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ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเ อกลักษณ์      
การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้
ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุก
ระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    
โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติใน
การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่ เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็
น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้
จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น  
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ตั้งอยู่เลขที่  1/2    หมู่ที่ 6   ต าบลหนองหงส์   
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวอ าเภอทุ่งสง ประมาณ 4 กิโลเมตร  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด   40.12  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  25,074 ไร่  รายละเอียดจ าแนกพ้ืนที่ ที่ดินแต่ละ
หมู่บ้าน ต าบลหนองหงส์ 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เป็นพื้นที่/ตารางเมตร ไร ่ งาน ตารางวา ตร.กม. 
1 บ้านทุ่งน้อย 2,828,278.39 1,767.00 2 69.60 2.83 
2 บ้านจอด 1,699,281.98 1,062.00 0 20.49 1.70 
3 บ้านทางข้าม 4,089,553.81 2,555.00 3 88.45 4.09 
4 บ้านนาป่า 6,189,494.10 3,868.00 1 73.52 6.19 
5 บ้านนาเกิดผล 2,728,972.35 1,705.00 2 43.09 2.73 
6 บ้านเหนือ 1,747,586.35 1,092.00 0 96.59 1.75 
7 บ้านนาไม้ดัก 4,016,219.46 2,510.00 0 54.86 4.02 
8 บ้านควนไม้แดง 2,762,833.38 1,726.00 3 8.34 2.76 
9 บ้านแสว 2,327,456.69 1,454.00 2 64.17 2.33 

10 บ้านโน๊ะ 2,939,425.03 1,837.00 0 56.26 2.94 
11 บ้านนาโต๊ะแถม 2,883,294.59 1,802.00 0 23.65 2.88 
12 บ้านนาใหญ่ 1,351,482.90 844.00 2 70.72 1.35 
13 บ้านหนองนูด 2,529,931.12 1,581.00 0 82.78 2.53 
14 บ้านยวนไม้ขาว 2,024,764.89 1,265.00 1 91.22 2.02 

 รวมพื้นที่ทั้งต าบล 40,118,575.04 25,074.00 0 43.76 40.12 
 
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ.2559) 
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แผนที่ต าบลหนองหงส์ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 1.2. ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบลหนองหงส์ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินประกอบด้วยภูเขาเตี้ยและ
ป่าไม้ในพ้ืนที่บางส่วน  ซึ่งป่าไม้ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ    สภาพดินในต าบลหนองหงส์จัดได้ว่าเป็นดิน
ประเภท ดินเรดเยลโลว์ พอดโซลิก (RED  YELLOW  PODZOLIC)  เป็นดินซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินที่มี
ลักษณะเป็นกรด  สามารถระบายน้ าได้ดี  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  พบในบริเวณกว้าง ๆ ทั่วไป                
ใช้ประโยชน์ในการปลูกยางพาราและผลไม้ต่าง ๆ  โดยสภาพดินเป็นดินบริเวณที่ราบที่มีลักษณะเป็นดินร่วน 
และดินร่วนปนทราย  ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท านาและปลูกผลไม้  อีกส่วนจะเป็นพ้ืนที่           
ปลูกยางพาราตามสภาพที่เหมาะสม  ส่วนบริเวณที่เป็นภูเขาและที่เนินสูงจะมีสภาพดินเป็นดินเหนียว                
ดินเหนียวปนลูกรังหรือหินผุ  บริเวณนี้เหมาะแก่การปลูกยางพารา 

 1.3. ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลหนองหงส์  มี 2 ฤดู  คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน  ซึ่งฤดูร้อนอยู่ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์  ถึงเดือน เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  สูงสุด  34 ºC  และต่ าสุด  33 ºC    
ฤดูฝนอยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด  25 ºC  และ
อุณหภูมิ  27 ºC  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  217.17  มิลลิเมตร/ปี 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
 กลุ่มชุดดินในต าบลหนองหงส์ มีทั้งหมด 5 ชุดดิน จึงสามารถปลูกพืชต่างๆ ได้หลายชนิด สภาพ
ดินในต าบลหนองหงส์จัดได้ว่าเป็นดิน ประเภท ดินเรดเยลโลว์ พอดโซลิก( RED YELLOW PODZOLIC) เป็น 
 
