
                                                            
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

เรื่อง  การใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61             

___________________________ 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559   ข้อ ๒7  องค์การบริหารส่วนต าบล        
ควนหนองหงษ์  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕ 61    โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ลงนามอนุมัติใช้แผนการด าเนินงานฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่  6 ตุลาคม  พ.ศ. 25 60  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    

  องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์   ขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2561 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน           

ประกาศ   ณ    วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 

                                           
( นายเจริญ   ศรีภูมิราช ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
                 ตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  หมวด 4 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 

         องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนทีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความช้ าช้อนของโครงการ/กิจกรรมมีการประสานและบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล โดยอาศัยระเบียบฯ ข้อ 
26 ในการด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินการ และระเบียบข้อ 27 จะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปเรียบร้อยแล้วนั้น  

                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ 2561 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนา ต าบลควนหนองหงษ์
ต่อไป 
 
 

                      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ์ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548   และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงาน   

แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น    

แผนการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นบทน า วัตถุประสงค์ของแผนการ
ด าเนินงาน  ขั้นตอนการจัดท าแผนและประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน   ส่วนที่ 2 เป็นบัญชีโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ดังนั้น แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล     ควนหนองหงษ์  จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน  โครงการ   กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ       พ.ศ. 2561 นี้ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลควนหนองหงษ์       มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน  โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การ
ติดตามและประเมินผลแผน มีความสะดวกมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  ๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .              
๒๕61 
  ๒. เพ่ือ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕ 61  มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  รวมถึงการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน
และจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
  ๓. เพ่ือให้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  ๔. เพ่ือให้การด าเนินงานภายในท้องถิ่นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นไปตามความ
ต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 5. เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการด าเนินงานเพ่ือ
ด าเนินงาน 
           6. เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุม
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
           7. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม 
การประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน  
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           8. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ 
องค์กรเอกชน  และประชาชน 
 9. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 
26 และข้อ 27 ว่าการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการดังนี้ 

ข้อ ๒๖ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27 . แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งจาก
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น  

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

   
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ  

 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดท าแผนฯ  

 
 
  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
 

 
   

ผู้บริหารท้องถิ่น     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  เป็นการก าหนดกรอบ และแนวทางในการพัฒนา  เมื่อมี
งบประมาณเพียงพอในการด าเนินการสามารถน าไปด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่ได้วางไว้ส าเร็จตาม
เป้าหมายก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน สามารถบริหารงบประมาณให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์  หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้  จะ
สนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีโดยตรง เพ่ือจะให้ประชาชนจะได้อยู่ดี กินดี มีรายได้ มีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ตามความประสงค์ของทางราชการ  

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
หน่วยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด ำเนินงำน 

เสนอร่างแผนการด ำเนินงำน 

พิจารณาร่างแผนการด ำเนินงำน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

------------------------------------ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 17 17.71 1,011,900 4.29 ส านักงานปลัด  คลัง 

กองการศึกษา กอง
ช่าง 

รวม 
 

17 17.71 1,011,900 4.29  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม  และการกีฬานันทนาการ     
 2.1 แผนงานการศึกษา 

 
17 17.71 5,415,395 22.96 กองการศึกษา 

 2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

17 17.7 1 854,500 3.62 กองการศึกษา 

รวม 
 

34 35.42 6,269,895 26.58 
 

 

 
 

๔ 



 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
3 3.13 160,000 0.68 ส านักงานปลัด 

 3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

9 9.37 250,000 1.05 ส านักงานปลัด 

 3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

1 1.05 50,000 0.22 ส านักงานปลัด 

 3.4 แผนงานงบกลาง 
 

5 5.20 9,420,305 39.94 ส านักงานปลัด 

 3.5 แผนงานสาธารณสุข 2 
 

2.08 210,000 0.89 ส านักงานปลัด 

รวม 
 

20 20.83 10,090,305 42.78   

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 4.1 แผนงานการเกษตร 

 
1 1.05 10,000 0.04 ส านักงานปลัด 

 4.2 แผนงานพาณิชย์ 
 

1 1.05 100,000 0.42 กองช่าง 

รวม 
 

2 2.10 1,100,000 0.46  

 
๕ 



 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานการเคหะ 

 
19 19.80 6,066,714 25.72 กองช่าง 

รวม 
 

19 19.80 6,066,714 25.72  

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         6.1 แผนการเกษตร 
 

2 2.08 15,000 0.06 ส านักงานปลัด  กอง
ช่าง 

         6.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 
 

2 2.08 25,000 0.11 กองช่าง 

รวม 
 

4 4.16 40,000 0.17  

รวมทั้งสิ้น 
 

96 100 24,578,814 100  

 
 
