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ค าน า 
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 

         องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนทีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กร     
มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความช้ าช้อนของโครงการ/กิจกรรมมีการประสานและบูรณาการ
การท 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 จึงได้จดัท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ 2565 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลควนหนองหงษ์
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
บทน ำ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตาม หมวด 5 ข้อ 26 
การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้ นตอนดําเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน  อ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ให้ประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 27 แผนการ
ดําเนินงานใหจ  ัดทําใหแลวเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคก รปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 
การ ขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น” ภายใตกฎหมาย    
ดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลควนหนองหงษ์ จึงไดดําเนินการจัดทํา แผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลใหมีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ
บูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดําเนินงานอันจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น  ปงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว6247  ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน  2560  

แผนการดําเนินงาน หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณนั้น    

แผนการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นบทนํา วัตถุประสงค์ของแผนการ
ดําเนินงาน  ขั้นตอนการจัดทําแผนและประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน   ส่วนที่ 2 เป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ซึ่งแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริง และ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตําบล    
ควนหนองหงษ์ จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการ  กิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 นี้ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลควนหนองหงษ์      
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนก



๒ 
 

รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามและประเมินผลแผน มีความ
สะดวกมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนหนองหงษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
  ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ  รวมถึงการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและจําแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน 
  ๓. เพ่ือให้แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  ๔. เพ่ือให้การดําเนินงานภายในท้องถิ่นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการ
ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 5. เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดําเนินงานเพ่ือดําเนินงาน 
           6. เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดําเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
           7. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การ
ประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 
           8. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กร
เอกชน  และประชาชน 
 9. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 5 ได้กําหนดให้จัดทําแผนการดําเนินงานตามข้อ 26
และข้อ 27 ว่าการจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการดังนี้ 

ข้อ ๒๖ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27. แผนการดําเนินงานให้จัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งจากแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น  

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 



๓ 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น  สำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนฯ 

   
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนฯ  

 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดทําแผนฯ  

 
 
  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
 

 
   

ผู้บริหารท้องถิ่น     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
   

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

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
หน่วยงานอื่น 

จัดทําร่างแผนการด ำเนินงำน 

เสนอร่างแผนการด ำเนินงำน 

พิจารณาร่างแผนการด ำเนินงำน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



๔ 
 

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

                     องค์การบริหารส่วนตําบลควนหนองหงษ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดําเนินงานฉบับนี้  จะสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อจะให้ประชาชนจะได้อยู่ดี กินดี มีรายได้ มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ตามความประสงค์ของทางราชการต่อไป 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

------------------------------------ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ์ 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
 1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 23 18.25 1,278,800 4.77 ส ำนักปลดั   
 1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 6 4.76 67,000 0.25 กองกำรศึกษำ 
 1.4 แผนงำนเกษตร 1 0.79 18,600 0.07 ส ำนกัปลดั 
 1.5 แผนงำนเกษตรอุตสหกรรมและชุมชน 3 2.38 11,700 0.04 กองช่ำง 

รวม 33 26.19 1,376,100 5.15  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม  และการกีฬานันทนาการ     
 2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 14 11.11 5,141,100 19.24 กองกำรศึกษำ 
 2.2 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 19 15.08 478,500 1.79 กองกำรศึกษำ 

รวม 33 26.19 5,619,600 21.03  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
 3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 6 4.76 603,500 2.26 ส ำนักปลัด 

 3.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 4 3.17 36,000 0.13 ส ำนักปลัด 
 3.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 5 3.97  100,000 0.37 ส ำนักปลัด 
 3.4 แผนงำนงบกลำง 5 19.84   12,055,087 45.11 ส ำนักปลัด 
 3.5 แผนงำนสำธำรณสุข 11 8.73 712,000 2.67 ส ำนักปลัด 

รวม 31 24.60   13,506,587 50.54   
 
๕ 



 
 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 4.1 แผนงำนกำรเกษตร 5 3.99 140,000 0.52 ส ำนักปลัด 
 4.2 แผนงำนพำณิชย์ 1 0.80 40,000 0.15 กองช่ำง 

รวม 6 4.76 180,000 0.67  
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงำนอุตสหกรรมและกำรโยธำ 18 14.28 5,884,000 22.02 กองช่ำง 

รวม 18 14.28 5,884,000 22.02  

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         6.1 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 2 1.58     47,400 0.40 ส ำนักปลัด 
         6.2 แผนงำนเกษตร 3 2.38 108,000 0.40 ส ำนักปลัด 

รวม 5 3.96 160,400 0.60  

รวมทั้งสิ้น 
 

126 100.00 26,721,687 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 



๗ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. 
 
