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      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ข้อ ๒7  องค์การบริหารส่วนต าบล       ควนหนอง
หงษ์  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63    โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ลงนามอนุมัติใช้แผนการด าเนินงานฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 กันยายน  พ.ศ. 2562  เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว    

  องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์   ขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน          
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เจริญ  ศรีภูมิราช                                                                                                                     

( นายเจริญ   ศรีภูมิราช ) 
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ค าน า 

                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 4 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 

         องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนทีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน ลดความช้ าช้อนของโครงการ/กิจกรรมมีการประสานและบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือเป็นการควบคุมการด าเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล โดยอาศัยระเบียบฯ ข้อ 
26 ในการด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานตามข้ันตอนการด าเนินการ และระเบียบข้อ 27 จะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปเรียบร้อยแล้ว 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ จงึได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ 2563 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลควนหนองหงษ์
ต่อไป 
 
 

                      องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
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๑ 
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
บทน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548   และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6247  ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน  2560  

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. ๒๕63 
  ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  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 



๒ 
 

 9. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 5 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26
และข้อ 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 
   

            ๑.  แผนการด าเนินงานแสดงถึง  เป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่
ชัดเจน  และแสดงถึงการด าเนินงานจริง  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินงานในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ ์
            ๒.  แผนการด าเนินงานจะแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการทั้งหมด  ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด ำเนินงำน 

เสนอร่างแผนการด ำเนินงำน 

พิจารณาร่างแผนการด ำเนินงำน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



๔ 
 

            ๓. แผนการด าเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการและมี
การประสานงานแบบบูรณาการกับหน่วยงาน  และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผน/โครงการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

                     องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้  จะสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อจะให้ประชาชนจะได้อยู่ดี กินดี มีรายได้ มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ตามความประสงค์ของทางราชการต่อไป 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

------------------------------------ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ์ 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
 1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 32 23.02 1,844,410 7.05 ส ำนักงำนปลัด  คลัง 

กองกำรศึกษำ กองช่ำง 
 1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 4 2.88   103,800 0.40 กองกำรศึกษำ 
 1.3 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 1 0.72     10,000 0.04 กองกำรศึกษำ 
 1.4 แผนงำนเคหะและชุมชน 4 2.88     91,500 0.35 กองช่ำง 

รวม 41 29.50 2,049,710 7.84  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม  และการกีฬานันทนาการ     
 2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 19 13.67 5,875,330 22.48 กองกำรศึกษำ 
 2.2 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 17 12.23   676,500 2.59 กองกำรศึกษำ 

รวม 36 25.90 6,557,830 25.07  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
 3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 8 5.75 780,000 2.98 ส ำนักงำนปลัด 

 3.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 6 4.32 201,000 0.78 ส ำนักงำนปลัด 
 3.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 2 1.44  55,000 0.21 ส ำนักงำนปลัด 
 3.4 แผนงำนงบกลำง 5 3.60    9,947,000 38.06 ส ำนักงำนปลัด 
 3.5 แผนงำนสำธำรณสุข 8 5.75 580,000 2.22 ส ำนักงำนปลัด 

รวม 29 20.86   11,563,000 44.25   
๕ 



 
 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 4.1 แผนงำนกำรเกษตร 7 5.03 106,000 0.41 ส ำนักงำนปลัด 
 4.2 แผนงำนพำณิชย์ 1 0.72 150,000 0.57 กองช่ำง 

รวม 8 5.75 256,000 0.98  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน 
 5.1 แผนงำนกำรเคหะ 21 15.11 5,273,290 20.18 กองช่ำง 
         5.2 แผนงำนบริหำรทั่วไป 1 0.72   413,000  1.58  

รวม 22 15.85 5,686,290 21.76  
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         6.1 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 3 2.16   25,000 0.09 กองช่ำง 

รวม 3 2.16 25,000 0.09  
รวมทั้งสิ้น 

 
139 100 26,131,830 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 



๗ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
- กองช่าง 100,000 75000 
 
 
 

 
 

60,000 
20,000 
30,600 

175,000 

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. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
มีการตรวจสุขภาพ ร้องทุกข์ บริการพืช
พันธ์ การขออนุญาตต่างๆ การเสยีภาษี  
การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
ของ อบต. 
 
 

12,000 อบต 
.ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด    
 

          

4 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง เลือกตั้งซ่อม 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการการเลือกตั้ง /เลือกตั้ง ช่อม 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 

450,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด 
 

            

5 โครงอบรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอบรมวินัยพนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้าง โดยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ตามสถานท่ีทีก าหนด 
 
 
 
 

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. 2562 พ.ศ. 2563 

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. ทั้งในปีปัจจุบัน
และปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
 

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. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจดังานวันส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานวันขึ้นปีใหม่ จัดกิจกรรมตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่ 

1,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด             

10 โครงการจดัหาวารสาร  
นิตยสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวารสาร/นติยสาร
ให้กับ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนอง
หงษ ์
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาโห่ใต ้
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหนอง
หงษ ์

15,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด             



๑๑ 
 

ล ำดับ
ที่            
 

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 จัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์
การเสยีภาษ ี
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าปฏิทิน
ประชาสมัพันธ์การเสียภาษีและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ  อบต.  
 
