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      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559   ข้อ ๒7  องค์การบริหารส่วนต าบล       
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ค ำน ำ 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  หมวด 4 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 

         องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดสะสม ปี 2561) ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนทีขององค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณนั้นขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน ลดความช้ าช้อนของโครงการ/กิจกรรม
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือเป็นการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล โดย
อาศัยระเบียบฯ ข้อ 26 ในการด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินการ  และระเบียบข้อ 
27 จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไป
เรียบร้อยแล้วนั้น  

                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ 2562 (จ่ายขาดสะสม ปี 2561) ฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ฉบับนี้จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาต าบลควนหนองหงษ์ต่อไป 
 
 

                      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ์ 
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๑ 
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
บทน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548   และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน   

แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น    

แผนการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นบทน า วัตถุประสงค์ของแผนการ
ด าเนินงาน  ขั้นตอนการจัดท าแผนและประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน   ส่วนที่ 2 เป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ซึ่งแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง และ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ควนหนองหงษ์ จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการ  กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 นี้ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์      
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลแผน มีความ
สะดวกมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
  ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  รวมถึงการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
  ๓. เพ่ือให้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  ๔. เพ่ือให้การด าเนินงานภายในท้องถิ่นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการ
ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 5. เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการด าเนินงานเพ่ือด าเนินงาน 
           6. เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
           7. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การ
ประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 
           8. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กร
เอกชน  และประชาชน 
 9. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 



๒ 
 

 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

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

ข้อ ๒๖ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งจากแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น  

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น  สำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

   
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ  

 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดท าแผนฯ  

 
 
  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
 

 
   

ผู้บริหารท้องถิ่น     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  เป็นการก าหนดกรอบ และแนวทางในการพัฒนา  เมื่อมี
งบประมาณเพียงพอในการด าเนินการสามารถน าไปด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่ได้วางไว้ส าเร็จตามเป้าหมายก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน สามารถบริหารงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้  จะสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง เพ่ือจะให้ประชาชนจะได้อยู่ดี กินดี มีรายได้ มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ตามความประสงค์ของทางราชการต่อไป  

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
หน่วยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด ำเนินงำน 

เสนอร่างแผนการด ำเนินงำน 

พิจารณาร่างแผนการด ำเนินงำน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



๗ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของ อบต. 
 
 
 

เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน   
- ส านักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง50,000 85000 
 
 
 

 
 

40,000 
20,000 
10,000 

135,000 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด 
กองคลัง 
กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

            

ผด.02 



๘ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการ  อบต.เคลื่อนที ่
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการ  อบต.เคลื่อนที่ 
เป็นการให้บริการประชาชน ในด้าน 
ต่าง ๆ นอกสถานท่ี 
 
 
 
 

12,000 อบต 
.ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด    
 

          

4 โครงการจดัตั้งศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของ อบต.ควนหนอง
หงษ ์
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการจดัตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสาร  ทาง
ราชการ อบตงควนตหนองหงษ์ 
 
 
 
 
 

150,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด 
 

            

5 โครงอบรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอบรมวินัยพนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้าง 

27,500 วัดถ้ าเสือ  
จ.กระบี ่

สนง.ปลัด  
 

            

  
 
 



๙ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดักิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 
 

เพื่อจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ร าลึกถึง
ผู้ก่อตั้ง  อปท.  จัดนิทรรศการ 
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต. และเข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้
กับหน่วยงานจัดกิจกรรมฯในระดบั
ตัวแทนอ าเภอชะอวด 
 
 

4,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด  
 

            

7 โครงการจดัท าวารสาร  อบต. 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าวารสาร  อบต.   
ในการประชาสมัพันธ์ กิจกรรมและ
งบประมาณของ อบต. ทั้งในปีปัจจบุันและ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
 
 
 

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด   
 

            

8 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบงานต่างๆ ของ 
อบต. 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบงานต่างๆของ อบต.เพื่อใหไ้ด้
ข้อมูลจากความคิดเห็นของประชาชน 
 
 

25,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด      
 

        



๑๐ 
 

ล ำดับ 
ที ่ โครงกำร/ กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/
เลือกตั้งซ่อม นายกและสมาชิกสภา 
อบต. 