 

90,000 
 
 
 
 
 

อบต.. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
 
 
 
 

            

2 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของ อบต. 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน   
- แผนงานบริหารทั่วไป(ส านักปลดั) 
- แผนงานบริหารทั่วไป(กองคลัง) 
- แผนงานการศึกษาฯ 
- แผนงานอุตสหกรรม  
-แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 

 
 

60,000 
20,000 
30,600 
20,000 
75,000 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

 
 
ส านักปลดั 
กองคลัง 
กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

            

ผด.02 



๘ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
เช่นค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอ้ื  เครื่องเสียง 
อาหารว่าง ฯลฯ เป็นการให้บริการ
ประชาชน ในด้าน ต่าง ๆ นอกสถานท่ี 
มีการตรวจสุขภาพ ร้องทุกข์ บริการพืช
พันธ์ การขออนุญาตต่างๆ การเสยีภาษี  
การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
ของ อบต. 
 
 

15,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

ส านักปลดั   
 

          

4 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง เลือกตั้งซ่อม 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการการเลือกตั้ง /เลือกตั้ง ช่อม 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

650,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

ส านักปลดั             

5 โครงอบรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอบรมวินัยพนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้าง โดยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ตามสถานท่ีทีก าหนด 
 
 
 
 

30,000 วัดพระ
มหาธาตุ
วรมหาวหิาร 

ส านักปลดั             



๙ 
 

  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ส านักปลดั             

7 โครงการจดัท าวารสาร  อบต. 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าวารสาร  อบต.   
ในการประชาสมัพันธ์ กิจกรรมและ
งบประมาณของ อบต. ทั้งในปีปัจจุบัน
และปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
 

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

8 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบงานต่างๆ ของ 
อบต. 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบงานต่างๆของ อบต.เพื่อใหไ้ด้
ข้อมูลจากความคิดเห็นของประชาชน 
 
 
 
 
 

25,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั     
 

        



๑๐ 
 

ล ำดับ 
ที ่ โครงกำร/ กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 จัดกิจกรรมตักบาตร 
วันข้ึนปีใหม่ 

1,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

10 โครงการจดัหาวารสาร  
นิตยสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

15,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             



๑๑ 
 

ล ำดับ
ที่            
 

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. 
ควนหนองหงษ์ 

กองคลัง    
 

          

12 โครงการรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์เชิญชวน 
ประชาชนเสียภาษ ี
 
 
 
 
 

จัดท าป้าย รณณรงค์และประชาสมัพันธ์
เชิญชวนประชาชนเสียภาษ ี

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองคลัง  
 

           

13 โครงการส่งเสริมพนักงานใส่
ใจสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการส่งเสริมพนักงานใส่ใจสุขภาพ 
โดยความร่วมมือประสานกับ
โรงพยาบาลในพื้นที ่แลพส่งเสริม
พนักงานออกก าลังกาย 
 
 
 
 

6,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

ส านักปลดั             



๑๒ 
 

 
 

ล ำดับ 
ที ่ โครงกำร/ กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ส านักปลดั     
 

        

15 งานรัฐพิธี 
 
 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพิธี
การ ได้แก ่
 ค่าพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นวันส าคัญและ
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี/กิจกรรมของ
อบต. เช่น 
- วันปิยะมหาราช  
 -วันพ่อแห่งชาติ  
-วันเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิต ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหีลวง  
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
-งานรัฐพิธีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4,000  
10,000  
10,000  

 
 

30,000 
 

10,000  

ต.ควนหนองหงษ์
และ 
อ าเภอชะอวด 

ส านักปลดั             



๑๓ 
 

 
ล ำดับ

ที่            
 

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการจดัท าและปรับปรุง
ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 
 