 
 
 
 

25,000 อบต.ควนหนอง
หงษ์ 

กองคลัง    
 

          

12 โครงการรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์เชิญชวน 
ประชาชนเสียภาษ ี
 
 
 
 
 

จัดท าป้าย รณณรงค์และประชาสมัพันธ์
เชิญชวนประชาชนเสียภาษ ี

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองคลัง  
 

           

13 โครงการส่งเสริมพนักงานใส่
ใจสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงกาส่งเสรมิพนักงานใส่ใจสุขภาพ 
โดยประสานกบัโรงพยาบาล รับการ
ตรวจสุขภาพของพนักงานส่วนต าบล
ประจ าป ี
 
 
 
 

6,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด             



๑๒ 
 

 
 
 

ล ำดับ 
ที ่ โครงกำร/ กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ            
อบต.ค่าจัดท าเล่มแผนพัฒนา ค่าป้าย
โครงการ 
 
 
 
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด  
 

    
 

        

15 งานรัฐพิธี 
-วันปิยมหาราช 
-วันพ่อแห่งชาติ 
-วันแม่แห่งชาติ 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
-งานรัฐพิธีอื่นๆ 

เพื่อจ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,000 

30,000 
30,000 
30,000 

 
40,000 

ต.ควนหนองหงษ์ สนง.ปลัด             

 
 
 



๑๓ 
 

ล ำดับ
ที่            
 

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
หน้าบริเวณอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ควนหนองหงษ ์
 
 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบรเิวณอาคารที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควน
หนองหงษ์ ขนาดความกว้าง 6 เมตร 
ยาว 43 เมตร รวมพื้นที่ 1,548 
ตารางเมตร 

200,000 อบต.ควนหนอง
หงษ์ 

สนง.ปลัด             

17 โครงการติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ 
 
 
 
 

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะบริเวณพื้นที่
ทางเข้า-ออก ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนหนองหงษ์  จ านวน 6  
จุด 

162,000 อบต.ควนหนอง
หงษ์ 

สนง.ปลัด             

รวม  1,467,100               

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   

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. 2562 พ.ศ. 2563 
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 มีอปท.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 
 
 

1,318,530 
 

รร.ในเขต            ต.ควนหนอง
หงษ์ 

กอง
การศึกษาฯ   

            



๑๕ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
 
 

 
 

672,000 
2,488,000 

รร.ในเขต ต.ควนหนองหงษ์
และศพด. 

กอง
การศึกษา   

            

5 โครงการประกวดนวัฒกรรม
ทางการศึกษาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการประกวด       
นวัฒกรรมทางการศึกษาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยครูศูนย์พฒันา
เด็กเล็กจัดท าสื่อนวัฒกรรมเข้าประกวด 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษา   

            

6 โครงการหนูน้อยย้อนรอยเมือง
ลิกอร ์
 
 
 
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนู
น้อยย้อนรอยเมืองลิกอร์ ไปศึกษา
ประวัติเมืองนครศรีธรรมราช 

25,000 จังหวัด    
นครศรีฯ 

กอง
การศึกษา   

            

7 โครงการประกวดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดเีด่น  
จ านวน  5 ศูนย์   
 
 

5,000 ศพด.ในเขต อบต..
ควนหนองหงษ์ 

กอง
การศึกษา   

    

 

       



๑๖ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

238,000 ศพด.ในเขต   ต..
ควนหนองหงษ์ 

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการสนับสนุนในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการศึกษา คา่หนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรยีน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน ค่ากิจกรรมพฒันา
ผู้เรยีน 
 
 

158,200 ศพด.ในเขต   ต..
ควนหนองหงษ์ 

กอง
การศึกษา 

            

11 โครงการอบรมประชุม
ผู้ปกครองในการจดัการศึกษา
และเลี้ยงดูบตุร 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ในการจัดการศึกษาและ
เลี้ยงดูบตุร 
 

10,000 อบต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษา 

            



๑๗ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
การศึกษาฯ 

            

13 
 
 
 

โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ  
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานวันเด็กให้กับเด็ก เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลควนหนองหงษ ์

60,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

14 โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลก
กว้าง 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการน า
เด็กในสังกัด ศพด.ไปเรียนรู้ นอก
สถานท่ี 

40,000 นอกสถานที่ กอง
การศึกษาฯ 

            

15 โครงการจดัตั้งโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลควน
หนองหงษ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการสอน ค่า
หนังสือ ค่าจ้างคร ู