450,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด  
 

    
 

        

10 โครงการจดังานวันส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม ่
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานวันขึ้นปีใหม่ จัดกิจกรรมตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่ 

1,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด             

11 โครงการจดัหาวารสาร  
นิตยสาร 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวารสาร/นติยสาร 
1ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน จ านวน 6 
หมู่บ้าน 
2.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ศูนย์ข้อมลูขา่วสาร 
อบต. 

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด             



๑๑ 
 

ล ำดับ
ที่            
 

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 จัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์
การเสยีภาษ ี
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าปฏิทิน
ประชาสมัพันธ์การเสียภาษีและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ  อบต.  
 

25,000 อบต.ควนหนอง
หงษ์ 

กองคลัง    
 

          

13 โครงการรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์เชิญชวน 
ประชาชนเสียภาษ ี
 
 
 
 
 

จัดท าป้าย รณณรงค์และประชาสมัพันธ์
เชิญชวนประชาชนเสียภาษ ี

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองคลัง  
 

           

14 โครงการอบรมวินัยพนักงาน 
อบต. และพนักงานจ้าง อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอบรมวินัยพนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้าง อบต. 
 
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด             

 
 
 
 



๑๒ 
 

ล ำดับ 
ที ่ โครงกำร/ กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
 
 
 
 
 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด  
 

    
 

        

16 งานรัฐพิธี 
-วันปิยมหาราช 
-วันพ่อแห่งชาติ 
-วันแม่แห่งชาติ 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อจ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,000 

30,000 
30,000 
30,000 

ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด             

 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
ล ำดับ

ที่            
 

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ)พร้อมลานคอนกรีตและหอ้ง
เก็บวัสด ุ
      - ส าหรับจอดรถ 6 คัน 
      - ขนาด
กว้าง 7 เมตร ยาว 22 เมตร 
      - มีลานคอนกรีตหน้าโรงจอด
รถ กว้าง 8 เมตร ยาว 22 เมตร 
      - ก่อสร้างห้องเก็บ
วัสด ุจ านวน 1 ห้อง ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 7  เมตร 
 

600,000 อบต.ควนหนอง
หงษ์ 

สนง.ปลัด   
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ล ำดับ
ที่            
 

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการตกแต่งห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนหนองหงษ ์

-เพื่อตกแต่งห้องประชุมสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลควนหนอง
หงษ์ จ านวน 1 ห้อง ดังนี้ 
1.ติดต้ังผนังโครงสร้างไม้ ภายในบุดว้ยแผ่นใย
ซับเสียง ภายนอกบุดว้ยไม้อัดสัก พื้นที่
ประมาณ 84 ตารางเมตร  
2.ติดต้ังบัวฝาเพดาน โดยรอบห้องประชุม มี
ความยาวรวม 46.80 เมตร 
3.จัดท าพื้น
เวที ขนาด กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 7.70 เมต
ร สูง 0.40 เมตร จ านวน 1 แท่น 
4.ติดต้ัง
ผ้าม่าน หน้าต่าง ขนาด กว้าง 3.20 เมตร *1.
40 เมตร ภายในห้อง
ประชุม จ านวน 8 ชุด ห้องกิจการสภา
ฯ จ านวน 2 ชุด 
5.ติดต้ังผ้าม่านประตูระหว่าง
ห้อง ขนาด กวา้ง 1.10 เมตร สูง 2.20 เมตร
 จ านวน 1 ชุด  
6.ติดต้ังผ้าม่าน
ประตู ขนาด กวา้ง 3.20 เมตร สูง 2.20 เมต
ร ภายในห้องประชุม จ านวน 1 ชุด ห้อง
กิจการสภาฯ จ านวน 1 ชุด  

542,165 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด  
 

           

  รวม 2,295,665               

 
 
 



๑๕ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และการกีฬานันทนาการ 
   แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ระดับช้ัน ป.5-6 ในเขต
พื้นที่เข้าปฏิบัติธรรม 
 
 
 

40,000 วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร      จ.นครศรีฯ 

กอง
การศึกษาฯ   

            

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ท้องถิ่น มีอทป.ในอ าเภอมาร่วมดว้ย 
มีกิจกรรม เช่น ระบายสี ปั้นดินน้ ามัน 
คัดลายมือ  
 
 

40,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษาฯ   

            

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ
(นม) 
 
 
 
 

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

1,519,546 
 

รร.ในเขต            ต.ควนหนอง
หงษ์ 

กอง
การศึกษาฯ   

            



๑๖ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 
 
 

 
 

837,900 
2,488,000 

รร.ในเขต ต.ควนหนองหงษ์
และศพด. 