 
 
 
 
๖ 



๗ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

. 
1 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น /พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
อบต. 
 

60,000 
 
 
 
 
 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 
 
 

สนง. ปลัด  
 
 
 
 
 
 

            

2 
 
 

โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
เครื่องพิมพ์ 

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ ์ จ านวน 3 ชุด 
เครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง 
 
 

 

76,400 
 
 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

คลัง 
 
 
 
 

            

3 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของ อบต. 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน   
- ส านักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

 
 

40,000 
20,000 
20,000 

135,000 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด 
กองคลัง 
กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

            



๘ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการ  อบต.เคลื่อนที ่
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการ  อบต.เคลื่อนที่ 
เป็นการให้บริการประชาชน ในด้าน 
ต่าง ๆ นอกสถานท่ี 
 
 
 
 

12,000 อบต 
.ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด    
 

          

5 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.ควนหนองหงษ ์
 
 
 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร  จ านวน 1  ศูนย ์
 
 
 
 
 

20,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด 
 

            

6 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างของ อปท. 
 
 
 
 

อุดหนุน  อบต.ชะอวดเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ 
อปท. อ าเภอชะอวด 
 
 
 
 
 

15,000 อบต.ชะอวด สนง.ปลัด  
 

            

  
 
 



๙ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 
 

เพื่อจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ร าลึกถึง
ผู้ก่อตั้ง  อปท.  จัดนิทรรศการ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต. และเข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้
กับหน่วยงานจัดกิจกรรมฯในระดับ
ตัวแทนอ าเภอชะอวด 
 
 

4,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด  
 

            

8 โครงการจัดท าวารสาร  อบต. 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าวารสาร  อบต.   
ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและ
งบประมาณของ อบต. ทั้งในปีปัจจุบันและ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด   
 

            

9 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบงานต่างๆ ของ 
อบต. 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบงานต่างๆของ อบต.เพื่อให้ได้
ข้อมูลจากความคิดเห็นของประชาชน 
 
 

25,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด      
 

        



๑๐ 
 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/ กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/
เลือกตั้งซ่อม นายกและสมาชิกสภา 
อบต. 

450,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด  
 

    
 

        

11 โครงการจัดงานวันส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม ่
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานวันขึ้นปีใหม่ จัดกิจกรรมตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่ 

1,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด             

12 โครงการจัดหาวารสาร  
นิตยสาร 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวารสาร/นิตยสาร 
1ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน  
2.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ โรงเรียน 1 แห่ง 

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด             



๑๑ 
 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/ กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 
สิงหามหาราชิน ี 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด  
 

    
 

        

14 โครงการจัดหาโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี
ท างานของพนักงาน 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะพร้อมเก้าอี้
ท างานของพนักงาน ส านักปลัดฯ 
จ านวน 1 ชุด 

8,500 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด             

15 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
 
 
 
 
 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด             



๑๒ 
 

ล าดับ
ที่            
 

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 จัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์
การเสียภาษ ี
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าปฏิทิน
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ  อบต.  
 