จัดท าและปรับปรุงข้อมลูภาษีทีดนิและ
สิ่งปลูกสร้าง 
 

214,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองคลัง             

รวม 1,109,000               



๑๔ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   

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. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
 
 

1,333,700 
 

รร.ในเขต พื้นที่     
       ต.ควนหนองหงษ์ 

กอง
การศึกษาฯ   

            



๑๕ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
 
 

 
 

746,100 
2,520,000 

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    
นครศรีธรรมราช 

กอง
การศึกษา   

            

7 โครงการประกวดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดเีด่น  
จ านวน  5 ศูนย์  ตามหลักเกณฑท์ี 
อบต.ก าหนด 
 
 

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. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพคร/ูผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อจ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเด็ก /
พนักงานจ้าง/ลูกจ้างของศูนย์ตาม
โครงการ 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษา 

            

9 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอนของ 
ศพด.) 
 
 

เพื่อเป็นค่าสื่อการเรยีนการสอน วัสดุ
การศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

249,900 ศพด.ในเขต         
ต.ควนหนองหงษ์ 

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา จดั
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการศึกษา คา่หนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรยีน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
 

81,400 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. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
(English Camp)  
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
เข้าค่ายภาษอังกฤษ (English Camp)  
โดยชาวต่างชาติและครูไทย เป็น
วิทยากร ให้กับนักเรียนโรงเรยีนใน
ต าบลควนหนองหงษ ์
 

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

13 
 
 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน อาสาท าดี 
เพื่อพัฒนาสังคม  
 
 
 
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสรมิ
สภาเด็กและเยาวชน อาสาท าความดี
เพื่อพัฒนาสังคม เช่น ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ โครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

14 โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลก
กว้าง 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการน า
เด็กในสังกัด ศพด.ไปเรียนรู้          
นอกสถานท่ี 
 
 
 
 
 
 

40,000 นอกสถานที่ กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 5,141,100               



๑๘ 
 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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  
 
 
 

15,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการโรงเรยีนเพลงบอก 
 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
โรงเรียนเพลงบอก เช่น ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ  

15,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการพ่อเฒ่า แมเ่ฒ่าจูง
หลานเข้าปฏิบัติธรรม 
 

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการพ่อเฒา่แม่เฒ่า
จูงหลานเข้าปฏิบตัิธรรม  โดยมีพ่อเฒา่ 
 แม่เฒา่ จูงหลานเข้าปฏิบตัิธรรม ณ วดั        
ที่ อบต.ควนหนองหงษ์ ก าหนด 
 
 

55,000 จ.
นครศรีธรรมราช 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีท้องถิ่นประจ าปีของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

เพื่ออุดหนุนให้อ าเภอชะอวดเป็นคา่ใช้จา่ยตาม
โครงการส่งเสรมิสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น
ประจ าปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 

4,000 อุดหนุนอ าเภอ
ชะอวด 

กอง 
การศึกษาฯ 

            



๑๙ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  

15,000 จ.
นครศรีธรรมราช 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการสืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ
สานภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยเชิญวิทยากร
ผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาของท้องถิ่นให้กับ
นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลควนหนองหงษ์ 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการจดังานวันกตัญญ ู
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานวันกตัญญ ู
มีกิจกรรม ท าบุญตักบาตร สงน้ า 
ประกวดสุขภาพผูสู้งอายุ  

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการตักบาตรให้ทานไฟ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการตักบาตรใหท้าน
ไฟ เด็ก เยาวชน ประชาชนร่วมกนั
ท าอาหารถวายพระตอนเช้ามดืตามวัด
ที่ก าหนด 

3,500 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            



๒๐ 
 

         
ล ำดับ 

ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการจดักิจกรรมร่วมงาน
วันดอกจูดบานและของดี
เมืองชะอวด 
 

-เพื่อจ่ายตามโครงการร่วมงานประ 
เพณีดอกจดูบานและของดีเมืองชะอวด 
มีการจัดท ารถบุพชาติส่งเข้าประกวด 
 

60,000 
 
 

ต.ควนหนองหงษ์ 
และ  
อ าเภอชะอวด 

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 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการประกวด
ครอบครัววัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 
พิจารณาครอบครัวทีม่ีคุณสมบตัิเป็น
ครอบครัววัฒนธรรมฯในพ้ืนท่ีต าบล
ควนหนองหงษ ์ตามหลักเกณฑ์ที่ 
อบต.ควนหนองหงษ์ก าหนด 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