100,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 



๑๘ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการก่อสร้างโครงหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน
หนองหงษ์ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคา
คลุมพื้นท่ีทางเดินหน้าห้องน้ าพร้อม
ติดตั้งรางระบายน้ าฝน 
 

12,600 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

17 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกาโห่ใต ้
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว/ก าแพง 
ขนาด 48.00 เมตร สูง 1.20 เมตร 

141,000 ศพด.บ้านกาดห่ใต้ กอง
การศึกษาฯ 

            

18 โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นกาโห่ใต ้
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ า/หอ้ง
ส้วมนักเรียน ชาย- หญิง พร้อมอ่างล้าง
มือ 

413,000 ศพด.บ้านกาดห่ใต้ กอง
การศึกษาฯ 

            

19 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นกาโห่ใต ้
 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
บ้านกาโห่ใต้ ปรับพื้นท่ีโดยรอบ พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 493 ตารางเมตร 

69,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

 รวม 5,875,330               

 
 
 



๑๙ 
 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการส่งเสริมประเพณีชัก
พระ 
 
 
 
 
 

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

32,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการพ่อเฒ่า แมเ่ฒ่าจูง
หลานเข้าปฏิบัติธรรม 
 

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการพ่อเฒา่แม่เฒ่า
จูงหลานเข้าปฏิบตัิธรรม  โดยมีพ่อเฒา่ แม่
เฒ่า จูงหลานเขา้ปฏิบตัิธรรม 
  
 
 

85,000 จ.กระบี่ กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการส่งเสริม
ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศลิปะ
มโนราห์ ให้กับโรงเรยีนวดักาโห่ใต ้
 
 

60,000 ร.ร วัดกาโห่ใต้ กอง 
การศึกษาฯ 

            



๒๐ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 กอง 
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการสืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ
สานภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการจดังานวันกตัญญ ู
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานวันกตัญญ ู
มีกิจกรรม ท าบุญตักบาตร สงน้ า 
ประกวดสุขภาพผูสู้งอายุ  

40,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการตักบาตรให้ทานไฟ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการตักบาตรใหท้าน
ไฟ เด็ก เยาวชน ประชาชนร่วมกนั
ท าอาหารถวายพระตอนเช้ามดืตามวัด
ที่ก าหนด 

3,500 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            



๒๑ 
 

         
ล ำดับ 

ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจดังานประเพณี 
ลอยกระทง 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานประเพณลีอยกระทง มีการประกวด
กระทง ประกวดเทพี 

50,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการจดักิจกรรมร่วมงาน
วันดอกจูดบานและของดี
เมืองชะอวด 
 
 
 

-เพื่อจ่ายตามโครงการร่วมงานประ 
เพณีดอกจดูบานและของดีเมืองชะอวด 
มีการจัดท ารถบุพชาติส่งเข้าประกวด 
 

60,000 
 
 

ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการจดังานวันส าคญัทาง
ศาสนา วันสารทเดือนสิบ 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการวัน
สารทเดือนสิบ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานส่วนต าบล 
สมาชิกสภาฯ ประชาชน ร่วมแห่หมรับ 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

12 โครงการประกวดครอบครัว
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 
 
 
 

ประกวดครอบครัวที่มีคณุสมบัตเิป็น
ครอบครัววัฒนธรรมฯในพ้ืนท่ีต าบล
ควนหนองหงษ ์

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

13 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
วัฒนธรรมต าบล/ หมู่บ้าน 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมต าบล/
หมู่บ้าน 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            



๒๒ 
 

 
ล าดับ 

ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาสานสมัพันธ์ อปท./
ท้องที่ 
 
 

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

40,000 อ.ชะอวด กอง 
การศึกษาฯ 

            

15 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 กอง 
การศึกษาฯ 

            

16 โครงการจดัส่งนักกีฬา – 
กรีฑา เข้าการร่วมแข่งขัน
ระดับอ าเภอ 
 
 
 

ส่งเด็ก เยาวชนจากโรงเรยีนภายในเขต
ต าบล จ านวน 5 แห่ง เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 

95,000 อ.ชะอวด กอง 
การศึกษาฯ 

            

17 โครงการจดัหาวัสดุกีฬา 
 
 
 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บา้น              
จ านวน  6  หมู่บ้าน  และส่วนกลาง
ส าหรับ อบต. 