 
ดินซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินที่มีลักษณะเป็นกรด สามารถระบายน้ าได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
พบในบริเวณกว้างๆ ทั่วไป ใช้ประโยชน์ในการปลูกยางพาราและผลไม้ต่างๆ โดยสภาพดินเป็นดินบริเวณที่ราบ
ที่มีลักษณะเป็นดินร่วนและดินร่วนปนทราย ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท านาและปลูกผลไม้ อีก
ส่วนจะเป็นพื้นท่ีปลูกยางพาราตามสภาพที่เหมาะสม ส่วนบริเวณท่ีเป็นภูเขาและที่เนินสูงจะมีสภาพดินเป็นดิน
เหนียวปนลูกรังหรือหินผุ บริเวณนี้เหมาะแก่การปลูกยางพารา 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง   
 2.1 เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นต าบลหนึ่งใน 12 ต าบลของอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ยกฐานะจากสภา
ต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่  30 มีนาคม 2539 ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น 4 มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งต าบลหนองหงส์ 
  ส าหรับตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นรูปนกหงส์ก าลังเล่นน้ า
ภายในวงกลม ซึ่งมีความหมายว่า 
  นกหงส์   หมายถึง ความสง่างาม มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  นกหงส์ก าลังก้าวขา หมายถึง การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 
  น้ า   หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น 
  วงกลม   หมายถึง การท างานต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

  อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   

    ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                ต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   ทิศใต้    ติดต่อกับ ต าบลควนกรด  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ต าบลชะมาย,  ต าบลนาหลวงเสน   อ าเภอทุ่งสง   
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลนาโพธิ์  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้   

   หมู่ที่  1. บ้านทุ่งน้อย           
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายโชคดี  เพชรสีทอง   เบอร์โทร 093-0093469  
   หมู่ที่  2. บ้านจอด  
   ก านัน นางมาดี  แร่สุวรรณ   เบอร์โทร 097-3543829         
   หมู่ที่  3. บ้านทางข้าม  
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายเลิศชาย  เกิดเมืองเล็ก  เบอร์โทร 085-4765344  
   หมู่ที่  4. บ้านนาป่า  
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายวิระชาติ  ทรงทอง   เบอร์โทร 087-8881167   
         หมู่ที่  5. บ้านนาเกิดผล    
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายชาญชัย  ปราบไกรสีห์  เบอร์โทร. 098-0171943 
   หมู่ที่  6. บ้านเหนือ 
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายอนุชา  ไทยเอ้ือ   เบอร์โทร. 081-9794986 
   หมู่ที่  7. บ้านนาไม้ดัก    
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสายัณต์  พรหมศร  เบอร์โทร. 087-2715526   
   หมู่ที่  8. บ้านคลองขุด 
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุชาติ  รัตนพันธุ์   เบอร์โทร. 093-7433071          
   หมู่ที่  9. บ้านแสว 
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายปิยะ  แก้วคุ้มภัย   เบอร์โทร. 062-3251461  
   หมู่ที่  10. บ้านโล๊ะ  
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุนันต์  รัตนคช   เบอร์โทร. 096-6364934           
    หมู่ที่  11. บ้านนาโต๊ะแถม    
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายมงคล  รัตนกระจ่าง  เบอร์โทร.  095-6812871  
   หมู่ที่  12. บ้านนาใหญ่ 
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายจตุพร  สวัสดี    เบอร์โทร. 089-5886331 
   หมู่ที่  13. บ้านหนองนูด    
  ผู้ใหญ่บ้าน  นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม  เบอร์โทร. 080-6941163  
  หมู่ที่  14. บ้านยวนไม้ขาว 
  ผู้ใหญ่บ้าน  นายนพรัตน์  คงประจันทร์  เบอร์โทร. 086-2673153      
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 2.2 การเลือกตั้ง 