13 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
วัฒนธรรมต าบล/ หมู่บ้าน 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาวัฒนธรรมต าบล/หมู่บ้าน โดย
ส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมต าบล/
หมู่บ้าน 
 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            



๒๑ 
 

 
ล าดับ 

ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

5,000 พื้นที่ในเขต
อ าเภอชะอวด 

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 

60,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

16 โครงการจดัส่งนักกีฬา – 
กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันระดับ
อ 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 

            

 
 



๒๒ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รวมพลคนรักสุขภาพ  เช่นค่าป้ายไวนิล 
ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ  
 

15,000 อบต.  
ควนหนองหงษ์ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

19 โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
เยาวชน ประชาชนอ าเภอชะ
อวด 
 

 -เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันกีฬา-
กรีฑา เยาวชน ประชาชนอ าเภอชะอวด 
 
 

15,000 อ.ชะอวด กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 478,500               

 



๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
       แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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  ส านักปลดั             

2 โครงการเพื่อนร่วมเดินทาง 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพื่อนร่วมเดินทาง จ านวน 2 ครั้ง  
ครั้งละ 7 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์  

78,500 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

3 โครงการอบรมการป้องกันไฟ 
ป่า  
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมป้องกันไฟป่า อบรมให้ความรู้ ฝึก
ปฏิบัติ โดยวิทยากร 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ต าบลควนหนองหงษ ์
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือ 
ประชาชนต าบล ควนหนองหงษ์ 

100,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             



๒๔ 
 

   
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 อุดหนุน อ าเภอ
ชะอวด 

ส านักปลดั             

6 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน 
ภัยฝ่ายพลเรือน 

 200,000 ต.ควนหนองหงษ์
และนอกพื้นที่ 

ส านักปลดั             

รวม 603,500               

        
 
 
   



๒๕ 
 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

เพื่อจ่ายตามโครงการมอบเงิน
สงเคราะห์เด็กทีม่ีฐานะยากจนภายใน
ต าบลควนหนองหงษ์ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด  จ านวน 50 คน 

50,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

2 โครงการประชุมและพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อจ่ายตามโครงการโครงการประชุม
และพัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุเช่น  
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

15,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

3. โครงการเยีย่มบ้านผูสู้งอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาศ 

เพื่อจ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านผูส้งูอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผูด้้อยโอกาศ
น าโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
เจ้าหน้าท่ีในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 

15,000 
 
 
 
 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

ส านักปลดั             

4. โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือคน
พิการ 

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้
ช่วยเหลือคนพิการโดยเชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้ ฝึกอบรมให้กับผู้ช่วยเหลือคน
พิการ 

10,000 
 
 
 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

ส านักปลดั             

5 โครงการมอบเงินสงเคราะห์
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
มอบเงินสงเคราะห์แกผู่้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
  

10,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

ส านักปลดั             

รวม 100,000               



๒๖ 
 

          งบกลำง 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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  
 
 

3,076,800 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

2 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ชุมชน(สปสช.) 
 

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับชุมชน(สปสช.)  จ านวน  1  
กองทุน 
 

164,237 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

3 โครงการส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
 
 

สมทบทุนกองทุนสวัสดิการ   จ านวน 1 
กองทุน 

91,250 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

4 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  ภายในเขต
ต าบลควนหนองหงษ ์
 

8,680,800 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

5 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์
 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขต
ต าบลควนหนองหงษ ์

42,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

รวม 12,055,087               

 
 



๒๗ 
 

         แผนงำนสำธำรณสุข   
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ์
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.ควนหนองหงษ์ โดยจดั
บุคลากรทีผ่่านการฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉิน มาปฏบิัติงาน 24   
ช่ัวโมง ตลอดทั้งปี ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเหตุฉุกเฉิน 
 

420,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิ
สุนัขบ้า 

117,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

3 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 

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

20,000 ม.1              
ต.ควนหนองหงษ์ 

ส านักปลดั             

 
 
 



๒๘ 
 

 
 