70,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

 รวม 676,500               

 



๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
       แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน กรณี
ประสบภัยธรรมชาติ เช่น  อุทกภัย 
 วาตภัย อัคคีภัย อัสนีภัย ฯลฯ   
 

200,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

2 โครงการเพื่อนร่วมเดินทาง 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพื่อนร่วมเดินทาง จ านวน 2 ครั้ง  
ครั้งละ 7 วัน 

65,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง .ปลัด              

3 โครงการอบรมการป้องกันไฟ 
ป่า  
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมป้องกันไฟป่า อบรมให้ความรู้ ฝึก
ปฏิบัติ โดยวิทยากร 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง ปลดั             

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ต าบลควนหนอง 
หงษ ์
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือ 
ประชาชนต าบล ควนหนองหงษ์ 

จ านวน 
200,000 

ต.ควนหนองหงษ์ สนง ปลดั             



๒๔ 
 

   
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 
อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอ 
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

15,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

6 โครงการจดัสร้างจุดให้บริการ
เพื่อการอุปโภค บริโภค 
ระดับหมู่บ้าน 
(บรรเทาสาธารณภยัแล้ง) 
 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการจดัสร้างจุดให้บริการเพื่อ 
การอุปโภค บริโภค ระดับหมู่บ้าน 
(บรรเทาสาธารณภยัแล้ง) จ านวน 2 
จุด 

 20,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง .ปลัด              

7 โครงการจดัหาชุดเครื่องแบบ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนต าบลควน 
หนองหงษ์พร้อมรายการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
โครงการจดัหาชุดเครื่องแบบอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลควน
หนองหงษ์พร้อมรายการอื่นท่ีเกี่ยว 
ข้อง) เช่น ชุดเครื่องแบบ อปพร. หมวก 
ฯลฯ 

 70,000  สนง ปลดั             

8 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน 
ภัยฝ่ายพลเรือน 

 200,000  สนง ปลดั             

 รวม 780,000 ต.ควนหนองหงษ์              



๒๕ 
 

             แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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               

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



๒๖ 
 

  งบกลาง 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 
 

144,600 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

3 โครงการส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
 
 

สมทบทุนกองทุนสวัสดิการ   จ านวน 1 
กองทุน 

109,500 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 9,947,000               

 



๒๗ 
 

แผนงานสาธารณสุข   
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ปกิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเหตุฉุกเฉิน 
 

420,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิ
สุนัขบ้า 

40,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

3 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 

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

20,000 ม.1 ต.ควนหนอง
หงษ์ 

สนง. ปลัด              

 
 
 
 



๒๘ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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              

 



๒๙ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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.ควนหนองหงส์ 

สนง. ปลัด              

 รวม 580,000               

 
 
 
 
           



๓๐ 
 

            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 
 

160,000 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              



๓๑ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการเด็กดี ศรีควนหนอง
หงษ ์
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเดก็ดี  
ศรีสังคม 
 
 
 
 
 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

5 โครงการฝึกอบรมบทบาท
สตร ี
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมบทบาทสตรีในเขตต าบล      
ควนหนองหงษ ์
 
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

6 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 
 
 
 

-การท าขนมกาละแม 
-การท าขนมดอกจอก 
-การท าขนมเทศกาลวันสารทเดือนสิบ 
(ขนมดีซัม/ขนมบ้า/ขนมลากรอบ) 

22,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

 รวม 201,000               

  
 
 
 



๓๒ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 
 
 
 
 

เพื่อให้การด าเนินการส่งเสรมิทางการ
เกษตรแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ   
 
 

15,000 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. โครงการอบรมและศึกษาดู
งานครอบครัวต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
 
 

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              



๓๓ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสวนพฤกษาตามรอย
พระกนิษฐิราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

โครงการสวนพฤกษาตามรอย      
พระกนิษฐิราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

25,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

6 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน   
 
 
 

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

7 โครงการเรียนรู้และถา่ยทอด
ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลควน
หนองหงษ์  
 

น าปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดใหก้ับ
เด็ก เยาวชน ประชาชน 

15,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด             

 รวม 106,000               

 
 



๓๔ 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบประปา 

เพื่อใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น 
 
 
 
 
 

150,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

  รวม 150,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
               แผนงานการเคหะและชุมชน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการติดตั้งป้ายแนะน า
สถานทีที่ท าการ อบต.ควน
หนองหงษ์ 

-เพื่อจ่ายตามโครงการติดตั้งป้าย
แนะน าสถานทีที่ท าการ อบต.ควน
หนองหงษ์)โดยติดตั้งป้ายจราจรแบบ 
น.๒ แนะน าสถานท่ีที่ท าการ อบต.ควน 
หนองหงษ์ บนทางหลวงหมายเลข 41 
จ านวน 2 ป้าย และบนถนนทาง 
หลวงหมายเลข 4151 

35,790   
ต.ควนหนอหงงษ์ 

กองช่าง             
 

2 โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตข้างถนนคสล.สาย
มาบคล้า-สะพานเคยีน หมู่ที ่
4 
 

โดยก่อสร้างดาดคอนกรีตข้างถนนคสล.
สายมาบคล้า-สะพานเคยีน หมู่ที ่4 
ต าบลควนหนองหงษ ์อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางยาว 
158 เมตร หนา 0.07 เมตร 

55,000  ม4 
ต.ควนหนอหงงษ์ 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายกาโห่ใต ้- ใสลังกา หมู่ที ่
1   
 
 