กอง
การศึกษา   

            

5 โครงการประกวดนวัฒกรรม
ทางการศึกษาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการประกวด       
นวัฒกรรมทางการศึกษาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษา   

            

6 โครงการหนูน้อยย้อนรอยเมือง
ลิกอร ์
 
 
 
  

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนู
น้อยย้อนรอยเมืองลิกอร์ ไปศึกษา
ประวัติเมืองนครศรีธรรมราช 

25,000 จังหวัด    
นครศรีฯ 

กอง
การศึกษา   

            

7 โครงการประกวดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดเีด่น  
จ านวน  5 ศูนย์   
 
 

5,000 ศพด.ในเขต อบต..
ควนหนองหงษ์ 

กอง
การศึกษา   

    

 

       



๑๗ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการพัฒนาครูผูดู้แลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู 
พนักงานจ้าง/ลูกจ้างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อจ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเด็ก /
พนักงานจ้าง/ลูกจ้างของศูนย์ตาม
โครงการ 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษา 

            

9 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนการศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอนของ 
ศพด.) 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าสื่อการเรยีนการสอน ว้สดุ
การศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

256,700 ศพด.ในเขต   ต..
ควนหนองหงษ์ 

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการสนับสนุนในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการศึกษา คา่หนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรยีน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน ค่ากิจกรรมพฒันา
ผู้เรยีน 
 
 

170,630 ศพด.ในเขต   ต..
ควนหนองหงษ์ 

กอง
การศึกษา 

            

11 โครงการอบรมประชุม
ผู้ปกครองในการจดัการศึกษา
และเลี้ยงดูบตุร 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมประชุมผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาและเลีย้งดูบุตร 
 

10,000 อบต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษา 

            



๑๘ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการเข้าค่ายปรับ
มาตราฐานทางวิชาการ 
(English Education tor 
Asean Commumety  
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
เข้าค่ายปรับมาตราฐานทางวิชาการ 
(English Education tor Asean 
Commumety  โดยชาวต่างชาตแิละ
ครูไทย เป็นวิทยากร ให้กับนักเรยีน
โรงเรียนในต าบลควนหนองหงษ์ 
 

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษา 

            

13 
 
 
 
 

โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานวันเด็ก 

61,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษา 

            

  รวม 5,498,776               

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการแหเ่ทียนเข้าพรรษา 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา ร่วมกับโรงเรียนในเขตต าบล
ควนหนองหงษ์  

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา              

2 โครงการส่งเสริมประเพณีชัก
พระ 
 
 
 
 
 

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

32,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา              

3 โครงการพ่อเฒ่า แมเ่ฒ่าจูง
หลานเข้าปฏิบัติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการพ่อเฒา่แม่เฒ่า
จูงหลานเข้าปฏิบตัิธรรม 
 
  
 
 

85,000 จ.กระบี่ กองการศึกษา               



๒๐ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาต ุ

10,000 .นครศรีธรรมราช กองการศึกษา             

5 โครงการสืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ
สานภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา              

6 โครงการจดังานวันกตัญญ ู
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานวันกตัญญ ู
มีกิจกรรม ท าบุญตักบาตร สงน้ า 
ประกวดสุขภาพผูสู้งอายุ  

40,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             

7 โครงการตักบาตรให้ทานไฟ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการตักบาตรใหท้าน
ไฟ  

3,500 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             



๒๑ 
 

         
ล ำดับ 

ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดังานประเพณี 
ลอยกระทง 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานประเพณลีอยกระทง 

50,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา               

9 โครงการจดักิจกรรมร่วมงาน
วันดอกจูดบานและของดี
เมืองชะอวด 
 
 
 

-เพื่อจ่ายตามโครงการร่วมงานประ 
เพณีดอกจดูบานและของดีเมืองชะอวด 
 

60,000 
 
 

ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา              

10 โครงการจดังานวันส าคญัทาง
ศาสนา วันสารทเดือนสิบ 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการวัน
สารทเดือนสิบ  

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             

11 โครงการประกวดครอบครัว
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 
 
 
 

ประกวดครอบครัวที่มีคณุสมบัตเิป็น
ครอบครัววัฒนธรรมฯในพ้ืนท่ีต าบล
ควนหนองหงษ ์

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             

12 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
วัฒนธรรมต าบล/ หมู่บ้าน 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมต าบล/
หมู่บ้าน 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             



๒๒ 
 

 
ล าดับ 

ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาสานสมัพันธ์ อปท./
ท้องที่ 
 
 

1) จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกฬีา
สานสมัพันธ์ อปท./ท้องที่  จ านวน  1  
ครั้ง 

40,000 อ.ชะอวด กองการศึกษา             

14 โครงการแข่งขันกีฬา- กรีฑา
นักเรียน   เด็ก เยาวชน
ประชาชนภายในเขตต าบล
ควนหนองหงษ ์
 
 
 

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

100,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา              

15 โครงการจดัส่งนักกีฬา – 
กรีฑา เข้าการร่วมแข่งขัน
ระดับอ าเภอ 
 
 
 

ส่งเด็ก เยาวชนจากโรงเรยีนภายในเขต
ต าบล จ านวน 5 แห่ง เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 

95,000 อ.ชะอวด กองการศึกษา              

16 โครงการจดัหาวัสดุกีฬา 
 
 
 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บา้น              
จ านวน  6  หมู่บ้าน  และส่วนกลาง
ส าหรับ อบต. 

70,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา              

  รวม 576,500               

 



๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
       แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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
บรรเทาสาธารณภยั 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นการช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน กรณี
ประสบภัยธรรมชาติ เช่น  อุทกภัย 
 วาตภัย อัคคีภัย อสันีภัย ฯลฯ   
 

200,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

2 โครงการเพื่อนร่วมเดินทาง 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพื่อนร่วมเดินทาง จ านวน 2 ครั้ง  
ครั้งละ 7 วัน 

60,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง .ปลัด              

3 โครงการอบรมการป้องกันไฟ 
ป่า  
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมป้องกันไฟป่า 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง ปลดั             

  รวม 270,000               

   



๒๔ 
 

        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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              

2 โครงการประชุมและพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุ

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประชุมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุเช่น  ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

  รวม 55,000               

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



๒๕ 
 

  งบกลาง 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 าหรับจ่ายเบีย้ยังชีพผู้พิการประจ าปี 
2560 
 

2,500,800 ต.ควนหนองหงษ์ สนง .ปลัด              

2 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ชุมชน(สปสช.) 
 

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับชุมชน(สปสช.)  จ านวน  1  
กองทุน 
 

140,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

3 โครงการส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
 
 

สมทบทุนกองทุนสวัสดิการ   จ านวน 1 
กองทุน 

80,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง .ปลัด              

4 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  ภายในเขต
ต าบลควนหนองหงษ ์
 

7,150,800 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

5 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์
 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขต
ต าบลควนหนองหงษ ์

42,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

  รวม 9,913,600               

 



๒๖ 
 

 
แผนงานสาธารณสุข   

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 มาปฏบิัติงาน 24   
ช่ัวโมง ตลอดทั้งปี  
 

350,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิ
สุนัขบ้า 

50,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

3 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ 
1.โครงการตรวจสุขภาพ 
 2.การควบคุมโรคมาลาเรยี  
 3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To be number   

20,000 ม.1 ต.ควนหนอง
หงษ์ 

สนง. ปลัด              

 
 
 
 



๒๗ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ 
1.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
2.การควบคุมโรคมาลาเรีย  
 3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To be number one   
 

20,000 ม.2 
ต.ควนหนองหงษ์ 

สนง. ปลัด              

5 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ 
1.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
2.การควบคุมโรคมาลาเรีย  
 3.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์   
 
 

20,000  
ม.3 
ต.ควนหนองหงษ์ 

สนง. ปลัด              

6 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ 
1.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
2.การควบคุมโรคมาลาเรีย  
 3.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์   
 
 