ล ำดับ 

ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

ส านักปลดั             

5 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 

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

20,000  
ม.3 
ต.ควนหนองหงษ์ 

ส านักปลดั             

6 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 

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

20,000 ม.4 
 ต.ควนหนอง
หงษ์ 

ส านักปลดั             



๒๙ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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.5 
ต.ควนหนองหงษ์ 

ส านักปลดั             

8 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 

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

20,000 ม.6 
ต.ควนหนองหงษ์ 

ส านักปลดั             

9 โครงการจดัตั้งหน่วยบริการ
สาธารณสุขสนับสนุนการดูแล
สุขภาพประชาชนประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดตั้งหน่วยบริการสาธารณสุข
สนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชน
ประจ าหมู่บ้าน ตู้ยาสามญัประจ าบ้าน 
ยาสามญัประจ าบ้าน ฯลฯ 
 

5,000 ม.1-6 
 ตควนหนองหงษ์ 

ส านักปลดั             

 



๓๐ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและระงับโรคปาก 
และเท้าเปื่อยในสัตว์ที่มีกีบ
และโรคอุบัติใหม ่

เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและระงับโรคปาก และเท้า
เปื่อยในสัตว์ที่มีกีบและโรคอุบัติใหม่ 

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

11 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพแกนน า
สุขภาพต าบลควนหนองหงษ ์

เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพแกนน าตาม
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพแกนน าสุขภาพต าบล 
ควนหนองหงษ ์

30,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

รวม 712,000               



๓๑ 
 

                    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการครอบครัวตัวอย่าง
ปลอดยาเสพตดิ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ครอบครัวตัวอยา่งปลอดยาเสพติด  
  

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

2 โครงการเด็กดี ศรีควนหนอง
หงษ ์
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเดก็ดี  
ศรีควนหนองหงษ ์คัดเลือกนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีต าบลควนหนองหงษ์       
ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
ก าหนด 
 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมบทบาท
สตร ี
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมบทบาทสตรีในเขตต าบล      
ควนหนองหงษ ์โดยเชิญวิทยากรมา    
ให้ความรู ้
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

6 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 
 
 
 

ฝึกอบรม 
-การท าข้าวหมก 
-การท าข้าวมันไก ่
-ตัดผมชาย 

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

รวม 36,000               

 



๓๒ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี   
ต.ควนหนองหงษ์ 

ส านักปลดั             

2 โครงการตามรอยพ่อต้นแบบ
วิถีชุมชน 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการตามรอยพ่อต้นแบบวิถีชุมชน 
 
 

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั             

3 โครงการเรียนรู้และถา่ยทอด
ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลควน
หนองหงษ์  
 

เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลควนหนองหงษ์ ตาม
โครงการเรียนรู้และถา่ยทอดปราชญ์
ชาวบ้าน ต าบลควนหนองหงส ์
 

15,000 นอกสถานที่ ส านักปลดั             

 
 



๓๓ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการตลาดผักในชุมชน 
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาด
ผักในชุมชน เช่น ป้ายโครงการ ที่วาง
ผัก ค่าเช่าสถานท่ีขาย ฯลฯ โดยให้
ประชาชนท่ีปลูกผักปลอดสารพิษได้
น าไปจ าหน่ายในตลาดเอกชนพ้ืนท่ี
ต าบลควนหนองหงษ ์
- 
 

10,000 ตลดนัด เอกชน
พื้นที่ ต.ควน
หนองหงษ์ 

ส านักปลดั             

5 โรงเรียนวิถีต้นแบบพ่อ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
โรงเรียนวิถีต้นแบบพ่อ  เช่นท าสถานท่ี
เลี้ยงสตัว ์ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหาร
สัตว ์ค่าเมล็ดผัก ค่าพันธ์สัตว ์ค่าปา้ยไว
นิล  ฯลฯ โดยจดัท าการเกษตร ดา้น
การเลีย้งสัตว์ ปลูกผักชนิดตา่งๆ  

80,000 บริเวณสถานที่ 
อบต..ควนหนอง
หงษ์ 

ส านักปลดั             

รวม 140,000               

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 
 
 
 
 

40,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

รวม 40,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
               แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการก่อสร้างดาด คสล. 
ถนนสายกาโห่ใต-้ 
บ้านมาบคลา้ หมู่ที่ 1,4 
  