25,000 อบต.ควนหนอง
หงษ์ 

กองคลัง    
 

          

17 โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
ประชาชนเสียภาษ ี
 
 
 
 
 

จัดท าป้าย  จ านวน 2 ป้ายและ จัด
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนประชาชนเสียภาษ ี

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองคลัง  
 

           

 1,011,900  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และการกีฬานันทนาการ  
   แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อจ่ายตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
โดยน านักเรียน ระดับชั้น ป.5-6 ในเขต
พื้นที่เข้าปฏิบัติธรรม 
 
 
 

40,000 วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร      
จ.นครศรีฯ 

กองการศึกษาฯ               

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ท้องถิ่น ประจ าปี 2561 
 
 
 

40,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาภายในต าบลควนหนองหงษ์  
- ศพด. จ านวน 5 ศูนย ์
- ร.ร. จ านวน 5 โรงเรียน 
 
 
 

1,465,895 
 

รร.ในเขต            
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองการศึกษาฯ               



๑๔ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน 
 
 
 
 

อุดหนุนสถานศึกษาภายในต าบลควน
หนองหงษ์  
- ศพด. จ านวน 5 ศูนย ์
- ร.ร. จ านวน 5 โรงเรียน 
 
 

 
 

808,500 
2,400,000 

รร.ในเขต ต.ควน
หนองหงษ์และ
ศพด. 

กองการศึกษาฯ               

5 โครงการประกวดนวัฒกรรม
ทางการศึกษาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการประกวด       
นวัฒกรรมทางการศึกษาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               

6 โครงการหนูน้อยย้อนรอยเมือง
ลิกอร ์
 
 
 
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนู
น้อยย้อนรอยเมืองลิกอร์  

25,000 จังหวัด    
นครศรีฯ 

กองการศึกษาฯ               

7 โครงการประกวดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น  
จ านวน  5 ศูนย์   
 
 

2,500 ศพด.ในเขต อบต..
ควนหนองหงษ์ 

กองการศึกษาฯ       

 

       



๑๕ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู 
พนักงานจ้าง/ลูกจ้างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อจ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /
พนักงานจ้าง/ลูกจ้างของศูนย์ตาม
โครงการ 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             

9 
 
 
 
 

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอนของ 
ศพด.) 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน ว้สดุ
การศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

272,000 ศพด.ในเขต   
ต..ควนหนองหงษ์ 

กองการศึกษา             

10 โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลก
กว้าง 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของเด็ก เยาวชน
ในสถานศึกษาในเขตต าบลควนหนอง
หงษ ์
 
 

40,000  กองการศึกษา             

11 โครงการอบรมประชุม
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
และเลี้ยงดูบุตร 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมประชุมผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาและเลี้ยงดูบุตร 
 

10,000 อบต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             



๑๖ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการเข้าค่ายปรับมาตรา
บานทางวิชาการ (English 
Education tor Asean 
Commumety  
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
เข้าค่ายปรับมาตราฐานทางวิชาการ 
(English Education tor Asean 
Commumety  
 

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             

13 
 
 
 
 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานวันเด็ก 

61,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             

14 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
โต๊ะ เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
ท างาน 

8,500 อบต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             



๑๗ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
36,000 BTU จ านวน 2 ตัว 
 
 
 
 

94,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             

16 
 
 
 
 

ติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกาโห่ใต ้
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกันสาดของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาโห่ใต ้
 
 
 
 

73,000 ศพด.           
บ้านกาโห่ใต ้

กองการศึกษา             

17 โครงการปรับพ้ืนท่ีสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
บ้านกาโห่ใต ้
 
 
 
 

เพื่อปรับพื้นท่ีสนามใช้วัสดุหน้าดิน 
จ านวน 120  ลูกบาศก์เมตร  ขนาด 
กว้าง 15 เมตร ยาว 27 เมตร 
 
 
 

30,000 อบต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             

 5,415,375  

 
 



๑๘ 
 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา ร่วมกับโรงเรียนในเขตต าบล
ควนหนองหงษ์  

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               

2 โครงการส่งเสริมประเพณีชัก
พระ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีชักพระ จ านวน  4  
วัด คือ วัดคงคาราม(วัดกาโห่ใต้) , วัด
ควนหนองหงส์ , วัดควนวัดใหม่                
วัดทุ่งเตยประชาสรรค์ 
 

32,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               

3 โครงการพ่อเฒ่า แม่เฒ่าจูง
หลานเข้าปฏิบัติธรรม 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพ่อเฒ่าแม่เฒ่า
จูงหลานเข้าปฏิบัติธรรม 
 
