขึ้น 
๒.ครูในระดับ
ปฐมวัยมีภาระงาน
การสอนลดลง 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน 
๑.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ โครงการปรับปรุง
ต่อเติมและ
ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล 

๑.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพแวดล้อมที่มี
ความเหมาะสมในการ
พัฒนาและส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 

มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
สภาพมั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภัยต่อเด็ก
ปฐมวัย 

 -      - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พัฒนาส่งเสริมด้าน
การศึกษา 

แล้วเสร็จและตรง
ตามมาตรฐาน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการปรับปรุง
ต่อเติมและ
ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

๑.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพแวดล้อมที่มี
ความเหมาะสมในการ
พัฒนาและส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 

มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
สภาพมั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภัยต่อเด็ก
ปฐมวัย 

 -      - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พัฒนาส่งเสริมด้าน
การศึกษา 

แล้วเสร็จและตรง
ตามมาตรฐาน 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๑. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
น า งภ าณี  สุ
มงคล หมู่ที่ ๑ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางภาณี สุ
มงคลหมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๑๕๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร 
หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หนอง
หงส์ก าหนด) 

- -   ๓๕๘,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๒. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
น า ย เ จ ริ ญ 
ทองกระจ่ าง 
หมู่ที่ ๑ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายเจริญ ทอง
กระจ่าง หมู่ที่ ๑ ระยะทาง 
๑,๓๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือ มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ 
เมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบ อบต.หนองหงส์ก าหนด) 

- -  ๓,๒๐๕,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓. โครงการถม
ดินยกระดับ
คันคลองหีบ 
หมู่ที่ ๑ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือป้องกันปัญหา
เรื่องน้ าท่วมและน้ า
จากบริเวณโดยรอบ
เข้าส ู่พ้ืนที่ของเราได้
โดยง่าย 

ถมดินยกระดับคันคลองวังหีบ 
หมู่ที่ ๑ ฐานกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ 
เมตร สันกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ 
เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

- -   ๔๐๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
จากน้ า
ท่วมขังใน
พ้ืนที่ 

๑. ท าให้การ
ยกระดับของถนน
หรือที่ดินข้าง เครี
ยง ในอนาคตไม่
ส่งผลกระทบต่อ
พ้ืนที่บ้านมากนัก 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
นางสาคร หนู
ขาว หมู่ที่  ๒ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางสาคร หนู
ขาว หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 
ตารางเมตร ไหล่ ทางหินคลุก
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หนอง
หงส์ก าหนด) 

- -   ๒๓๙,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ไดใ้ช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๕. โครงการขุ ด
ลอกล าเหมือง
ริม ถนนสาย
ทุ่งหม้าย ควน
กรด หมู่ที่ ๒ 

ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ขุดลอกล าเหมืองริมถนนสายทุ่ง
หม้าย – ควนกรด หมู่ที่ ๒ 
ระยะทาง ๔๕๐ เมตร พร้อม
ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย (ตามแบบ 
อบต.หนองหงส์ก าหนด ) 

- -   ๒๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของการ
ระบายน้ า
ที่มี
มาตรฐาน 
สามารถ
ระบายน้ า
ได้ด ี 

๑.สามารถระบาย
น้ าลงส ู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๖. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายป่า
ยางหมู่ที่ ๒ 

ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายป่ายาง หมู่ที่ ๒ 
ระยะทาง ๗๕๐ เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร  
พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบ อบต.หนองหงส์ก าหนด ) 

- - -  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๗. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่ ง
หม้าย-นบเพิง
หมู่ที่ ๒ 

ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุ่งหม้าย-นบเพิง หมู่
ที่ ๒ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร  
พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบ อบต.หนองหงส์ก าหนด ) 

- - -  ๔๙๖,๐๐๐  ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๘. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่ ง
หม้าย – เขต 
ต า บ ล ค ว น
กรด หมู่ที่ ๒ 

ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุ่งหม้าย – เขต 
ต าบลควนกรด หมู่ที่ ๒ 
ระยะทาง ๔๕๐ เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร  
พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบ อบต.หนองหงส์ก าหนด ) 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๙. โ ค ร ง ก า ร
ก่ อสร้ างวาง
ท่อระบายน้ า 
คสล .ริมถนน 
ส า ย ป่ า ย า ง 
หมู่ที่ ๒ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

วางท่อระบายน้ า คสล.(มอก.ชั้น 
๓ ) ขนาด Ø ๐.๖๐ x๑.๐๐ 
เมตร พร้อมบ่อพักคสล.แล้ว
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี ๒ 
ข้างทาง ระยะทางรวม ๑,๕๐๐ 
เมตร พร้อมป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หนอง
หงส์ก าหนด ) 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ 
สามารถ
ระบายน้ า
ได้ดี 

๑. ระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๑๐. โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า คสล .
พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก ,ร า ง
ระบ ายน้ า รูป ตั ว วี 
ถนนสายทุ่งหม้าย - 
เขตต าบลชะมาย หมู่
ที่  ๒  ต าบ ลห น อง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 
สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก.)ชั้น ๓ 
พร้อม บ่อ พัก คสล. แล้ว
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววีริม
ถนนทั้ง ๒ ข้าง ระยะทาง 
๑,๑๐๐ เมตร  

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ 
สามารถ
ระบายน้ า
ได้ดี 

๑. ระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๑๑. โ ค ร ง ก า ร
บุ ก เบิ กถนน
สายบ้านนาย
ถวิล  แจ้ งจุ ล 
หมู่ที่ ๓ – ๑๔
ป้ายเกาะปลิง
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

บุกเบิกถนนสายบ้านนายถวิล 
แจ้งจลุ หมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๑๔ 
สายป้ายเกาะปลิง ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๒๐๐ เมตร 