  แบ่งเขตการเลือกตั้ง  เป็น 14 เขต  ตามหมู่บ้านในต าบลหนองหงส์  การเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. 2551 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 6,046  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 7,267 คน คิดเป็นร้อยละ 83.20 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  6,038  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 
7,253  คน คิดเป็นร้อยละ  83.25  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง  ในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลจากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้า
ร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  

 5. ท้องถิ่นอื่นในต าบล 

  - ไม่มี – 

3. จ านวนประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
     จ านวนประชากรทั้งหมด  11,012  คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด    4,171  ครัวเรือน 
รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากรรวม ชาย หญิง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

บ้านทุ่งน้อย 
บ้านจอด 
บ้านทางข้าม 
บ้านนาป่า 
บ้านนาเกิดผล 
บ้านเหนือ 
บ้านนาไม้ดัก 
บ้านควนไม้แดง 
บ้านแสว 
บ้านโล๊ะ 
บ้านนาโต๊ะแถม 
บ้านนาใหญ่ 
บ้านหนองนูด 
บ้านยวนไม้ขาว 

173 
417 
171 
360 
212 
558 
574 
665 
241 
151 
150 
120 
205 
174 

545 
498 
650 

1,010 
697 
796 

1,081 
1,533 
1,178 

651 
554 
427 
705 
687 

274 
240 
326 
475 
344 
381 
517 
813 
610 
325 
281 
209 
339 
341 

271 
258 
324 
535 
353 
415 
564 
720 
568 
326 
273 
218 
366 
346 

รวม 4,171 11,012 5,475 5,537 

 ที่มาของข้อมูล  :    ข้อมูล  ณ  เมษายน  2562 ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
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 3.1 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  

หมู่ที่ 
ประชากรตามช่วงอายุ 

รวม อายุ 0-18 ปี อายุ 19-60 ป ี อายุ 61 ปีข้ึนไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 71 51 172 163 31 57 545 
2 54 46 154 161 32 51 498 
3 64 74 206 181 56 69 650 
4 117 119 289 315 69 101 1010 
5 80 76 211 204 53 73 697 
6 101 79 228 282 52 54 796 
7 139 154 326 344 52 66 1081 
8 379 260 371 390 63 70 1533 
9 214 235 328 231 68 102 1178 
10 88 90 212 200 25 36 651 
11 76 50 158 172 47 51 554 
12 54 54 119 131 36 33 427 
13 123 104 188 220 28 42 705 
14 79 62 203 231 59 53 687 

รวมทั้งสิ้น 1639 1454 3165 3225 671 858 11012 

 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา   3  แห่ง  (สังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ)  ประกอบด้วย 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ร.ร.วัดคงคาเจริญ 140 น.ส. สิระนารถ  แววสง่า 075-412030  
ร.ร.บ้านคลองขุด 121 นายสุธี  พิทักษ์วงศ์ 075-302043 087-2677795 
ร.ร.บ้านนาเกิดผล 82 นางเจรียงพร  เขียวน้อย - 080-0364850 
โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง  (สังกัดกรมสามัญศึกษา) 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 19 

151 นายกมล  สุวรรณเอก
ฉัตร 

075-302187 081-9590229 

ร.ร.นครศรีธรรมราช
ปัญญานุกูล 

407 นางสาวเพียงใจ  
หงส์ทอง 

075-302198 081-0918287 

ร.ร.โสตศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

83 นายอุทิตร  น้อยใย 075-302197 - 
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  โรงเรียนมัธยมศึกษา     1 แห่ง (สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ร.ร.กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

357 นางละอองศรี  ทิพย์แก้ว 075-302031 081-7288689 

  
  โรงเรียนอาชีวศึกษา    1 แห่ง 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,780 นายสมนึก  สุชาติพงษ์ 075-302027 - 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3 แห่ง 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ศพด.บ้านควนไม้แดง 40 นางสาวสุรีรัตน์  ศิริกุล - 061-2152001 
ศพด.บ้านนาเกิดผล 40 นางวิไล  สามกลืน - 093-5764369 
ศพด.บ้านนาป่า 35 นางสุธิดา  จุลพรหม - 084-8474513 