  
 
 

85,000 จ.กระบี ่ กองการศึกษา               

4 โครงการอบรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมจริยธรรมผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  

15,000 จ.กระบี ่ กองการศึกษา               



๑๙ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาต ุ

10,000 .นครศรีธรรมราช กองการศึกษาฯ               

6 โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               

7 โครงการจัดงานวันกตัญญ ู
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานวันกตัญญู  40,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               

8 โครงการตักบาตรให้ทานไฟ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการตักบาตรให้ทาน
ไฟ  

1,500 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               



๒๐ 
 

         
ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง 

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               

10 โครงการงานประเพณ ี     
ดอกจูดบานและของดีเมือง
ชะอวด 
 
 
 

-เพื่อจ่ายตามโครงการร่วมงานประ 
เพณีดอกจูดบานและของดีเมืองชะอวด 
 

60,000 
 
 

ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               

11 โครงการจัดงานวันส าคัญทาง
ศาสนา วันสารทเดือนสิบ 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการวัน
สารทเดือนสิบ  

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             

12 โครงการประกวดครอบครัว
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 
 
 
 

ประกวดครอบครัวที่มีคุณสมบัติเป็น
ครอบครัววัฒนธรรมฯในพื้นที่ต าบล
ควนหนองหงษ ์

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               

13 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
วัฒนธรรมต าบล/ หมู่บ้าน 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมต าบล/
หมู่บ้าน 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               



๒๑ 
 

 
ล าดับ 

ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการจัดส่งนักกีฬา – 
กรีฑา เข้าการร่วมแข่งขัน
ระดับอ าเภอ 
 
 
 

ส่งเด็ก เยาวชนจากโรงเรียนภายในเขต
ต าบล จ านวน 5 แห่ง เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 

90,000 อ.ชะอวด กองการศึกษาฯ               

15 โครงการแข่งขันกีฬา- กรีฑา
นักเรียน  ประชาชนภายใน
เขตต าบลควนหนองหงษ ์
 
 
 

1) นักเรียนจากโรงเรียนในเขตต าบล  
จ านวน 5 แห่ง 
2) ศพด.  จ านวน   5  ศูนย ์
3)เด็ก เยาวชนและประชาชน 

90,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               

16 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์ อปท./และ
ประชาชนในเขตอ าเภอชะ 
อวด 
 
 

1) จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์ อปท./ท้องที่  จ านวน  1  
ครั้ง 

300,000 อ.ชะอวด กองการศึกษาฯ               

17 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา 
 
 
 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน              
จ านวน  6  หมู่บ้าน  และส่วนกลาง
ส าหรับ อบต. 

70,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ               

 854,500  



๒๒ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  
องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
       แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นการช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน กรณี
ประสบภัยธรรมชาติ เช่น  อุทกภัย 
 วาตภัย อัคคีภัย อัสนีภัย ฯลฯ   
 

100,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

2 โครงการเพื่อนร่วมเดินทาง 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพื่อนร่วมเดินทาง จ านวน 2 ครั้ง  

50,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง .ปลัด              

3 โครงการอบรมการป้องกันไฟ 
ป่า  
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมป้องกันไฟป่า 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง ปลัด             

 160,000  

   



๒๓ 
 

 
        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการมอบเงินสงเคราะห์ด าเนิน
ชีวิตแก่เด็กที่มีฐานะยากจน 

มอบเงินสงเคราะห์เด็กที่มีฐานะยากจน
ภายในต าบลควนหนองหงษ์ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  
จ านวน 50 คน 

50,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

 50,000  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

    งบกลาง 
ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ จากเงินอุดหนุน
ส าหรับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการประจ าปี 
2560 
 

2,366,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง .ปลัด              

2 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ชุมชน(สปสช.) 
 