- - -  ๗๒๐,๐๐๐  ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๑๒. โ ค ร ง ก า ร
บุ ก เบิ กถนน
ผิวจราจรหิน
ค ลุ ก  ส า ย
เลี ยบ เหมือง
ป าก คู -บ้ า น
นายชั ยชนะ 
รัตนคช หมู่ที่ 
๓  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

บุกเบิก ถนนผิวจราจรหินคลุก 
เลียบเหมืองปากคู-บ้านนายชัย
ชนะ รัตนคช หมู่ที่ ๓ ระยะทาง
ยาว ๑๗๕ เมตร ผิวจราจรหิน
คลุกกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๔ 
ตารางเมตร และ วางท่อระบาย
น้ า คสล. จ านวน ๖ จุด พร้อม
ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน ๑ ป้าย (ตามแบบ 
อบต.หนองหงส์ก าหนด) 

- - -  ๓๐๐,๐๐๐  ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๑๓. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  ส า ย
บ้ า น น า ย
วิโรจน์  – ล า
ประเหนือ หมู่
ที่  ๓  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายวิโรจน์ – ล า
ประเหนือ หมู่ที่ ๓  ระยะทาง
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐  เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 
๐.๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว้าง ๕,๔๐๐ 
ตารางเมตร 
  

- - - ๑,๓๘๓,๕๐๐ ๑,๓๘๓,๕๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาช
นได้ใช้
ถนน 

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

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๑๔. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  ถ น น
สายล าประใต้ 
– เขตต าบ ล
นาบอน 

หมู่ที่ ๓ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายล าประใต้ – เขต
ต าบลนาบอน หมู่ที่ ๓  
ระยะทางยาว ๕๓๐ เมตร ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ 
ตารางเมตร 
  

- - - ๘๐๑,๖๒๕ ๘๐๑,๖๒๕ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๑๕. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  ถ น น
ส า ย พ่ อ ต า
จ านงค ์

หมู่ที่ ๓ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายพ่อตาจ านงค์ 
 หมู่ที่ ๓  ระยะทางยาว ๘๓๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร  ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ 
ตารางเมตร 
  

- - - ๑,๐๐๔,๓๐๐ ๑,๐๐๔,๓๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาช
นได้ใช้
ถนน 

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

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๑๖. โครงการซ่อม
ส ร้ า ง
ถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอส
ฟิลท์ติกคอนก
รีต 

สายพรุเจ หมู่
ที่  ๓  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต
สายพรุเจ หมู่ที่ ๓ ช่วง กม ๐+
๐๐๐ – ๑ +๒๕๐ ระยะทาง
ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐
ตารางเมตร 

- - - ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาช
นได้ใช้
ถนน 

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

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๑๗. โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอส
ฟัทล์ติกคอน 
กรีต สายข้าง
โรงเรียนโสต
ศึ ก ษ า ห มู่ ที่ 
๔ ,๗  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายข้าง
โรงเรียนโสตศึกษา หมู่ที่ ๔,๗ 
ระยะทางยาว ๑,๓๘๕ เมตร ผิว
จราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๕๔๐ 
ตารางเมตร 

- - - ๑,๖๐๖,๖๐๐ ๑,๖๐๖,๖๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาช
นได้ใช้
ถนน 

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

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๘. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  ส า ย
ทางเข้าหนอง
ช้างตาย หมู่ที่ 
๔  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางเข้าหนองช้างตาย 
หมู่ที ่๔ ระยะทางยาว ๔๘๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ 
ตารางเมตร 

- - - ๖๒๘,๐๐๐ ๖๒๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๙. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  ส า ย
บ้ านน ายทิ้ ง 
หมู่ที่ ๔ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายทิ้ง  
 หมู่ที่ ๔ ระยะทางยาว ๖๔๐
เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐ 
ตารางเมตร 

- - - ๘๓๗,๐๐๐ ๘๓๗,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๐. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  ส า ย
ท า ง เ ข้ า
ประปา หมู่ที่ 
๕  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางเข้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕   ระยะทาง
ยาว ๑๕๘ เมตร ผิวจราจรกวา้ง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๖๓๒ ตารางเมตร 

- - - ๒๐๗,๐๐๐ ๒๐๗,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๑. โครงการซ่อม
สร้างถนนผิว
จ ร า จ รแ อ ส
ฟัลท์ติกคอนก
รีต  ส ายข้ าง
ศูนย์พลังงาน-
นาเกิด หมู่ที่ 
๕  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างศูนย์
พลังงาน-นาเกิด หมู่ที่ ๕ 
ระยะทางยาว ๘๑๓ เมตร ผิว
จราจรกว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๒ 
ตารางเมตร 

- - - ๖๙๑,๐๕๐ ๖๙๑,๐๕๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๒. โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง รั้ ว 
ค ส ล .ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล 
หมู่ที่ ๕ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือความ
ปลอดภัยของเด็ก 
ศูนย์เด็กเล็กบ้านนา
เกิดผล 
 

ก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผล หมู่ที่ ๕ ยาว 
๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตู
ทางเข้าออก 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
เด็กเล็กใน 
ศพด.บ้าน
เกิดผล จะ
ได้รับความ
ปลอดภัย 

๑. เด็กเล็กใน 
ศพด.บ้านเกิดผล 
จะได้รับความ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๓. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
ผู้ใหญ่สมจิตร 
ทองค าชุม  

 ห มู่ ที่  ๕ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สมจิตร 
ทองค าชุม หมู่ที่ ๕ ระยะทาง
ยาว ๓๐๐ เมตร ผิวจราจรกวา้ง
เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๔. โครงการ ซ่อม
ส ร้ า ง
ถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีต ส ายห น้ า
โรงเรียนบ้าน
นาเกิดผล  