20,000 ม.4 
 ต.ควนหนอง
หงษ์ 

สนง. ปลัด              

 



๒๘ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ 
1.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
2.การควบคุมโรคมาลาเรีย  
 3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน)  
 

20,000 ม.5ต.ควนหนอง
หงษ์ 

สนง. ปลัด              

8 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ 
1.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
2.โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระ
ราชประสงค์  
 3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน)   

20,000  
ม.6 
ต.ควนหนองหงษ์ 

สนง. ปลัด              

  รวม 520,000               

 
 
 
 
 



๒๙ 
 

               แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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
กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ 
ระหว่างหมู่บ้านภายในเขตต าบล 
 

150,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

2 โครงการครอบครัวตัวอย่าง
ปลอดยาเสพตดิ 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ครอบครัวตัวอยา่งปลอดยาเสพติด  
  

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

3 โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดแห่งชาต ิ
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพตดิแห่งชาติ กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชน 
เยาวชนในเขตต าบลควนหนองหงษ์   
 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง .ปลัด              

4 โครงการส่งเสริมสร้างความ
เข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมสร้างความเข้าใจใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าคู่มือ 

1,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง ปลดั             



๓๐ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการเด็กดี ศรีควนหนอง
หงษ ์
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเดก็ดี  
ศรีสังคม 
 
 
 
 
 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

6 โครงการฝึกอบรมบทบาท
สตร ี
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมบทบาทสตรีในเขตต าบล      
ควนหนองหงษ ์
 
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

7 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะ
อาชีพและรายได้ให้กับประชาชนใน
ต าบล 
1.การผูกผ้าในกิจกรรมชุมชน 
2.การท าดอกไม้จันทน ์
3.การจดัดอกไม้ตามกิจกรรมในชุมชน 
4การท ายาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
 

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

  รวม 200,000               

 



๓๑ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   
องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัตั้งศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 
 
 
 
 

เพื่อให้การด าเนินการส่งเสรมิทางการ
เกษตรแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ   
 
 

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

2 โครงการ 1 คน 1 หิ้ว 1 พืช
พันธ ์
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ 1 คน 1 หิ้ว 1 พืชพันธ์ 
 
 

1,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

3. โครงการเรียนรู้และถา่ยทอด
ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลควน
หนองหงษ์ 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเรียนรู้และถา่ยทอดปราชญ์
ชาวบ้าน ต าบลควนหนองหงส ์
 
 

15,000 ต.ควนหนองหงษ์              



๓๒ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการศูนย์สาธติการปรับ
สภาพดินใหเ้หมาะกับพืช
เกษตร 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการศูนย์สาธติการปรับสภาพดินให้
เหมาะกับพืชเกษตร เช่น จัดซื้อพันธ์ุ
พืช  พืชคลุมดิน จัดท าปุ๋ยหมัก 
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

5 โครงการศูนย์สาธติการเรียนรุ้
การปลูกแก้วมังกร 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการศูนย์สาธติการเรียนรู้การปลูก
แก้วมังกร เช่น ป้ายโครงการท่อชี
เมน พันธ์แก้วมังกร ปุ๋ยหมัก ดิน เสา
คอนกรีต   
 
 
 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

6 โครงการศูนย์สาธติการเรียนรู้
การปลูกพริก 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการศูนย์สาธติการปลูกพริก   
 
 
 
 
 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

 
 
 



๓๓ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการศูนย์สาธติการเรียนรู้
การปลูกมะพร้าวน้ าหอม 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการศูนย์สาธติการเรียนรู้การปลูก
มะพร้าวน้ าหอม   
 
 
 
 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

8 โครงการส่งเสริมการเลีย้งผึ้ง 
เสรมิรายได ้

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการเลีย้งผึ้ง เสริม
รายได ้  
 
 
 
 

15,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

9 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน   
 
 
 
 

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

  รวม 102,000               

 
 



๓๔ 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
ประปา 

เพื่อใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

150,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

  รวม 150,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



๓๕ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
           แผนงานบริหารทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ทางเข้า
โรงจอดรถ อบต.ควนหนอง
หงษ ์

โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ทางเข้าโรงจอดรถ  
อบต.ควนหนองหงษ์) ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว
72 เมตร หนา 0.15 เมตร คัน
คอนกรีต ความ
สูง 0.15 เมตร ยาว 122 เมตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