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับชุมชน(สปสช.)  จ านวน  1  
กองทุน 
 

140,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

3 โครงการส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
 
 

สมทบทุนกองทุนสวัสดิการ   จ านวน 1 
กองทุน 

71,905 ต.ควนหนองหงษ์ สนง .ปลัด              

4 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ภายในเขต
ต าบลควนหนองหงษ ์
 

6,800,400 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

5 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์
 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขต
ต าบลควนหนองหงษ์ 

42,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

 9,420,305  

 
 
 



๒๕ 
 

แผนงานสาธารณสุข   
ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.ควนหนองหงษ ์
 
 
 
 

จัดบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉิน มาปฏิบัติงาน 24   
ช่ัวโมง ตลอดทั้งปี  
 

200,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

 210,000  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

               แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ระหว่างหมู่บ้านภายในเขตต าบล 
 

140,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

2 โครงการครอบครัวตัวอย่าง
ปลอดยาเสพติด 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ครอบครัวตัวอย่างปลอดยาเสพติด  
  

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

3 โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดแห่งชาต ิ
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดแห่งชาติ กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชน 
เยาวชนในเขตต าบลควนหนองหงษ์   
 

2,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง .ปลัด              

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และลดปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบล
ควนหนองหงษ ์

50,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง ปลัด             

 



๒๗ 
 

 
ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการจัดประชุมประขาคม
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน/แผนต าบล 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการจัดประชุม
ประชาคมส่งเสริมสนับสนุน/ทบทวน 
ปรับปรุงการจัดท าแผนชุมชนต าบล 

2,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

6 โครงการเด็กดี ศรีควนหนอง
หงษ ์
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเด็กดี  
ศรีสังคม 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

7 โครงการฝึกอบรมบทบาท
สตร ี
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมบทบาทสตรีในเขตต าบล      
ควนหนองหงษ ์
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

8 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะ
อาชีพและรายได้ให้กับประชาชนใน
ต าบล 
 

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

9 โครงการสนับสนุนกิจกรรม 
TO Benumber one 
 
 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ
ชมรม TO Benumber one 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

 250,000  



29 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายในการบริหารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลควนหนอง
หงษ์   
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

 10,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
ประปา 

เพื่อใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

100,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

 100,000  

 
 



30 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
           แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกา
โห่เหนือ- แยกบ้านพิมพ์ หมู่ที่ 
5 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   
   ระยะทาง  140  เมตร  ไหล่ทางลง
ด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ  0.50  เมตร  หนา 0.15 เมตร   
ตามแบบ อบต.ควนหนองหงษ ์ พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน อบต. จ านวน 1 ป้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 ม.5 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



31 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายควนหนองหงส์-ทุ่งโป๊ะ 
หมู่ที่ 3 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   
ระยะทาง  227  เมตร  ไหล่ทางลง
ด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ
ละ  0.50  เมตร  หนา 0.15 เมตร   
ตามแบบ อบต.ควนหนองหงษ์  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน อบต. จ านวน 1 ป้าย 
 

650,000 ม.3 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
สายท ุ่งโป๊ะ-ไสลังกา  หมู่ที่ 4-
1 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   
ระยะทาง  173  เมตร  ไหล่ทางลง
ด้วยหินคลุกเฉลี่ยกว้างข้าง
ละ  0.50  เมตร  หนา 0.15 เมตร   
ตามแบบ อบต.ควนหนองหงษ์  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน อบต. จ านวน 1 ป้าย  
 
 
 
  
 

400,000 ม.4 
ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



32 
 

ดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สะพานวังหมาก-ช่องฉ าฉ่า 
หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง  310  เมตร  ตาม
แบบ อบต.ควนหนองหงษ์  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน อบต. จ านวน 1 ป้าย   
 
 
 
 
 

900,000 
 

ม.2 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้าน
นายช านาญ-บ้านนายจ านง  
หมู่ที่ 1 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 191 เมตร ไหล่
ทางลงด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.ควนหนองหงษ์ 
ตามแบบ อบต.ควนหนองหงษ์  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน อบต.จ านวน 1 ป้าย   
 
 
 
 

440,000 ม.1 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



33 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายท่าข้าม-
คลองลานแซะ หมู่ที่ 6 

โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจาราจร
กว้าง 5.00 เมตร  หนา 5 
เซนติเมตร  ระยะทาง  260  เมตร    
หินคลุกช้ันพ้ืนทางหนา 0.15 เมตร ตี
เส้นแบ่งช่องจาราจรตามแบบ อบต. 
ควนหนองหงษ์ พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน อบต. จ านวน 1 ป้าย   
 