 ห มู่ ที่  ๕ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ซ่อมสร้างถนนถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหน้าโรงเรียนบ้านนาเกิดผล 
หมู่ที่ ๕ ระยะทางยาว ๒๐๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๕ โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  ส า ย
หลัง หมู่บ้าน              
สหมิตร – โรง
ประชุม  

 ห มู่ ที่  ๖ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย หลังหมู่บ้าน สหมิตร 
– โรงประชุม หมู่ที่ ๖ ระยะทาง 
๓๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๔๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ 
เมตร  

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๖. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เส ริ ม เห ล็ ก 
สายข้ามคลอง
วังหีบ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้ามคลองวังหีบ หมู่
ที่ ๖ ระยะทาง ๓๗.๐๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๘ 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลน แบบของ อบต.
ก าหนด 

- - - ๙๑,๗๐๐  ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๒๗. โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง คู
ร ะ บ า ย น้ า
ถนนสายบ้าน
เหนือ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพื่อให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 
๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และ 
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี 
ริมถนนทั้ง ๒ ข้าง ระยะทาง 
๑,๑๐๐ เมตร  

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
การระบายน้ า
ที่มีมาตรฐาน 
สามารถ
ระบายน้ าได้ดี 

๑. สามารถ
ระบายน้ าลง
สู่ล าน้ า
สาธารณะได้
ดีมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๘. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เส ริ ม เห ล็ ก 
สาย บ้านนาย
ขาว   สุ ช าติ
พงษ ์

 ห มู่ ที่  ๗ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายขาว สุชาติ
พงษ์ หมู่ที ่๗ ระยะทางยาว 
๔๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ 
ตารางเมตร  

- - - ๕๘๘,๖๐๐ ๕๘๘,๖๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๙. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เส ริ ม เห ล็ ก 
สาย บ้านนาย
วิน แก้วสนั่น 

 ห มู่ ที่  ๗ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน นายวิน แก้ว
สนั่น หมู่ที่ ๗ ระยะทางยาว 
๑๙๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่น้อยไม่น้อย
กว่า ๗๖๐ ตารางเมตร  

- - - ๔๙๗,๐๐๐ ๔๙๗,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๓๐ โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์
พร้อมปรังปรุง
ภูมิทัศน์ หมู่ที่ 
๗ ,๙  ห น้ า
วิทยาลัยเทคนิ
คทุ่งสง ต าบล
หนองหงส์ 

๑.ปรับปรุง พื้นที่              
บริเวณหน้า
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 
เป็นลานเอนกประสงค์
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในเขตชุมชน
บริเวณใกล้เคียง 
๒.เพ่ือให้บริเวณดังกล่าว
มีภูมิทัศน์ท่ีดี เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
พร้อมปรังปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 
๗ ,๙ หน้าวิทยาลัยเทคนิค
ทุ่งสง จ านวน ๑ แห่ง 

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

๑.ประชาชน
จะได้ใช้พ้ืนที่
โดยรอบในการ
ออกก าลังกาย
และพักผ่อน 
หยอกใจ  
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๑. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เส ริ ม เห ล็ ก 
สาย บ้านนาย
แสวง   

 ห มู่ ที่  ๘ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน นายแสวง หมู่ที่ 
๘  ระยะทาง ๔๓๐ เมตร ผิว
จราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ่ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร  

- - - ๕๖๒,๔๔๐ ๕๖๒,๔๔๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๒. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เส ริ ม เห ล็ ก 
ส า ย  ส น า ม
ไดร์กอล์ฟ 

 ห มู่ ที่  ๘  
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสนามไดร์กอล์ฟ หมู่ที่ ๘ 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร  ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
ตารางเมตร  

- - - ๒๘๑,๒๒๐ ๒๘๑,๒๒๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๓ โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เส ริ ม เห ล็ ก 
ส า ย  ห น อ ง
แส้น 

 ห มู่ ที่  ๘  
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองแส้น หมู่ที่ ๘ 
ระยะทาง ๔๘๐ เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ 
ตารางเมตร 

- - - ๖๒๗,๘๔๐ ๖๒๗,๘๔๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๔. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เส ริ ม เห ล็ ก 
สาย บ้านนาย
ป ร ะ ภ า ส  –
บ้ า น น า ย
วิจิตร ค าแหง
ห มู่ ที่  ๘  
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย บ้านนายประภาส – 
บ้านนายวิจิตร ค าแหง หมู่ที่ ๘ 
ระยะทาง ๒๗๐ เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ 
ตารางเมตร  

- - - ๓๕๓,๑๖๐ ๓๕๓,๑๖๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๓๕. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เส ริ ม เห ล็ ก 
สาย เกาะยูง
ห มู่ ที่ 
๘ ,๑ ๐ ,๑ ๓  
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย เกาะยูง หมู่ที่ 
๘,๑๐,๑๓ ระยะทาง ๒,๖๑๗ 
เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑๐,๔๖๘ ตารางเมตร 

- - - ๓,๔๐๒,๑๐๐ ๓,๔๐๒,๑๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาช
นได้ใช้
ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๓๖. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  ส า ย
ยางหุน หมู่ที่ 
๘  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายยางหุน หมู่ที่ ๘ 
ระยะทาง ๖๗๐ เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา  
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ 
ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ เมตร  

- - - ๘๗๖,๓๖๐ ๘๗๖,๓๖๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาช
นได้ใช้
ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๓๗. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  ส า ย
หลังป้อมทาง
หลวง หมู่ที่ ๘ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังป้อมทางหลวง 
หมู่ที่ ๘ ระยะทางยาว ๒๐๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ ตารางเมตร 