205,200 บริเวณพื้นที่
อาคารส านักงาน 

ส านักปลดั
กองช่าง 

            



๓๖ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.25610 พ.ศ. 2562 

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 โครงการติดตั้งลูกกรุงสแตน
เลสกั้นผนัง(ระหว่าง 
ช่วงกลางอาคารส านักงาน) 

ติดตั้งราวลูกกรงสแตนเลสกั้นผนังทั้ง
สองด้านของอาคารช่วงกลาง ช่วง
ที ่1 ขนาดความกว้าง 2.40*สูง
2.00 เมตร จ านวน 3 ช่อง
ทั้งหมด 14.4. ตารางเมตร  ช่วง
ที ่2 ขนาดความกว้าง 2.8*
สูง 2.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง ทัง้หมด
 11.20 ตารางเมตร รวมเป็นพ้ืนที่
ทั้งหมด 25.60 ตารางเมตร  
 
 

64,000 อาคารส านักงาน ส านักงาน
ปลดั/กอง
ช่าง 

            

3 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า
ประตมิากรรมรูปหงส์บรเิวณ
หน้าท่ีท าการ อบต.ควนหนอง
หงษ ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตดิตั้งเสาไฟฟ้า
ประตมิากรรมรูปหงส ์(ท าด้วย
อลูมิเนียมอัลลอย) ความ
สูง 6 เมตร จ านวน 6 ต้น  
 
 
 
 
 
  
 

420,000 หน้าอาคาร
ส านักงงาน 

ส านักงาน
ปลดั/กองช่าง 

            

  รวม 689,200               



๓๗ 
 

              แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการก่อสร้างศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนต าบลควนหนองหงษ์ 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โครงการ
ก่อสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือนต าบลควนหนองหงษ ์โดย
ก่อสร้างศูนย ์จ านวน 1 ศูนย ์พรอ้ม
ห้องน้ า จ านวน 1 ห้อง มีขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร ประกอบด้
วย  
-ห้องน้ า จ านวน 1 ห้อง  
-ห้องพักเวร  จ านวน 1 ห้อง 
-ลานจอด
รถ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร 
 
 
 

350,000 
 

ม.2 
ต.ควนหนองหงษ์ 

ส านักงาน
ปลดั/กองช่าง 

            

  รวม 350,000               

         
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

             แผนงานการเคหะและชุมชน 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายช านาญ-บ้านนายจ านงค ์ 
หมูที ่1 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง  148  เมตร  ไหล่ทางลง
ด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ  0.50  เมตร  หนา 0.15 เมตร  ต
ามแบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
 
 

366,000  ม1 
ต.ควนหนอหงงษ์ 

กองช่าง             
 

6 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายกาโห่ใต้-คลองเขต  
หมูที ่1 

-โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง  120  เมตร  ไหล่ทางลง
ด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ  0.50  เมตร  หนา 0.15 เมตร   
ตามแบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
 

297,000  ม1 
ต.ควนหนอหงงษ์ 

กองช่าง             



๓๙ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกา
โห่เหนือ-แยกบ้านพิมพ์  หมูที่
5 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง  195  เมตร  ไหล่ทางลง
ด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ  0.50  เมตร  หนา 0.15 เมตร  ต
ามแบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  
 
 

600,000 ม.5 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
เตย-คลองตม  หมูที่5 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง  251  เมตร  ตาม
แบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน อบต. จ านวน 1 ป้าย  งบปร
ะมาณ  600,000  บาท 
 
 

600,000 ม. 5          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



๔๐ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 

 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายต้นแซะ-คลองตมใต ้
  หมูที่ 6 

  
 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง  263  เมตร  ไหล่ทางลง
ด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ  0.50  เมตร  หนา 0.15 เมตร  ต
ามแบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
 
 

 
650,000 

 
ม. 6          
ต.ควนหนองหงษ์ 

 
กองช่าง 

            

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายชอยโรงเรียนบ้านท่าข้าม  
หมูที่ 6 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง  222  เมตร ไหล่ทางลงด้วย
หินคลุกกว้างเฉลีย่ข้าง
ละ  0.50  เมตร  หนา 0.15 เมตร  ต
ามแบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  
 