 
 
 

640,000  ม.6 
ต.ควนหนอหงงษ์ 

กองช่าง             
 

7 
 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้าน
นายจ าเนียร-คลองลานแซะ     
หมู่ที่ 6 

โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องทาง
เดี่ยวบริเวณ บ้านนายพิน สังข์แก้ว 
ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 
เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานของ กสช. ใช้วัสดุหินคลุกถม
หลังท่อ จ านวน 20 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. 
จ านวน 1 ป้าย 
 
 
 
 

160,000 ม.6 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



34 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล หมู่ที่ 4 

โดยก่อสร้างหอถังสูงทรงกลมขอบ
เหลี่ยม (ทรงลูกบอล)  แบบตอกเสาเข้ม 
ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ระบบถังกรองน้ าและระบบไฟฟ้า 
เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า (ซัมเมอส์) 
ขนาด 1.0 HP ตามแบบส านักพัฒนา
น้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย 
 
 
 

400,000 ม. 4         
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 3  

โดยการขุดเจาะบ่อบริเวณบ้าน       
นางโสภา ศรีมาลา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อบ่อ PVC ช้ัน
13.5 ลึกไม่น้อยกว่า 70 เมตร หรือได้
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์
เมตร/ช่ัวโมง จ านวน 1 บ่อ พร้อม
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 
 
 
 
 
 

150,000 ม. 3          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



35 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ
จุ่มน้ า 
 
 
 
 

ขุดเจาะบริเวณส านักงาน อบต. แห่ง
ใหม่ หมู่ท่ี 1 โดยการขุดเจาะบ่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อบ่อ PVC ช้ัน 
13.5 ลึกไม่น้อยกว่า 70 เมตร หรือได้
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์
เมตร/ช่ัวโมง จ านวน 1 บ่อ ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า ติดตั้งเครื่องสูบน้ า
แบบจุ่มน้ า ขนาด 1.0 HP จ านวน 1 
เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบถังเก็บน้ า    
สแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร และ
อุปกรณ์ควบคุม ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน อบต. จ านวน 1 ป้าย 
 

184,000  อบต.          
ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

11 โครงการติดตั้งกระจกโค้งตาม
จุดเสี่ยงทางโค้ง 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจกโค้งตามจุด
เสี่ยงทางโค้งอันตรายใน 
ต าบล จ านวน 10 จุด 
 
 
 
 
 
 
 

80,000  ต.ควนหนอง
หงษ์ 

กองช่าง             



36 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ตามจุด
เสี่ยงต่างๆ ในพื้นที ่
ต าบลควนหนองหงษ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามจุดเสี่ยงใน
พื้นที ่
ต าบลควนหนองหงษ์ จ านวน 10 จุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000  ต.ควนหนอง
หงษ์ 

กองช่าง             



37 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 
 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 

โดยวิธีด าเนินการ 
- บริเวณสี่แยกควนหนองหงษ์ฝั่งตก-
โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ม.1 
แผนกแรงต า พาดสาย.....2-50...AW...  
ระยะ 
ทาง....320...เมตร  
แผนกแรงต าภายใน พาดสายไฟสาธารณะ
.....1-25...AW.(สายดับ) ระยะทาง....
2,740...เมตร 
แผนกไฟสาธารณะ ติด 
ตั้ง สวิทช์ เปิด/ปิด อัตโนมัติ จ านวน ...2..
ชุดติดต้ังโคมไฟสาธารณะ  
ชนิด...2-36..วัตต์ จ านวน ....15.....ชุด  
- บริเวณสี่แยกควนหนองหงษ์ฝั่ง
ตะวันออก ม.3 
แผนกแรงต าภายใน พาดสายไฟสาธารณะ
.....1-25...AW.(สาย 
ดับ) ระยะทาง....920...เมตร  
แผนกไฟสาธารณะ ติดตั้ง สวิทช์ เปิด/ปิด 
อัตโนมัติ จ านวน ...2..ชุด 
ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  
ชนิด..2-36..วัตต์ จ านวน ....15.....ชุ ด 
 