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

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๓๘. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  ส า ย
หน้าโรงเรียน
ปั ญ ญ านุ กู ล 
หมู่ที่ ๘ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย หน้าโรงเรียนปัญญา
นุกูล หมู่ที่ ๘ ระยะทางยาว 
๑๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ ตารางเมตร  

- - - ๓๗๒,๐๐๐ ๓๗๒,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาช
นได้ใช้
ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๓๙. โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  ส า ย
บ้านนางเอ้ือม 
หมู่ที่ ๘ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย บ้านนางเอื้อม หมู่ที่ 
๘ ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตาราง
เมตร 

- - - ๒๔๘,๐๐๐ ๒๔๘,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาช
นได้ใช้
ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔๐. โครงการขุ ด
ลอกเหมืองน้ า
ส า ธ า ร ณ ะ 
หลังวังกุ้ง หมู่
ที่  ๘  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณะ
บริเวณหลังวังกุ้ง ความยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของระบาย
น้ าลงสู่ล า
น้ า
สาธารณะ
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๑ โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า งท่ อ
ลอด เห ลี่ ย ม 
ห มู่ ที่  ๘ ,๑ ๓ 
ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี 

ก่อสร้างลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ๑.๖๐ x 
๒.๔๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของระบาย
น้ าลงสู่ล า
น้ า
สาธารณะ
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ า
ลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔๒ โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง
ส ะ พ า น
คอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  ข้ า ม
คลองแสว – 
วัดคงคาเจริญ 
หมู่ที่ ๙ 

 ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชน
ไดร้ับความสะดวก 
สบายในการใช้
เส้นทางสัญจรไปมา  

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองแสว-วัดคงคา
เจริญ หมู่ที่ ๙ ระยะทางยาว 
๗.๐๐ เมตร กว้าง ๗ เมตร 

- - - ๗๖๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน
สะพาน 

๑.ประชาชนได้
ความสะดวก 
สบายในการใช้
เส้นทางสัญจรไป
มายิ่งข้ึน  
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๔๓ โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
น า ง รั ช ด า 
แก้ว เกื้อ หมู่
ที่ ๙ 

 ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง           
๒. เพ่ือให้การระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 
สามารถระบายน้ าได้
ดี  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางรัชดา แก้ว
เกื้อ หมู่ที่ ๙ ระยะทางยาว 
๑๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๓๗๒,๐๐๐ ๓๗๒,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก สาย
บ้านนายชอบ สุด
ถนอม หมู่ที่  ๑๐ 
ต าบลหนองหงส์ 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายชอบ สุด
ถนอม หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง 
๓๙๘ เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๕๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ 
เมตร  

- - - ๕๑๗,๔๐๐ ๕๑๗,๔๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔๕ โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก สาย
บ้านนางแนว สุข
อนันต์ 

 หมู่ที่ ๑๐ ต าบล
หนองหงส์ 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางแนว สุข
อนันต์ หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง 
๑๔๕ เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๕๘๐ ตารางเมตร 

- - - ๔๕๐,๑๓๖ ๔๕๐,๑๓๖ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔๖. โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก สาย
ทางเข้าหนองสระ 
หมู่ที่  ๑๑ ต าบล
หนองหงส์ 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางเข้าหนองสระ หมู่
ที่ ๑๑ ระยะทางยาว ๓๕๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๔๐๐ ตารางเมตร  

- - - ๔๕๘,๐๐๐ ๔๕๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๔๗ โค ร งก า ร ซ่ อ ม
ส ร้ า ง ถ น น ผิ ว
จราจรแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีตสาย
หน้าโรงประชุม – 
เขตต าบลนาโพธ์ 
หมู่ที่  ๑๑ ต าบล
หนองหงส์ 

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

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติดคอนกรีตสายหน้าโรง
ประชุม – เขตต าบลนาโพธิ์ หมู่
ที่ ๑๑ ระยะทางยาว ๘๐๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร ก่อสร้างผิวจราจร
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกหนา 
๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ 
ตารางเมตร 

- - - ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาช
นได้ใช้
ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๔๘. โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก ถนน
ส าย เศ ร ษ ฐ กิ จ
บ้านนาใหญ่-ถนน
รถไฟ  

หมู่ที่  ๑๒ ต าบล
หนองหงส์ 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเศรษฐกิจบ้านนาใหญ่ 
– ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๑๒ 
ระยะทางยาว ๑,๒๒๐ เมตร ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๔,๘๘๐ ตารางเมตร  

- - - ๑,๔๗๖,๒๐๐ ๑,๔๗๖,๒๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาช
นได้ใช้
ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๔๙. โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก ถนน
สายแยกนาใหญ่-
เขตต าบลนาบอน  

หมู่ที่  ๑๒ ต าบล
หนองหงส์ 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายสามแยกนา
ใหญ-่เขตต าบลนาบอน หมู่ที่ 
๑๒ ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐  เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตาราง
เมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาช
นได้ใช้
ถนน 

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

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๐. โครงการขยาย
เข ต ถ น น  ผิ ว
จราจรแอสฟัลท์ติ
ก ค อ น ก รี ต  ใน
ซอยน าโชค หมู่ที่ 
๑๒ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทาง 
 

ขยายเขตถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ในซอยน าโชค 
หมู่ที่ ๑๒ กว้างข้างละ ๑ เมตร 
ยาว ๖๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร  