โดยก่อสร้างถนน คสล.สายกาโห่ใต้ - 
ใสลังกา หมู่ที ่1 ต าบลควนหนองหงษ์ 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลง
ด้วยหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

209,000  ม1 
ต.ควนหนอหงงษ์ 

กองช่าง             



๓๖ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 คสล.
สายกาโห่เหนือ - แยกบ้าน
พิมพ์ หมู่ที ่5  
 

-โดยก่อสร้างถนน คสล.สายกาโห่เหนือ 
- แยกบ้านพิมพ ์หมู่ที่ 5 ต าบล 
ควนหนองหงษ ์อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
40 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล ่
ทางลงด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และวางท่อคสล.
ส าเรจ็ รูปสีเ่หลีย่ม (Box Culvert) 
ขนาด 1.20*1.20 เมตร ยาว 9.00 
เมตร จ านวน 1 จุด 

211,000 ม.5 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายช านาญ - จ านงค์ -        
ใสหนองข่อย หมู่ที ่1  
 
 
 
 
 
 
 
 

-โดยก่อสร้างถนน คสล.สายช านาญ - 
จ านงค์ - ใสหนองข่อย หมู่ที ่1 
ต าบลควนหนองหงษ ์อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราชขนาด 
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 
เมตร หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลง 
ด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตรหนา 0.15 เมตร 

497,000 ม. 1         
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 



๓๗ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายท่าข้าม - ในใส 
หมู่ที่ 6  
 

-โดยก่อสร้างถนน คสล.สายท่า
ข้าม - ในใส หมู่ที่ 6 ต าบล    
ควนหนองหงษ์ อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราชขนาด 
ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 280 เมตร เมตร หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลงด้วยหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร             
หนา 0.15 
 

723,000 ม. 6          
ต.ควนหนองหงษ์ 

 
กองช่าง 

            

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทุ่งโป๊ะ - ใสหัวนอน หมู่ที ่
4,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งโป๊ะ - ใส
หัวนอน หมู่ที ่4,5 ต าบลควน 
หนองหงษ์ อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
350 เมตร หนา 0.15 ม.ไหล ่
ทางลงด้วยหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

937,000 ม. 4 ,5          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



๓๘ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทุ่งโป๊ะ-ใสลังกา หมู่ที ่
4,1  

โดยก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งโป๊ะ-ใส
ลังกา หมู่ที ่4,1 ต าบลควนหนอง 
หงษ ์อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราชขนาด ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลงด้วยหินคลุก 
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหนา 
0.15 เมตร และวางท่อ 
คอนกรีตส าเร็จรูปสีเ่หลีย่ม (Box 
Culvert) ขนาด 1.20*1.20 
เมตร ยาว 8.00 เมตร จ านวน 1 จุด 
 

205,000 ม. 4,1          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายโรงเรียนควนหนองหงษ์ - 
พรุชิง หมู่ที ่3  
 

โดยก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน
ควนหนองหงษ ์- พรุชิง หมู่ที ่3 
ต าบลควนหนองหงษ ์อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 
ลงด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตรหนา 0.15 
 
 

497,000 ม.3ต.ควนหนอง
หงษ์ 

กองช่าง             

 
      



๓๙ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2563 

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 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ (คอยาวงการไฟฟ้า) ชนิด 2- 
36 วัตต ์จ านวน 53 จุด ได้แก ่หมู่ที ่1 
จ านวน 15 จุด ถนนสายกาด 
ห่ใต-้มาบคล้า หมู่ที ่3 จ านวน 15 จุด 
ถนนสายโรงเรียนควนหนอง 
หงษ-์พรุชิง หมู่ที ่6 จ านวน 15 จุด 
ถนนทางหลวงหมายเลข 4151 
บริเวณตลาดท่าข้าม หมู่ที่ 2 จ านวน 5 
จุด และสนามกีฬาเปตอง อบต 
.ควนหนองหงษ ์จ านวน 3 จุด 

185,500 ม. 4,1          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุงถนนสายกา
โห่เหนือ - นาทองค า หมู่ที ่5  
 

-โดยปรับปรุงถนนสายกาโห่เหนือ - นา
ทองค า หมู่ที5่ ต าบลควนหนอง 
หงษ ์อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือพ้ืนท่ีปฎิบัติงานไม่
น้อย 
กว่า 4,000 ตร.ม. ใช้วัสดุหินคลกุถม
ผิวจราจร 
จ านวน260 ลบ.ม.เกรดเกลี่ยคลุกเคล้า
กับวัสดุชั้นพ้ืนทางเดิมด้วยรถเกรด 
เดอร ์รดน ้า บดอัด ตลอดสาย 

150,000 ม.5 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 



๔๐ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2563 

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 โครงการปรับปรุงถนนสาย
คลองล าปะ -ห้วยเขต หมู่ที ่4  
 