 

352,000 ต.ควน
หนองหงษ์ 

กองช่าง             



38 
 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการบุกเบิกถนนบ้านนาย
จ านงค์-ช านาญ-ใสหนองข่อย 
หมู่ที่ 1 

โดยบุกเบิกถนนใหม่ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 820 เมตร ใช้ 
วัสดุดินลูกรังถมยกระดับถนนบางช่วง 
จ านวน 435 ลูกบาศก์เมตร เกรด 
เกลี่ยพร้อมบดอัด ใช้วัสดุหินคลุกถมผิว
จราจร 
กว้าง 5.00 เมตร จ านวน 340 
ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยคลุกผสมด้วย
รถ 
เกรดเดอร์ รดน้ าบดอัดตลอดสาย ฝัง
ท่อระบายน้ า คสล.มอก 
.ช้ัน 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00x1.00 เมตร/ยาแนว จ านวน 1 
จุด 
รวม 8 ท่อน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60x1.00 เมตร/ยา 
แนว จ านวน 1 จุด รวม 9 ท่อน ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1ป้าย 
 
 
 
 
 

360,000 ม.1  
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



39 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่ง
เตย-คลองตม หมู่ที่ 5 
 
 
 

โดยปรับปรุงถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,350 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5,400 ตาราง
เมตร ใช้วัสดุดินลูกรังถมยกระดับ 
ถนนบางช่วง จ านวน 200 ลูกบาศ์ก
เมตร ใช้วัสดุหินคลุกถมผิว 
จราจร จ านวน 535 ลูกบาศ์กเมตร 
เกรดเกลี่ยคลุกผสมด้วยรถเกรด 
เดอร์ รดน้ าบดอัดฝังท่อระบายน้ า มอก.
ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย ์
กลาง 0.60*1.00 เมตร/ยาแนว
จ านวน 1 จุด รวม 7 ท่อน ติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

400,000 ม.5 
 ต.ควนหนอง
หงษ์ 

กองช่าง             

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 
เครื่อง 

24,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



40 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 
 

พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ค่าใช้จ่าย
โครงการบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
สิ่งก่อสร้าง ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี หน้า 48 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนนลูกรัง/ถนนหินคลุกในเขต
ต าบล ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี 
หน้า 87 ค่าใช้จายตามโครงการ
ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีตและ
ถนนลาดยางในเขตต าบล 

409,714 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

18 จัดหาปั้มซัมเมอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหามอเตอร์สูบน้ า(ป้ัม
ซัมเมอร์ส) จ านวน 1 เครื่องโดยมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จ านวนใบพัด
ไม่น้อยกว่า 14 ใบพัด อุปกรณ์ในชุด 

22,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

19 จัดหามอเตอร์สูบน้ าแบบปั้ม
น้ าหอยโข่ง 

เพื่อจัดหาหมอเตอร์สูบน้ า (ปั้มหอยโข่ง 
ชนิดหน้าแปลน) จ านวน 2 เครื่อง โดย
มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า สูบน้ าได้
ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม.ระยะส่งสูง
ไม่น้อยกว่า 20 ม. แรงดันไฟฟ้า 220 
โลวท์ ราคาเครี่องละ 17,500 บาท 

35,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

 6,066,714  



๔๑ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้เข้าร่วม
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง  ปลัด             

2 โครงการฟื้นฟูป่าต้นน  า 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปลูกป่าต้นน  าและ
ก่อสร้างฝายชะลอน  า 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

 15,000  

 
 



๔๒ 
 

        แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์ลดขยะจาก
แหล่งก าเนิด 

รณรงค์ลดขยะ และจัดกิจกรรมลดขยะ
จากหลังคาเรือนต้นก าเนิด 
 
 
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง              

2 โครงการบ้านปลอดภัยไร้ขยะ
อันตราย ขยะติดเชื อ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้าน
ปลอดภัยไร้ขยะอันตราย ขยะติดเชื อ 
 
 
 
 
 

15,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง              

 25,000  

 
 
 
 
 
 