 
 

550,000 ม. 6          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



๔๑ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2562 

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

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านหลาตาพราน หมู่ท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โดยการขดุเจาะบ่อขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง6/4 นิ้ว ท่อบ่อ
PVC ช้ัน 13.5 ความลึกไม่น้อย
กว่า 70 เมตร หรือไดป้ริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 4 ลูกบาศ์กเมตร/
ช่ัวโมง จ านวน 1 บ่อ พร้อมตรวจ
วิเคราะหค์ุณภาพน้ า ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
 

137,000 ม. 1          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยส์ินต่างๆ ค่าใช้จ่าย
โครงการบ ารุงรักษา ครภุัณฑ์ ที่ดนิ 
สิ่งก่อสร้าง  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนนลูกรัง/ถนนหินคลุกในเขต
ต าบล  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรตีและ
ถนนลาดยางในเขตต าบล 

300,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

  รวม 3,500,000               

 
          
 



๔๒ 
 

 แผนงานเกษตร 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2562 

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 โครงการก่อสร้างอาคารเพาะ
ช าและอนุบาลต้นกล้าต าบล
ควนหนองหงษ ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ (โครงการก่อสร้าง
อาคารเพาะช าและอนุบาลต้นกล้า
ต าบลควนหนองหงษ์)   
 
 

70,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

  รวม 70,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   
        แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 าเนดิ 
 
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง              

2 โครงการบ้านปลอดภยัไร้ขยะ
อันตราย ขยะติดเชื้อ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้าน
ปลอดภัยไร้ขยะอันตราย ขยะติดเช้ือ 
 
 
 
 
 

15,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง              

  รวม 25,000               

 



๔๔ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 
 
 

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรตเิพื่อ
ประดิษฐ์ฐานพระบรมฉายา
ลักษณ์พร้อมติดตั้ง 

-เพื่อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณพ์ร้อม
ติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
      - กรอบไฟเบอร์
กลาส ขนาด 3.50*6.00เมตร 
      - กรอบรูปใส่พระบรมฉายาลกัษณ ์
      - ป้ายทรงพระเจรญิ 
      - พานพุ่มเงินพุม่ทอง 
      - ฐานรองพานพุ่ม 
 

90,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

สนง.ปลัด             

2 จัดซื้อม่านปรับแสงพร้อม
ติดตั้ง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อม่านปรับแสง
พร้อมติดตั้ง ส าหรับหน้าต่างอาคาร
ส านักงาน เป็นม่านปรับแสงแบบทึบ
แสง ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 3.20 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 1.70 เมตร จ านวน 26 ช่อง ช่อง
ละ 4,000 เป็นเงิน 104,000 บาท  
 

104,000 อบต 
.ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด   
 
 
 

          

  

ผด.02/1 



๔๕ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบ 

ประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

3 
 
 

จัดหาเก้าอีส้ านักงานพนักพิง
บุนวม 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเก้าอ้ีส านักงานพิง
บุนวม จ านวน 15 ตัว ปรับระดับด้วย
โช๊คแก๊ช ก้อนโยก ขนาด 60 W เบาะบุ
ฟองน้ าหุ้มหนังเทียมหรือผ้าขาพลาสติก
แบบดัน แข็งแรงระบบโยกพร้อมกัน
ทั้งตัว  
 

40,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

สนง.ปลัด             

4 จัดหาเก้าอีส้ าหรับบริการ
ประชาชน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเก้าอ้ีส าหรบั
บริการประชาชน เก้าอี้นั่งแบบ
แถว 4 ที่น่ัง จ านวน 4 แถว  
 

10,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

5 จัดหาเครื่องสแกนเนอร์
ส าหรับงานเกบ็เอกสาร 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องสแกนเนอร์
ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบ
ที ่1  จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ
ขนาด A4 อัตโนมัต ิ
 
 

20,000 อบต 
.ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

 
 
 



๔๖ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 จัดหาโซฟาชุดรับแขก -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาโซฟาชุด
รับแขก จ านวน 1 ชุด ที่น่ัง
ยาว 1 ตัว เก้าอี้นั่ง 4 ตัว โต๊ะกลางวาง
ของ 1 ตัว ฯลฯ 
 
 
 