 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  2 แห่ง 

 
 4.2 สาธารณะสุข 

 สาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพ/พลานามัย 
  โรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง  (หมู่ท่ี 7)  จ านวน  1  แห่ง  ขนาด  400 เตียง 
 นายแพทย์ศักดา  อัลภาชน์  ผู้อ านวยการ   โทรศัพท์  075-410100 
       โทรสาร   075-410120 
  สถานีกาชาดสิรินธร  (หมู่ท่ี 7)  จ านวน  1  แห่ง 
 นางฐานิกา  พรหมประสงค์   หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร   โทรศัพท์  089-7298196 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล      จ านวน  2  แห่ง    ได้แก่     
      1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทางข้าม (หมู่ที่  3) 
 นางชุติมล  ล่องชุม   ผู้อ านวยการ รพ.สต. บ้านทางข้าม  โทรศัพท์  081-7879437  
      2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหงส์  (หมู่ที่ 6) 
 นางนิรมล  รัตนสุภา  ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านหนองหงส์  โทรศัพท์  086-2770638 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   100% 
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  4.3 อาชญากรรม 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีต ารวจทางหลวง(หมู่ท่ี 7) 1  แห่ง  
 ด.ต.สิทธิโชค  ไพจิตรวิจารณ์  หัวหน้าป้อมต ารวจทางหลวง ทุ่งสง (หมู่ท่ี 7) 
 โทรศัพท์  - 
 แขวงการทาง(หมู่ที่ 7)                1  แห่ง 
 นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 
 โทรศัพท์  075-302020,075-302084 
 โทรสาร  075-302019 
  ป้อมตรวจการต ารวจ(หมู่ที่ 7,5)       2  แห่ง  
 ด.ต.ประเทือง  หนูหนอง หัวหน้าป้อมต ารวจ หมู่ที่7 โทรศัพท์  089-5895772 
 ร.ต.ท.สุเทพ  แก้วประสิทธิ์  หัวหน้าป้อมต ารวจ หมู่ที่ 5 โทรศัพท์  082-2782359  
 สถานีทดสอบน้ าหนัก(หมู่ที่ 8)     1  แห่ง 

 นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 
 โทรศัพท์  075-302020,075-302084 
 โทรสาร  075-302019 

 4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล จากข้อมูลที่สถานีต ารวจภูธรทุ่งสง ได้แจ้ง
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้าเหตุผลเนื่องมาจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยดูแล การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ นอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความร่วมมือมา
โดยตลอด 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านส่งเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 3. ประสานการท าบัตรคนพิการ 
 4. ประสานโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึง 
 5. ประสานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง(ทางบก,ทางน้ า,ทางราง ฯลฯ) 
 การเดินทางจากตัวอ าเภอทุ่งสง –องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (โดยรถยนต์) รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ คือ เริ่มต้นจากอ าเภอ ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 โดยผ่านสี่แยกหนองหว้า ต าบลชะมาย เลี้ยวขวา
ทางไปสุราษฎร์ รวมระยะทางโดยประมาณ 5 กิโลเมตร  
 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับต าบล อ าเภออ่ืนๆ สามารถเดินทางได้ 3 ทาง คือ 
 -  ทางบก  จากกรุงเทพฯ  ไปตามทางหลวงหมายเลข 4  ผ่านจังหวัดนครปฐม – ราชบุรี – 
เพชรบุรี -  ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร เข้าทางหลวงหมายเลข 41 - สุราษฎร์ธานี  เข้าสู่เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทางอ าเภอทุ่งใหญ่ – อ าเภอนาบอน เข้าสู่ หนองหงส์  ระยะทางประมาณ  730  กิโลเมตร 
 