โดยปรบัปรุงถนนสายคลองล าปะ -ห้วย
เขต หมู่ที4่ ต าบลควนหนอง 
หงษ ์อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราชขนาด ผิวจราจร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีปฎิบัติงานไม่น้อย 
กว่า 1,225 ตร.ม. ใช้วัสดุหินคลกุถม
ผิวจราจร จ านวน 61 ลบ.ม. 
เกรดเกลี่ย คลุกเคล้า ผสมกับวัสดช้ัุน
พื้นทางเดิมด้วยรถเกรดเดอร ์รด 
น ้า บดอัด ตลอดสาย 

62,000 ม. 4          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

13 โครงการปรับปรุงถนนสาย
หนองบาป - ออกทุ่ง หมู่ที ่2  
 

โดยปรบัปรุงถนนสายหนองบาป - ออก
ทุ่ง หมู่ที2่ ต าบลควนหนอง 
หงษ ์อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 500 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ปฎิบัติงานไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. 
เกรดเกลี่ย ปรับแต่งพ้ืนทางเดิม ใช้วัสดุ
ลูกรังถมยกระดับถนน จ านวน 
875 ลบ.ม. และใช้วัสดุหินคลุกถมเพื่อ
ท าผิวจราจร จ านวน 75 ลบ.ม.และ 
เกลี่ยปรับระดับ ผสมเคล้าด้วยรถเกรด
เดอร ์รดน ้า บดอัดตลอดสาย 

391,000 ม.5 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 



๔๑ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2563 

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 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ห้วยกลั้ง - พรุชิง หมู่ที ่3 
 

โดยปรบัปรุงถนนสายห้วยกลั้ง - พรุชิง 
หมู่ที ่3 ต าบลควนหนอง 
หงษ ์อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตรยาว 950 เมตร หรือพื้นที่
ปฎิบัติงานไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม 
. ใช้วัสดุหินคลุกถมผิวจราจร จ านวน 
266 ลบ.ม. เกรด 
เกลี่ยคลุกเคล้า ผสมกับวสัดุชั้นพ้ืนทาง
เดิมด้วยรถเกรดเดอร ์รดน ้า บด 
อัด ตลอดสาย 

155,000 ม. 3          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

15 โครงการเปลี่ยนหอถังระบบ
ประปาบาดาลบ้านป่าคลุม้ 
(บ้านนายสัมพันธ)์ หมู่ 
ที ่2 
 

โดยเปลี่ยนหอถังระบบประปาบาดาล
ขนาดเล็ก หอถังเหล็กแบบทรงกลม 
ขอบเหลี่ยมขนาดความจ ุ12 ลบ.ม.สูง 
12 ม.บ้านป่าคลุ้ม (บ้านนาย 
สัมพันธ์) หมู่ที ่2 ต.ควนหนองหงษ์      
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
 
 
 

356,000 ม.5 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 
 
 
 



๔๒ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2563 

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 โครงการพาดสายดับไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนทางหลวง
หมายเลข 4151 บริเวณ 
ตลาดท่าข้าม หมู่ที ่6 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งติดตั้งสายพาดดับ
ให้กับการไฟฟ้า ในการด าเนินการ 
ติดตั้งสายพาดดับให้กับหมู่ท่ี 6 

100,000 ม. 6          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

17 โครงการพาดสายดับไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนสายกาโห่ใต-้
มาบคล้า หมู่ที ่1 
 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตดิตั้งสายพาดดับ
ใหก้ับการไฟฟ้า ในการด าเนินการ 
ติดตั้งสายพาดดับให้กับหมู่ท่ี 1 

100,000 ม.1 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

18 โครงการพาดสายดับไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนสายโรงเรียน
ควนหนองหงษ-์พร ุ
ชิง หมู่ที ่3 
 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตดิตั้งสายพาดดับ
ให้กับการไฟฟ้า ในการด าเนินการ 
ตดิตั้งสายพาดดับให้กับหมู่ท่ี 3 

100,000 ม.3 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 



๔๓ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2563 

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

19 โครงการวางท่อ คสล.ส าเร็จ 
รูปสี่เหลี่ยม (Box Culvert) 
ถนนสายคลองตม 
เหนือ - บ้านนายหนาม หมู่ที ่
6 
 

-โดยวางท่อ คสล.ส าเร็จ รูปสี่เหลีย่ม 
(Box Culvert) ถนนสายคลองตม 
เหนือ - บ้านนายหนาม หมู่ที ่6 
ขนาด 1.20*1.20 เมตร ยาว 8.00 
เมตร จ านวน 1 จุด 

 84,000 ม. 6          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

20 โครงการวางท่อ คสล.ส าเร็จ 
รูปสี่เหลี่ยม (Box Culvert)
ถนนสายสะพานวัง 
หมาก-ช่องช าฉา หมู่ที2่ 
 