 - -  ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

๑.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๑ โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและ
ถมดิน ยกระดับ
หลังท่อระบายน้ า 
ถนนสายนาใหญ่-
เขต  ต าบ ล  น า
บอน  หมู่ ที่  ๑๒ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 
สามารถระบาย
น้ าได้ดี 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าและถมดิน 
ยกระดับหลังท่อระบายน้ า ถนน
สายนาใหญ่-เขต ต าบล นาบอน
หมู่ที่ ๑๒ วางท่อระบายน้ า 
คสล. Ø ๑.๐๐ จ านวน ๑๖ 
ท่อน ( ๒ เมตร ) และถมดิน
ยกระดับหล่อท่อระบายน้ า 
จ านวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร ลง
วัสดุ หินคลุก ๓๐ ลูกบาศก์
เมตร 

- - -  ๖๗,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของการ
ระบายน้ าดี
ขึ้น 

๑.สามารถระบาย
น้ าลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๒. โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยมซอย
น าโชค หมู่ที่  ๑๒ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 
สามารถระบาย
น้ าได้ดี 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยน า
โชค หมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมชนิด ๑ ช่อง กว้าง ๒.๔ 
เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๖ 
เมตร 

- - -  ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของการ
ระบายน้ าดี
ขึ้น 

๑.สามารถระบาย
น้ าลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๓ โค รงก ารว างท่ อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก ซอยน าโชค หมู่
ที่ ๑๒ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑. เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 
สามารถระบาย
น้ าได้ดี 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ม
อก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๙ เมตร 
และก่อสร้างท่อระบายน้ า คส
ล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ พร้อม
บ่อพัก ความยาว ๒๖๐ เมตร 

- - - ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของการ
ระบายน้ าดี
ขึ้น 

๑.สามารถระบาย
น้ าลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๔. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
สุภา ภักดีสุวรรณ 
หมู่ ที่  ๑๓  ต าบล
หนองหงส์ 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายสุภา ภักดี
สุวรรณ หมู่ที่ ๑๓ ระยะทางยาว 
๒๓๗ เมตร ผิวจราจร กว้าง
เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๗๑๑ ตารางเมตร  

- - -  ๔๖๔,๙๙๔ - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

๑.ได้รับถนนมี
มาตรฐาน 
๒.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
วิชัย ร่มเย็น หมู่ที่ 
๑๓  ต าบลหนอง
หงส์ 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายวิชัย  ร่มเย็น 
หมู่ที่ ๑๓ ระยะทาง ๔๒๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๖๘๐ ตารางเมตร  

- - -  ๕๔๙,๓๖๐ ๕๔๙,๓๖๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้ถนน 

๑.ได้รับถนนมี
มาตรฐาน 
๒.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๕๖. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ ก  สายทุ่ งขึ ง
ห นั ง  ห มู่ ที่  ๑ ๓ 
ต าบลหนองหงส์ 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งขึงหนัง หมู่ที่ ๑๓ 
ระยะทาง ๗๘๘ เมตร ผิวจราจร 
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๒ 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ เมตร  

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

๑.ได้รับถนนมี
มาตรฐาน 
๒.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๕๗. โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านนายวิชัย 
พรหมศร   

หมู่ที่  ๑๔ ต าบล
หนองหงส์ 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบ้านนายวิชัย 
พรหมศร หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐ ตารางเมตร  

- - -  ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้ใช้ถนน 

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

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๘. โค รงก ารตี เส้ น
จ ร า จ ร
ถนนลาดยางและ
ป้ายจราจรถนน
หมู่ที่  ๑๔ ต าบล
หนองหงส์ 

๑. เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐาน 
 

งานตีเส้นจราจรถนนลาดยาง
และป้ายจราจรต่างๆ หมู่ที่ ๑๔ 
ต าบลหนองหงส์ 

- - -  ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของการตีเส้น
ถนนตรงตาม
มาตรฐาน 

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๙. โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริม เหล็กสาย
บ้านนางบุญรวย  
ช่วยบ ารุง – บ้าน
นางแปลก จันทา 
ห มู่ ที่    ๑ ๔  
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทาง 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางบุญรวย ช่วย
บ ารุง – นางแปลก จันทา หมู่ที่ 
๑๔ ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคุลก
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - -  ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนๆ
ได้ใช้ถนนทีมี
มาตรฐาน  

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒.สามารถระบาย
น้ าลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๐. โค ร งก า ร ซ่ อ ม
ส ร้ า ง ถ น น ผิ ว
จราจรแอสฟัทล์ติ
กคอนกรีต สาย
น า เก า ะ  ห มู๋ ที่ 
๑๔ ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้เป็น
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทาง 
 

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัทล์ติกคอนกรีต สายนาเกาะ 
หมู่ที่ ๑๔ ระยะทางยาว ๓๗๐ 
เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๔๘๐ตารางเมตร  

- - -   ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนๆ
ได้ใช้ถนนทีมี
มาตรฐาน  

๑. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
๒.สามารถระบาย
น้ าลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๑. โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ม
อก.ชั้น ๓ จ านวน 
๑ ๔  ห มู่ บ้ า น 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้การ
ระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 
สามารถระบาย
น้ าได้ดี 

วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 
๓ จ านวน ๑๔ หมู่บ้าน  

- - -   ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
สามารถ
ระบายน้ าได้ดี
ขึ้น  

๑.สามารถระบาย
น้ าลงสู่ล าน้ า
สาธารณะได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๒ โครงการขยาย
เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ สาย
บ้ า น น าย บุ ญ
ฤทธิ์ – บ้านนา
ไม้ดัก  หมู่ที่  ๑ 
ต า บ ล ห น อ ง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
แสงสว่างบนท้องถนน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายบ้านนาย
บุญฤทธิ์ – บ้านนาไม้ดัก 
หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งน้อย 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับแสงสว่าง 

๑.ประชาชนได้รับ
แสงสว่างบนท้องถนน 
๒.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ ในการใช้
ถนน 

กองช่อง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๓. โครงการขยาย
เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะบ้าน
นายจาม ทอง
เลี่ ย ม น า ค  – 
บ้านนายสมชัย 
คงมีศรี หมู่ที่ ๑ 
ต า บ ล ห น อ ง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบ้านนายจาม 
ทองเลี่ยมนาค – บ้าน
นายสมชัย คงมีศรี หมู่ที่ 
๑ 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

๑.ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 
 

กองช่อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๖๔
. 