 
  -  ทางรถไฟ  โดยรถไฟสายใต้จากสถานีหัวล าโพง – นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี – 
ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – สุราษฎร์ธานี – ทุ่งสง  แล้วเดินทางต่อเข้าต าบลหนองหงส์ 
  -  ทางเครื่องบิน  จากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนครศรีธรรมราช  แล้วต่อด้วยรถยนต์เข้าสู่
ต าบลหนองหงส์ 

ถนนสาธารณะ ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ถนนลูกรัง/หินคลุก    จ านวน  60  สาย   
  ถนนคอนกรีต(คสล.)    จ านวน    7  สาย   
 ถนนลาดยางในหมู่บ้าน   จ านวน  60  สาย  
  ถนนลาดยางสายหลัก    จ านวน    5   สาย  ได้แก่ 

- ถนนสายหลักทุ่งสง – สุราษฎร์ธานี 
- ถนนสายทุ่งสง – นาบอน 
- ถนนสายควนไม้แดง – คลองจัง 
- ถนนสายหนองเหรียง – คลองจัง 

 
 

 5.2 การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  14  หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 แต่
ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือนและยังขาดไฟฟ้ารายทางสาธารณะหลายจุดในต าบล  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 
 

 5.3 การประปา 
ประปาหมู่บ้าน         14   แห่ง ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  1  แห่ง   หมู่ที่ 9  2  แห่ง 
 หมู่ที่ 3  2  แห่ง   หมู่ที่ 10 2  แห่ง 
 หมู่ที่ 5  1  แห่ง   หมู่ที่ 12 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 6  1  แห่ง   หมู่ที่ 13 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 8  1  แห่ง   หมู่ที่ 14 2 แห่ง 
ประปาส่วนภูมิภาค 10  แห่ง ประกอบด้วย 

 หมู่ที่ 1  1  แห่ง   หมู่ที่ 7  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 2  1  แห่ง   หมู่ที่ 8  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 4  1  แห่ง   หมู่ที่ 9  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 5  1  แห่ง   หมู่ที่ 11 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 6  1  แห่ง   หมู่ที่ 14 1  แห่ง 

 5.4 โทรศัพท์ 
 เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน  8  แห่ง  

ที ่ ชื่อร้าน ผู้ประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ ากัด   3/5 หมู่ 9  0-2029-8545 เสา AIS 
2 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ ากัด   85/1 หมู่ 8  0-2029-8545 

,0-8876-0281-3 
เสา AIS 

3 บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด   15/13 หมู่ 8  0-9104-7036-7 เสา ทรูมูฟ 
4 บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย)     0-9104-7036-7 เสา ทรูมูฟ 
5 บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด   66 หมู่ 9  0-9104-7036-7 เสา ทรูมูฟ 
6 บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น    29/1 หมู่ 12    เสาดีเทค 
7 บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น     หมู่ 5    เสาดีเทค 
8 บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น     หมู่ 8    เสาดีเทค 
 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน  1  แห่ง   
 ที่ท าการไปรษณีย์    จ านวน  1  แห่ง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้ ท านาข้าว ดังนี้ 
 อาชีพเกษตรกรรม    ร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 อาชีพรับจ้างทั่วไป    ร้อยละ 10  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 ค้าขาย รับราชการ และอาชีพอ่ืนๆ  ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

 6.2 การประมง 
 เป็นการประกอบการในลักษณะท าการประมงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ
เลี้ยง ปลาในบ่อดิน การเลี้ยงกบ 

 6.3 การปศุสัตว์ 
 เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง ไก่ 
เป็ด โค สุกร กระบือ  