โดยวางท่อ คสล.ส าเร็จ รูปสี่เหลี่ยม 
(Box Culvert)ถนนสายสะพานวัง 
หมาก-ช่องช าฉา หมู่ที2่ ขนาด 
1.20*1.20 เมตร ยาว 8.00 
เมตร จ านวน 1 จุด พร้อมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทับบนท่อ 
คอนกรีตส าเร็จรูปสีเ่หลีย่ม ใช้วัสดุขุด
รื้อถมไหล่ทาง 

 93,000 ม. 2          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

21 โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล  
 

โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่4 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6/4 นิ้ว ใช้ 
ท่อ PVC ช้ัน13.5 ลึกไม่น้อยกว่า 70 
เมตร หรือได้ปริมาณ 
น ้าไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. จ านวน 1 
บ่อ ตามแบบอบต.ควนหนองหงษ์ 
พร้อมตรวจวเิคราะห์คณุภาพน ้า 

127,000 ม. 4          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 รวม 5,273,290               



๔๔ 
 

              แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที่            
 

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างสิ่ง สาธารณปูการ ห้องน้ า
สาธารณะ จ านวน 4 ห้อง ห้องน้ าชาย 
จ านวน 2 ห้อง ห้องน้ าหญิง จ านวน 2 
ห้อง 
 

413,000 อบต.ควนหนอง
หงษ์ 

สนง.ปลัด   
 

          

 รวม 413,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
              แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการรณรงค์เลิกใช้โฟม
และถุงพลาสติกเป็นภาชนะ
ใส่อาหาร  
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการรณรงค์เลิกใช้โฟม
และถุงพลาสติกเป็นภาชนะใส ่
อาหาร 

5,000  ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง              

3 โครงการอบรมประชาชนคัด
แยกขยะเพื่อสร้างคุณคา่ และ
ลดปัญหาขยะ 
ชุมชน 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมประชาชนคัดแยกขยะเพื่อสร้าง 
คุณค่า และลดปัญหาขยะชุมชน 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง              

 รวม 25,000               



๔๖ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงส์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
 
 

จัดซื้อโตะ๊พับเอนกประสงค ์ 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเม
ลามีนลายไม้หน้า 25 มม. โครงขา 
เหล็กชุบโครเมีย่ม ขนาดกว้าง 75 ยาว 
180 สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 4 
ตัว 
 

10,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

สนง.ปลัด             

2 จัดหาเก้าอี้พลาสติก พร้อมผ้า
คลุมเก้าอ้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเก้าอ้ีพลาสติก 
จ านวน 150 ตัว พร้อมผ้าคลุม 
เก้าอี ้จ านวน 30 ตัว 
 

42,000 อบต 
.ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด   
 
 
 

          

  

ผด.02/1 



๔๗ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบ 

ประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 
 
 

จัดหาเครื่องโทรสาร  
 

-เพื่อใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องโทรสาร 
แบบใช้กระดาษธรรมดา (ส่ง 
เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น) และมี
ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน 6 
วินาที / แผ่น จ านวน 1 ตัว 
 

 18,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

สนง.ปลัด             

4 จัดหาโต๊ะท างานของคณะ
ผู้บริหาร อบต./ประธานสภา
อบต./ปลัดอบต.  
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาโต๊ะท างานของผู้
ของคณะผู้บริหาร/อบต.ประธาน 
สภา อบต./ปลัด อบต. จ านวน 5 ตัว 
ประกอบด้วย 
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 * 90 * 75 
เซนติเมตร 
2. มีตู้เก็บของด้านล่าง วาง
คอมพิวเตอรไ์ด ้มีถาดวาง Key Board 
3. ตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ พร้อมกุญแจล็อค 
 

80,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

5 จัดหาโต๊ะพร้อมเก้าอี ้ 
 

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี
ส าหรับพนักงาน จ านวน 
1 ชุด 
 
 
 

 8,500 อบต 
.ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

 
 



๔๘ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 จัดหาโต๊ะหมูบู่ชา  
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อเป็นค่าจัดหาโต๊ะหมู่บูชา (โตะ๊ 9) 
จ านวน 1 ชุด 
1. ท าด้วยไม้สัก 
2. มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัว
ละ 9 นิ้ว 
3. มีฐานรองโต๊ะหมู ่

8,500 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

สนง.ปลัด             

7 ป้ายโครงเหล็กประชาสมัพันธ์  
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงเหล็ก
ประชาสมัพันธ์ ขนาด 1.5 x 3 ม 

41,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

8 จัดหาเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องตัดหญา้ 
แบบเข็น จ านวน 1 เครื่อง ประกอบ 
ด้วย เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น / 
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรง 
ม้า / ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางของล้อ 
ประมาณ 26 นิ้ว / รัศมีตัดหญ้าได้ 
กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว และความจุ
ถังน ้ามันเครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า 1.50 
ลิตร 
 

 13,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

             