34,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

สนง.ปลัด             

7 จัดหาตู้จดัเก็บเอกสารบาน
เลื่อน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาตู้จดัเก็บ
เอกสาร แบบบานเลื่อน 
คุณลักษณะ 
1. ตู้ไม้อัด  ความสูง 2  เมตร   
 ความกว้าง  120  เมตร 
ความลึก  14.35  เซนติเมตร 
 
 

33,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

8 จัดซื้อชุดไมล์ห้องประชุม
พร้อมไมล์โครโฟนและล าโพง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ 
1.ชุดไมล ์ประธานจ านวน 1 ตัว 
2.ชุดไมลผ์ู้ร่วมประชุม จ านวน 20 ตัว 
3.เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า 
 จ านวน 1 ตัว 
 
 

  

150,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

 
 



๔๗ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 จัดหาเครื่องขยายเสียง

เคลื่อนที่แบบลากจูง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่แบบลาก
จูง จ านวน 1 เครื่อง ความ
สูง 10 นิ้ว ขนาด 250 วัตต์ ไมค์
ลอย 2 ตัว 

7,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

10 จัดหากล้องวงจรปดิ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหา กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 
1.อุปกรณ์บันทึกภาพดิจิทลั
แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 หน่วย 
2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบมมุมอง
คงที่ชนิด ANALOG จ านวน 8 ตัว 
3.จอภาพ LED TV ขนาดไม่น้อย
กว่า 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
4.เครื่องส ารองไฟ
ขนาด LKVA จ านวน 1 หน่วย 
5.
สายสญัญาณ RG6 จ านวน 300 เมตร 
 

53,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

11 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว 

16,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

  รวม 557,000               



๔๘ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และการกีฬานันทนาการ 
   แผนงานการศึกษา 
 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องปริ้น 

 เครื่องคอมพิวเตอรส์าหรับงาน
ส านักงาน  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)   
 
 

18,600 อบต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             

  รวม 18,600               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
           แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 

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 
 
 
 

จัดซื้อเก้าอ้ี 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้
คอมพิวเตอร ์จ านวน 1 ตัว 
 

2,500 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

14 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 
 
 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้เก็บเอกสาร 2
บาน จ านวน 1 ตู้แบบ 2 บาน 
 1) มีมือจบัชนิดบิด 
 2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ช้ัน 
 3) คุณสมบัตติามมาตรฐานผลติ
ภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
 

5,500 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

15 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊
คอมพิวเตอร ์2 ลิ้นชัก ขนาด 120*6
0*70 ซม. จ านวน 1 ตัว 
 
 

4,500 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

16. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ UPS -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส ารอง
ไฟ UPS  จ านวน 2 เครื่อง 
 
  

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

 



๕๐ 
 

     

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 

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 
 
 
 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 
 

-เพื่อจัดซื้อพร้อมตดิตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย ์หลอด LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ ์จ านวน 10 จุด  
 

80,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

  รวม 97,500               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

โครงการจ่ายขาดสะสม 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 

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 
 
 
 

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีต เสริม เหล็ก  สาย
สะพานวังหมาก-ช่องฉ่ าฉ่า 
หมู่ที่ 2 
 
 
 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 715 เมตร ไหลท่างลง
ด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ 
อบต.ควนหนองหงส์ฝังท่อขนาด 
100*100 จ านวน 1 จุด  จ านวน 10 
ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์  
 

2,240,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายทุ่งโป๊ะ- 
ไสหัวนอน หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รื้อผิวจราจรถนนลาดยางที่ช ารดุ 
ระยะทาง 385 เมตร ก่อสร้างเปน็ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้วัสดุ
ขุดรื้อถมไหล่ทางกว้างเฉลีย่ข้างละ 
0.50 เมตร หนา0.15 เมตร ตามแบบ 
อบต.ควนหนองหงษ์พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

1,165,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



๕๒ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 

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

3 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ช้ันเดียว  
 
 

 โดยก่อสร้างอาคารเรียน จ านวน 1 
หลัง จ านวน 3 ห้องรียน ขนาดกวา้ง 
8.5 เมตร ยาว 27 เมตร ตามแบบ
ส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
(สปสช) พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสมัพันธ์  
 

1,600,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

            

 รวม  5,005,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 