 

  
 
 

 

โดยการจ้างเหมาก่อสร้าง 
ดาด คสล.ความยาวรวม 190 ม.  
หนา 0.07 ม. ตามแบบ อบต.  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์
โครงการ 
 
 
 

 

132,000  หมู่ที ่1,4 
ต.ควนหนอหงงษ์ 

กองช่าง             
 

2 โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายโรงเรียนควนหนองหงส ์
-พรุชิง หมู่ที่ 3 
 

  

-โดยการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    
ระยะทาง 185 เมตร ไหล่ทางลงด้วย
หินคลุกกว้างเฉลีย่ข้าง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร       
ตามแบบ อบต.ควนหนองหงษ ์พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
 
 

497,000 
 

หมู่ที ่3  
ต.ควนหนอหงงษ์ 

กองช่าง             

  



๓๖ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองล าปะ-ห้วยเขต  
หมู่ที่ 4 
   

-โดยการจา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 185 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลงด้วย 
หินคลุกกว้างเฉลีย่ข้าง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบ อบต.พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ 
 
 
 

497,000 หมู่ที ่4         
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านควนมุด- 
ห้วยวังไม้ไผ ่ หมู่ที่ 2 
   

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บ้านควนมุด-ห้วยวังไม้ไผ ่หมู่
ที ่2  ขนาดผิวจารจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร     
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงด้วยหิน
คลุก กว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร      
ตามแบบ อบต.ควนหนองหงษ ์พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
 
 
 
 

309,000 หมู่ที่ 2          
ต.ควนหนอง
หงษ์ 

กองช่าง             



๓๗ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
 

โครงการก่อส้างถนน 
 คสล.สายท่าข้าม- 
ในใส หมู่ที่ 6 
 

  

-โดยการจา้งเหมาก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม.ยาว 212 ม.
หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลงด้วยหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ฝังท่อ  
คสล.มอก.3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00*1.00 เมตร จุดละ
10 ท่อน จ านวน 1 จุดตามแบบ อบต.
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  
 
 
 

610,000 หมู่ที่ 6 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 
 

พ.ศ. 2565 

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 โครงการบุกเบิกถนนทางเข้า
ส านักสงฆ์บ้านท่าข้าม -บ้าน
นายจันทร์ หมู่ที่ 6 
 

-โดยการจา้งเหมาบุกเบิกถนนโดยใช้
เครื่องจักรบุกเบิกถนน
กว้าง 5 .00 เมตร
ประมาณ ยาว 300 เมตร ใช้วัสดุดิน
ลูกรังถมรองพื้นทางจ านวน 500       
ลบ.ม.  และใช้วัสดุหินคลุกถมผิว
จราจร จ านวน 150ลบ.ม.เกรดเกลี่ย
คลุกผสมด้วยรถเกรดเดอร ์รดน้ า บด
อัดตลอดสาย ฝังท่อระบายน้ าคสล.
มอก.ช้ัน
3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 60x100  
ซม./ยาแนวจ านวน 1 จุด รวม 7 ท่อน 
ตามแบบอบต.  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
  

239,000 หมู่ที ่6          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
   



๓๙ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 
 

พ.ศ. 2565 

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 โครงการบุกเบิกถนน 
พรุเล-หนองหญ้าปล้อง 
 หมู่ที่ 2 
   

-โดยบุกเบิกถนนใหม ่ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 190     
เมตร ใช้วัสดุดินลูกรังถมรองพื้นถนน
จ านวน 170 ลูกบาศ์กเมตร  และใช้
วัสดุหินคลุกถมผิว
จราจร  จ านวน 100 ลูกบาศ์ก
เมตร     เกรดเกลีย่คลุกผสมด้วยรถ
เกรดเดอร ์รดน้ า บดอัดตลอดสาย ฝัง
ท่อระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน3 ขนาด
เส้นผา่นศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร/
ยาแนว จ านวน 1 จุด 2 แถวๆ
ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน  ตาม
แบบ  อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ   
  
 
 
 

172,000 หมู่ที ่2          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 
 

พ.ศ. 2565 

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 โครงการบุกเบิกถนน 
สายนาทองค า-คลองล าปะ 
 หมู่ที่ 5 
   