๔๙ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 จัดหาโทรทัศน ์แอล อีด ี

(LED TV)  
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาโทรทัศน์ แอล อี
ด ี(LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 
50 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย 
1.ระดับความละเอียด เป็นความ
ละเอียดของจอภาพ 1920*1080 
ฟิกเซล 
2.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดขอภาพข้ัน
ต ่า ไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว 
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED 
Backlight 
4.สามารถเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตได ้
(Smart TV) 
5.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 
ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ 
ภาพและเสียง 
6.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 
ช่องสัญญาณ รองรับไฟส์ภาพ เพลง
และ 
ภาพยนตร ์
7.มีตัวรับสญัญาณดจิิตอล (Digital) 

19,600 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

10 จัดหาเครื่องดูดฝุ่น  
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องดูดฝุ่น 
ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 ตัว ซึ่ง 
สามารถดูดฝุ่นและน ้าได ้

13,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             



๕๐ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบ 

ประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 จัดหาตูเ้ย็น  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว 
จ านวน 1 ตู ้

9,400 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

12 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์
พร้อมอุปกรณต์่อพวง  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่อง
คอมพิวเตอร ์พร้อมอุปกรณต์่อพวง 
จ านวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ประกอบด้วย 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ า 
3.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4  
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA  
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้ง
ภายใน (internal)  
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network interface) 
7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
8.มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 21 นิ้ว 9.สามารถใช้งาน Wi-
fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 

17,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             



๕๑ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 จัดหาเก้าอีส้ านักงาน  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเกา้อี้ส านักงาน 
จ านวน 6 ตัว มีพนักพิงและที่น่ัง 
โครงเหล็กและไม้บุฟองน ้า หุ้มด้วยหนัง
สังเคราะห์และผ้าตาข่าย ที่วาง 
แขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป ขาเหล็ก
ชุบโครเมยีม 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่ 
สีด า ควบคุมการปรบัระดับเก้าอ้ีดว้ย
ก้านโยก 
 
 

13,200 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

คลัง             

14 จัดหาโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี ้จ านวน 2 ชุด โต๊ะท า 
งาน มีขนาด 75 * 150 * 75 
เซนติเมตร มีลิ้นชักและกุญแจ เก้าอี ้
ส านักงาน มีพนักพิงและที่น่ังโครงเหล็ก
และไม้บุฟองน ้า หุ้มด้วยหนัง 
สังเคราะห์และผ้าตาข่าย ที่วางแขนผลิต
จากพลาสติกขึ้นรูป ขาเหล็กชุบ 
โครเมียมหรือขาพลาสติก 5 แฉก ล้อ
พลาสติกคู่สีด า แข็งแรง ควบคุม 
การปรับระดับเก้าอี้ด้วยก้านโยก 
 
 

15,400 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

คลัง             

 
 



๕๒ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบ 

ประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องพิมพ์  
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องพิมพ์ 
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 2 ชุด 
เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา  
กว่า 12 MB 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 
 

68,600 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

คลัง             

 รวม 377,310               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

   แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 จัดหาเครื่องปรับอากาศ  
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 เครื่อง ให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านควนหนองหงษ์ 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ
ตั้งพ้ืนหรือแบบ 
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู  

43,300 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองการศึกษาฯ             

2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่อง
คอมพิวเตอร ์จ านวน 2 เครื่องให ้ศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านควนหนองหงษ์และศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าข้าม 
ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) ราคา 17,000 บาท 

34,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองการศึกษาฯ             

3 จัดหาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจดัหาเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 
ราคา 4,300 บาท 

21,500 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองการศึกษาฯ             

 
 
 



๕๔ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 จัดหาเครื่องส ารองไฟ  
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 2 เครื่อง. 
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 
นาที 
 

5,000 อบต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษาฯ             

 รวม 103,800               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

        แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 จัดหาแท่นรับเหรียญรางวลั  
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาแท่นรับเหรยีญ
รางวัล จ านวน 1 แท่น 
- ความสูง วัดจากพื้นถึงปลายแทน่รับ
รางวัล 70 CM ความยาว 200 CM 
ความกว้าง 40 CM 
 
 
 

10,000 อบต.ควนหนองหงษ์ กองการศึกษา             

 รวม 10,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

          แผนงำนเคหะและชุมชน 
 
 

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 
 
 
 

จัดซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร ์2 
ลิ้นชักพร้อมเก้าอ้ี  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาโต๊ะคอมพิวเตอร ์
2 ลิ้นชักพร้อมเก้าอ้ี 
- โต๊ะคอมพิวเตอร ์ขนาด 
120*60*70 ซม.จ านวน 1 ตัว 
- เก้าอี้คอมพิวเตอร ์จ านวน 1 ตัว 
 

7,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์ 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่อง
คอมพิวเตอร ์จ านวน 2 เครื่อง 
 
 

60,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

3 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
 

 22,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

4 จัดซื้อโตะ๊พับเอนกประสงค ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์ 
 
 

2,500 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

 รวม 91,500               