 6.4 การบริการ 
 โรงแรม  11  แห่ง 
 ร้านอาหาร  -     แห่ง 
 โรงภาพยนตร์  -     แห่ง 
 ร้านเกมส์  -     แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ 
 1. วัดคงคาเจริญ เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี เดิมมีชื่อว่า “วัดจอด” ส่วนชื่อวัดคงคา
เจริญนั้น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมประศาสน์เป็นผู้ตั้งและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศรี
ธรรมราชคงคาเจริญ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหนึ่งในสององค์ที่มีในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย ความ
สูงจากฐานถึงรัศมี 3.14 เมตร ความสูงจากองค์พระถึงรัศมี 12.90 เมตร น้ าหนัก 9 กิโลกรัม สภากาชาด
ไทยได้จัดสร้างขึ้นและได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
นายก ซึ่งได้ทรงพระราชทานชื่อให้ 
 2. รูปเหมือนพ่อท่านคล้ายประดิษฐานอยู่กลางสระน้ าในศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน
เขต 8 ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 6.6 อุตสาหกรรม 
 จ านวนกิจการอุตสาหกรรม จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อร้าน ผู้ประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
หมาย
เหตุ 

1 บริษัทแอดวานซ์ไอซ์ 
(2003)มหาชนจ ากัด 

 52/1  หมู่ที่ 7 0-8053-0330-1    

2 บริษัทมาทุ่งสงรีไซเคลิ จ ากัด นายกิตติพษ์  พงษ์กิตติพันธ์ 157  หมู่ที่ 7   

3 บริษัท ต.เจรญิไพศาล จ ากดั  83/1  หมู่ที่ 6     

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพาณิชย์ 
 ธนาคาร  - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน  - แห่ง 
 บริษัท  - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - แห่ง ตลาดสด   - แห่ง 
 ร้านค้าต่างๆ  - แห่ง โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 
 กลุ่มอาชีพ  จ านวน   6 กลุ่ม 

 6.8 แรงงาน 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 19-60 อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 58.03 
แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25-50 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น ้า 
 8.2 ป่าไม้ 
 8.3 ภูเขา 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9.อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การท าการเกษตร 

-เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ
การท าการเกษตร 
-เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ
เพ่ิมรายให้กับครัวเรือน 
-ด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 

ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชนในชุมชน 

-เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชน 
-เพ่ือลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

30,000 30,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ประชาชน
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 

ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมเลี้ยง
สัตว์ให้กับประชาชนใน
ชุมชน 

-เพ่ือฝึกอบรมส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ให้กับ
ประชาชนในชุมชน 
-เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ
เพ่ิมรายให้กับครัวเรือน 
 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 

30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 ประชาช
นมี

รายได้
เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

5 

ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส านักปลัด 

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.) 

-เพ่ือสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 

- - ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ประชาช
นมี

รายได้
เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

5 

ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการฯ ผู้น าเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

-เพื่อได้รับความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนา
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
-เพื่อสร้างความสามัคคีใน
การท างานเป็นทีม 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน 45 
คน 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ45 
คน 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ มีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

ส านักปลดั 

๖ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-เพื่อให้เกิดทัศนียภาพท่ี
สวยงามและรม่รื่น 

ในเขต
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ๘๐ 
เข้าร่วม 

อบต.หนองหงส์ มี
ความรมรื่น ร่มเย็น 

เป็นระเบียบ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗ โครงการปลูกหญ้าแฝก -เพื่อการรณรงค์และ
ขยายผลให้ประชาชน
ปลูกหญ้า 
อนุรักษ์ดินและน้ า 
ป้องกันการพังทลาย
ของดิน  

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน ๕๐คน 

- ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ45 
คน 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ มีความรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์

ได้ 

ส านักปลัด 

๘ โครงการถ่ายทอดองค์
ความรูสู้้งานบริการ
วิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
(การใช้เชื้อไตรโคเดอรม์า
กับยางพารา) 

เพื่อช่วยให้เกษตรกร
ลดต้นทุนการผลิตจาก
การซื้อสารเคมีก าจัด            
ศัตรูพืช และเพิม่
รายได้ให้กับเกษตรกร 

เกษตรกรแต่ละ
หมู่บ้าน จ านวน 

๓๐ คน 

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ 

สามารถช่วยให้
เกษตรกรลดต้นทุน
การผลิตจากการซื้อ

สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 (บาท) 

๙ โครงการค่ายเยาวชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือปลูกฝังให้
เยาวชนได้ตระหนัก
ถึงคุณค่า 
ความส าคัญ และมี
เจตคติที่ดีการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน ๔๐คน 

- - ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ4๐ 
คน 

ท าให้นักเรียน 
เยาวชน และ

ผู้ด้อยโอกาส ที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และวิธีการ
รณรงค์ปัญหาโลก

ร้อน 

ส านักปลัด 

 

 
 



21 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐ โครงการอบรมเพ่ือ
สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์และ
เห็นถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
  

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน ๗๐คน 

- - ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ ๗๐ 
คน 

สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และเห็น

ถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
และการพัฒนาฝีมือให้กับ
กลุ่มสตรีในชุมชน 

-เพ่ือฝึกอบรมและ
พัฒนาฝีมือให้กับกลุ่ม
สตรีในชุมชน 
-เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ
เพ่ิมรายให้กับครัวเรือน 
 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 ประชาชน
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 

ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส านักปลัด 

๒ ส่งเสริมการใช้ชีวิตตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 
-เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ
เพ่ิมรายให้กับครัวเรือน 
 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 

ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓ โครงการส่งเสริม
อาชีพการผูกผ้า 
สตรีและผู้ดูแลคน
พิการ 

เพ่ือส่งเสริมให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึน จากรายได้หลัก 

สตรีและผู้ดูแลคน
พิการ จ านวน ๕๐ 

คน 

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สตรีและ
ผู้ดูแลคน
พิการ ร้อย
ละ ๘๐ ได้

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

สามารถ
เป็นรายได้
หลัก ของ
ครอบครัว
ต่อไป 

ส านักปลัด 

๔ โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แก่ผู้สูงอายุ ใน
ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อายุใช้
เวลาให้เป็นประโยชน์ 

ผู้สูงอายุในชุมชน 
จ านวน ๕๐ คน 

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุใน
ชุมชน ร้อย
ละ ๘๐ ได้

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

สามารถ
เวลาให้
เป็น

ประโยชน์ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการเยาวชนต้น
กล้าต้านภัยยาเสพติด 

เพ่ือให้ เด็กและ
เยาวชนในชุมชน รู้ถึง
ภัยยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน จ านวน 
๕๐ คน 

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชน 
ร้อยละ 
๕๐ ได้
ความรู้ 
ความ
เข้าใจ 

เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน รู้ถึงภัยยา
เสพติด 

ส านัก
ปลัด 

๖ โครงการ BIG Cleaning 
Day ต าบลหนองหงส ์

เพื่อสร้างความสามัคคี
ให้เกิดขึ้นในชุมชน 
เสรมิสร้างวินัยการรัก
สะอาด และ ๓R 

ประชาชนในพ้ืนท่ี จิตอาสา
ภาคประชาชน และองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ร่วมมือกัน จ านวน ๑๐๐ คน 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ผู้เข้าร่วม 

พื้นที่ในต าบลหนอง
หงส์มีสภาพแวดล้อมท่ี
ดีขึ้น ทุกภาคส่วนใน
พื้นที่ เกิดความรักหวง
แหนต่อท้องถิ่น 

ส านัก
ปลัด 
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ส่วนที่ 3 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์

ต าบลหนองหงส ์  อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1.งานประเพณีชักพระ 
 

ตค.62 วัดคงคาเจริญ  

2.งานประเพณีลอยกระทง พ.ย62 วัดคงคาเจริญ  

3.  กิจกรรมตักบาตรประเพณีปีใหม่ มค.62 วัดคงคาเจริญ  

4. เวียนเทียน แห่ผ้าขึ้นธาตุ มีค. 62 วัดคงคาเจริญ  

5. งานประเพณีสงกรานต์ เมย. 62 วัดคงคาเจริญ  

6.สวดมนต์วันพ่อแห่งชาติ ก.ค. 62 วัดคงคาเจริญ  

7. เวียนเทียนวันวิสาขบูชา พ.ค. 62 วัดคงคาเจริญ  

8. สวดมนต์วันแม่แห่งชาติ ส.ค.62 
 

วัดคงคาเจริญ  

9. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พค.62 รร.บ้านนาเกิดผล  
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