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
สายบ้านนายจาม 
ทองเลี่ยมนาค  

 ห มู่ ที่  ๑  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

ขยายเขตประปาภูมิภาค 
สายบ้านนายจาม เลี่ยม
นาค หมู่ที่ ๑ โดยการ
วางท่อ HDPE ๑๐๐ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ 
มม. PN ๖ ระยะทาง 
๓๐๐ เมตร  

- - - - ๒๑๔,๕๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้มีน้ าใช้ 
อุปโภค – 
บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค – บริโภค 

กองช่อง 

๖๕ โครงการเจาะบ่ อ
บ าด าล  ห มู่ ที่  ๑ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ชาวบ้านมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

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

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ได้มีน้ าใช้ 
อุปโภค – 
บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค – บริโภค 

กองช่อง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๖. โครงการขยายเขต
ป ร ะ ป าห มู่ บ้ า น 
ถ น น ส า ย บ้ า น             
นายฮวด ศรีชัย 

 ห มู่ ที่  ๑  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ถนน สายบ้านนายฮวด 
ศรีชัย หมู่ที่ ๑ โดยท า
การวางท่อ PVC ชั้น 
๘.๕ ขนาด Ø ๒ นิ้ว 
ระยะทาง ๓๕๔ เมตร  

- - - ๓๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้มีน้ าใช้ 
อุปโภค – 
บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค – บริโภค 

กองช่อง 

๖๗ โครงการก่อสร้าง
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่ บ้ าน  หมู่ ที่  ๑ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยการ
ติดตั้งหอถังสูงเหล็กทรง
รูปถ้วยแชมเปญ ขนาด
ความจุ ๒๐ ลบ.ม.พร้อม
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้มีน้ าใช้ 
อุปโภค – 
บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค – บริโภค 

กองช่อง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๘ โครงการขยายเขต
ไฟ ฟ้ าสาธารณ ะ
สายบ้านจอด หมู่ที่ 
๒ ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ใช้รถใช้ถนนยามค่ า
คืน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะหมู่ที่ ๒ บ้าน
จอด  

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนในพ้ืนที่
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

๑.ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่อง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๙. โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 3 สายคลองโก้ – 
พรุเจ ต าบลหนอง
หงส์ 

 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

 ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สาย
คลองโก้ – พรุเจ 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐- ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้มีน้ าใช้ 
อุปโภค – 
บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค – บริโภค 

กองช่อง 

๗๐ โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่  3 ส า ย ล า ป ะ
เหนือ  – ทางข้าม 
ต าบลหนองหงส์ 

 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 สายล าปะเหนือ 
– ทางข้าม ระยะทาง 
๘๐๐ เมตร 

- - - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้มีน้ าใช้ 
อุปโภค – 
บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค – บริโภค 

กองช่อง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๑. โครงการก่อสร้าง
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่ บ้ าน  หมู่ ที่  ๓ 
บ้ านนางสมบู รณ์ 
ด อ ก ฐิ น  ต า บ ล
หนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

 ก่อสร้างสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หอถัง
เหล็กขนาดความจุ ๒๐ 
ลบ.ม.หมู่ที่ ๓ บ้านนาง
สมบูรณ์ ดอกฐิน                
พร้อมติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็ก 

- - - ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ได้มีน้ าใช้ 
อุปโภค – 
บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค – บริโภค 

กองช่อง 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๒ โครงการก่อสร้าง
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่ บ้ าน  หมู่ ที่  ๔ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หอถัง
เหล็กขนาดความจุ ๒๐ 
ลบ.ม.หมู่ที่ ๔ พร้อม
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
มีน้ าใช้ 
อุปโภค – 
บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค – บริโภค 

กองช่อง 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๓. โครงการก่อสร้าง
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่ บ้ าน  หมู่ ที่  ๕ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หอถัง
เหล็กขนาดความจุ ๒๐ 
ลบ.ม.หมู่ที่ ๕ พร้อม
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
มีน้ าใช้ 
อุปโภค – 
บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค – บริโภค 

กองช่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

๗๔ โครงการขยายเขต
ไฟ ฟ้ าสาธารณ ะ 
หมู่ที่ ๖ บ้านเหนือ
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ใช้รถใช้ถนนยามค่ า
คืน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะหมู่ที่ ๖ บ้าน
เหนือ 

- - - ๔๙๒,๑๒๓.๔๘ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

๑.ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๕ โครงการก่อสร้าง
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่ บ้ าน  หมู่ ที่  ๗ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หอถัง
เหล็กขนาดความจุ ๒๐ 
ลบ.ม.หมู่ที่ ๗ พร้อม
ติดต้ังถังกรองสนิมเหล็ก 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
มีน้ าใช้ 
อุปโภค – 
บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค – บริโภค 

กองช่อง 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๖. โครงการก่อสร้าง
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่ บ้ าน  หมู่ ที่  ๘ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หอถัง
เหล็กขนาดความจุ ๒๐ 
ลบ.ม.หมู่ที่ ๘ พร้อม
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
มีน้ าใช้ 
อุปโภค – 
บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค – บริโภค 

กองช่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๗. โครงการขยายเขต
ไฟ ฟ้ าสาธารณ ะ 
สายหนองเสน-หน้า
วั ง กุ้ ง  ห มู่ ที่  ๘ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ใช้รถใช้ถนนยามค่ า
คืน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายหนอง
เสน-หน้าวังกุ้ง หมู่ที่ ๘ 

- - - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ใช้
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

๑.ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๘. โครงการก่อสร้าง
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หอถัง
เหล็กขนาดความจุ ๒๐ 
ลบ.ม.หมู่ที่ ๑๑ พร้อม
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
มีน้ าใช้ 
อุปโภค – 
บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค – บริโภค 

กองช่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗๙. โครงการขุด เจาะ
บ่อน้ าบาดาล ซอย
น าโชค หมู่ที่  ๑๒ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค – บริโภค 

ขุดเจาะบ่อดาล ซอยน าโชค 
จ านวน ๑ บ่อ ขนาด Ø ๖ 
นิ้ว ความลึกเฉลี่ยที่ ๔๓-
๑๐๐ เมตร จะต้องสูบน้ า ให้
ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภค – บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่อง 

๘๐. โค ร งก า ร บ่ อ น้ า
บาดาลโรงประชุม
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค – บริโภค 

เจาะบ่อน้ าบาดาลจ านวน ๑ 
บ่อ ขนาดเส้นศูนย์กลาง 
๑๕๐ มม.ความลึกเฉลี่ย 
๔๓-๑๐๐ เมตร จะต้องสูบ
น้ าให้ได้ไม่น้อยกว่า ๕ 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

   ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภค – บริโภค 

๑.ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่อง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๘๑. โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้านหอ
ถังเหล็ก ๒๐ ลบ.ม. 
จ านวน ๒ ถัง หมู่ที่ 
๑ ๒ ต าบ ล ห น อ ง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค – 
บริโภค 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
แบบหอถังเหล็กทรงแชม
เปญ ๒๐ ลบ.ม.พร้อมถัง
กรองสนิมเหล็กและ
ระบบท่อเมนจ่ายน้ า 

- - - ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้น้ าอุปโภค 
– บริโภค 

๑.ประชาชน
มีน้ าใช้
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่อง 

๘๒ โค รงก ารว างท่ อ 
PVC ท่ อ เมน จ่ าย
น้ า  บ้ าน น าให ญ่ 
หมู่ที่ ๑๒ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค – 
บริโภค 

วางท่อ PVC ท่อเมนจ่าย
น้ า บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 
๑๒ เปลี่ยนท่อ PVC ท่อ
เมนจ่ายน้ าของเดิม แล้ว
วางท่อเมนจ่ายน้ าใหม่
ยาว ๒,๖๐๐ เมตร 
ขนาดท่อ ๒-๓ นิ้ว 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนได้
ใช้น้ าอุปโภค 
– บริโภค 

๑.ประชาชน
มีน้ าใช้
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่อง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

๘๓. โครงการก่อสร้าง
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ 
ต าบลหนองหงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หอถังเหล็ก
ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.
หมู่ที่ ๑๓ พร้อมติดตั้งถัง
กรองสนิมเหล็ก 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้มีน้ าใช้ 
อุปโภค – บริโภค 

๑.ประชาชน
มีน้ า อุปโภค 
– บริโภค 

กองช่อง 

๘๔ โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้านหอ
ถังเหล็ก ๒๐ ลบ.ม. 
จ านวน ๒ ถัง หมู่ที่ 
๑๔  ต าบลหนอง
หงส์ 

๑.เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
แบบหอถังเหล็กทรงแชม
เปญ ๒๐ ลบ.ม.พร้อมถัง
กรองสนิมเหล็กและ
ระบบท่อเมนจ่ายน้ า 

- - - ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้มีน้ าใช้ 
อุปโภค – บริโภค 

๑.ประชาชน
มีน้ า อุปโภค 
– บริโภค 

กองช่อง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
วัตถุประส

งค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ครุภัณ
ฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป แบบเข็น 
๑.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 
๒.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ แรงม้า 
๓.รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว 
***ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ธันวาคม ๒๕๖๒** 

 - - ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ส านักปลัด 

๒ แผนงานการ
ศาสนา    
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ครุภัณ
ฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษ

ตร 

เพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์

การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป แบบหอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้า 
๑.สูบน้ าได้ ๔๕๐ ลิตรนาที 
๑) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
๒)ขนาดท่อส่ง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร) 
๓)สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด 
๔)ส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือ ประมาณ ๓๐ ฟุต 
๕)อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้า 
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
***ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ธันวาคม ๒๕๖๒** 

   ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
วัตถุประ

สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ครุภัณ
ฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
ส านัก 
งาน 

เพ่ือ
จัดหา

ครุภัณฑ์
ส านัก 
งาน 

จัดซื้อตู ้ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป แบบ ๒ บาน 
๑.มีมือจับชนิดบิด 
๒.มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น 
๓.มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔ ตู้) 
(ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๔ ตู้) 
***ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ธันวาคม ๒๕๖๒** 

 - - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเต

อร์ 
 

เพ่ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 
หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวม ใน ระดั บ  (Level) เดี ย วกั น 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ข น า ด ค ว า ม จุ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  250 GB                  
จ านวน 1 หน่วย 
 

 - - 17,000 - กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   
 

  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มี จ อ แ ส ด งภ า พ ข น า ด ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  19 นิ้ ว              
จ านวน 1 หน่วย 

- - - - - ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เพ่ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

จั ด ซื้ อ เค รื่ อ ง ส า ร อ ง ไฟ ฟ้ า  ข น า ด  800 VA  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน จ านวน ๘ เครื่อง 
– มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 
Watts) – สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

- - - 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ กองช่าง 

๖ แผนงาน
รักษา
ความ
สงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป แบบ ๒ บาน 
๑.มีมือจับชนิดบิด 
๒.มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น 
๓.มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 
(ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒ ตู้ ) 
(ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒ ตู้ ) 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

   ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ แผนงาน
รักษา
ความ
สงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

เพ่ือครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

จัดซื้อ ถังบรรจุน้ าจ านวน ๕ ชุด 
๑.ถังบรรจุน้ า ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จ านวน ๕ 
ถัง 
๒ .ก่อสร้างฐานรองถังน้ าเคลื่อนที่ ได้ ขนาด 
๑.๘๐ ม. สูง ๐.๗๐ ม. (๗,๘๐๐x๕) 

- - - ๑๓๘,๒๐๐ ๑๓๘,๒๐๐ ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงา

น 
 

เพ่ือครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

จัดซื้อ เครื่องเสียง จ านวน ๑ ชุด 
๑. เครื่องเสียงกลางขนาด ๑๘๐๐ w ขนาด ๑๒ 
นิ้ว 
๒.เครื่องเสียงเบส ขนาด ๑๘๐๐ w ขนาด ๑๘ นิ้ว 
๓.ช่องส าหรับปรับแต่งเสียง  
๔.ช่องต่อไฟ ๒๒๐ v 
๕.กล่องใส่(เพาเวอร์แอมป์) กลาง+เบส 
๖.กล่อง ๘U ขนาด ๑๒ นิ้ว 
๗.เครื่องผสมสัญญาเสียง มิกเซอร์อนาล็อก ๑๒ 
ชาแนล 
๘.ไมโครโฟนไร้สาย 
๙.ซับเบส ๑๘ นิ้ว จ านวน ๔ ใบ 
๑๐.ล าโพงเสียงกลาง ขนาด ๑๒ นิ้ว จ านวน ๔ ใบ 
๑๑.๒๒๓US ใช้ส าหรับแยกเสียงกลางและเสียง
เบส 
 

- - - ๑๔๔,๕๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

     ๑๒.ชุดสายล าโพยาว ๒๐ เมตร จ านวน ๒ ชุด 
๑๓.ชุดสายต่อ POWER AMP  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

 จั ดซื้ อ เค รื่ อ งคอม พิ ว เตอร์ ส าห รับ งาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ใน กรณี ที่ ต้ อ งใช้ ค วามสามารถใน  การ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
 - ห น่ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง  (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 
MB 

   22,000  22,000  ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

      - มี ห น่ วยป ระมวลผล เพ่ื อแสด งภ าพ  โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) เป็ น แ ผ ง ว ง จ ร เ พ่ื อ แ ส ด งภ าพ แ ย ก จ า ก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มี ห น่ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ พ่ื อ แ ส ด งภ า พ ที่ มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 

     ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 
หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

     ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

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

- - - 2,600  2,600 ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
วัตถุปร
ะสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือ
จัดหา
เครื่อง
คอมพิว
เตอร์  

เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, 
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 
dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที(ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 
MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi  
- มี ถาดป้ อน เอกสารอัต โนมั ติ (Auto Document 
Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- - - 10,000  10,000  ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
วัตถุประส

งค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเ

ตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเต
อร์  

อุปกรณ์ อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- ส าม า รถ อ่ าน แ ล ะ เขี ย น ข้ อ มู ล ใน บั ต ร แ บ บ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได ้
 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB ได ้
 - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart 
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

- - - ๑,๔00  ๑,๔00  ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเ

ตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

ชุด โปรแกรมระบบปฏิบั ติ การส าหรับ เครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้  งานประเภทติดตั้ งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 
3,800 บาท ต่อชุด 

- - - 3,800  3,800  ส านักปลัด 

๑๔ แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเ

ตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด 

- - - 12,000  12,000  ส านักปลัด 

๑๕ แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเ

ตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี                  
(ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง) 

- - - 700  700  ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ แผนงาน
กองคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

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

- - - 2,600  2,600 กองคลัง 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ แผนงาน
บริหาร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดหา 
ยานพาหนะ
และขนส่ง  

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) คัน 8.2.1 ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด  ไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบลิ้แค็บ 
 แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
 (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  
(4) ร าค ารวมภาษีสรรพสามิต 

- - - ๘๕๔,๐๐๐ ๘๕๔,๐๐๐ ส านักปลัด 
 

๑๘ แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหา 
ส านักงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
เก้าอ้ีจ านวน 6 ตัว 
 

- - - 21,0๐๐ 21,0๐๐ กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ แผนงาน
บริหาร
กองคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเ

ตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

ชุด โปรแกรมระบบปฏิบั ติ การส าหรับ เครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้  งานประเภทติดตั้ งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 
3,800 บาท ต่อชุด 

- - - 3,800  3,800  กองคลัง 

๒๐ แผนงาน
บริหาร
กองคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเ

ตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด 

- - - 12,000  12,000  กองคลัง 

๒๑ แผนงาน
บริหาร
กองคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเ

ตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี                  
(ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง) 

- - - 700  700  กองคลัง 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ แผนเคหะ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเ

ตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

ชุด โปรแกรมระบบปฏิบั ติ การส าหรับ เครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้  งานประเภทติดตั้ งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 
3,800 บาท ต่อชุด 

- - - 3,800  3,800  กองช่าง 

๒๓ แผนเคหะ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเ

ตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด 

- - - 12,000  12,000  กองช่าง 

๒๔ แผนเคหะ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเ

ตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี                  
(ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง) 

- - - 700  700  กองช่าง 

๒๕ แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเ

ตอร์ 
 

เพ่ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

จั ด ซื้ อ เค รื่ อ งส า ร อ ง ไฟ ฟ้ า  ข น าด  800 VA  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน จ านวน ๒ เครื่อง 
– มีก าลั งไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) – สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาท ี

- - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๓ 



 

 