-โดยบุกเบิกถนนใหม่ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,550   
เมตรใช้วัสดุดินลูกรังถมท าพ้ืนถนนบาง
ช่วง จ านวน 1,100 ลูกบาศก์
เมตร เกรดเลี่ยคลุกผสมด้วยรถเกรด
เดอร ์บดอัดตลอดสาย ตาม
แบบ อบต. ควนหนองหงษ์ พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
 
 
  

272,000 หมู่ที่ 5 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

9 โครงการบุกเบิกถนน 
สายพรเุล -หานกง  
หมู่ที่ 2 
   

-โดยการบุกเบิกถนน ขนาด
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 465 ม. ใช้วัสดุ
ดินลูกรังถมรองพื้นทาง  จ านวน
420 ลบ.ม. และใช้หินคลุกถมผิว
จราจร จ านวน 235 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย
คลุกผสมด้วยรถเกรดเดอร ์รดน้ า บด
อัดตลอดสาย ฝังท่อ คสล.มอก.
3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 100*100 จุด
ละ 7 ท่อน/ยาแนว จ านวน 1จุด 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 
 

260,000 หมู่ที่ 2 
 

กองช่าง             



๔๑ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 
 

พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้าง 
ระบบประปาบาดาล 
บ้านนางจันทร์ ชูเมือง 
 หมู่ที่ 1 
 

  

-โดยก่อสร้างหอถังเหล็กทรงกลมขอบ
เหลี่ยม (แบบฐานแผ่) ขนาดความ
จุ 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบถัง
กรองน้ า ตามแบบส านักพัฒนาน้ า
บาดาล และระบบสูบน้ าแบบจุ่มใต้
น้ า (ซัมเมอรส์ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อ
มปักเสาพาดสายระบบไฟฟ้าภายใน ขุด
วางท่อเมนประปา ชนิด
ท่อ HDPE 100 PN6 ขนาด 90 มม. 
ยาว 300 เมตร และ
ขนาด 63 มม. ยาว 1,410 เมตร ตาม
แผนผังที ่ อบต.ควนหนองหงษ ์พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
 
 
 

839,000 หมู่ที ่1          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 
 

พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้าง 
ระบบประปาบาดาล 
บ้านนายสมพงษ ์ม.4 
   

-โดยการจา้งเหมาก่อสร้างหอถังเหล็ก
ทรงกลมขอบเหลี่ยม(แบบ-ฐานแผ)่
ขนาดความจ ุ12  ลบ.ม. พร้อมระบบ
ถังกรองน้ าตามแบบส านักพัฒนาน้ า
บาดาล และระบบสูบน้ าบาดาล 
แบบจุ่มน้ าใต้ดิน(ซมัเมอร์ส)
ขนาด 1.5 แรงม้า ประสานระบบ
ท่อ ปักเสา-พาดสายระบบไฟฟ้า
ภายใน พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  
 
 
 
 
 

492,000 
 

หมู่ที่ 4           
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 
 

พ.ศ. 2565 

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 โครงการติดตั้งโคมไฟ 
ส่องสว่างถนนในเขต 
พื้นที่ต าบลควนหนองหงษ ์
  

 

-โดยการจา้งเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ ขนาด 36w*2 ตาม
ถนนสายต่างๆในเขตพื้นท่ีต าบลควน
หนองหงษ์ ดังนี ้
1. ถนนสายสะพานวังหมาก-ช่อง
ฉ าฉา ม.2 ม.3  จ านวน 30 จุด    
2. ถนนสายทุ่งโป๊ะ-บ้านนายเลิศ ม.
3   จ านวน 15 จุด 
3.ถนนสายควนหนองหงษ์-ทุ่งโป๊ะ ม.
3 จ านวน 15 จุด 
  
 

228,000 
  

หมู่ที่ 4 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

         
 
  



๔๔ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 
 

พ.ศ. 2565 

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 โครงการติดตั้งสายพาดดับ
ถนนในเขตพื้นท่ีต าบล       
ควนหนองหงษ์จ านวน 3 
สาย 
 

-โดยจ้างเหมาการไฟฟ้าติดตั้งสายพาด
ดับตามถนนสายตา่ง ๆในเขตพื้นท่ี
ต าบลควนหนอง
หงษ ์จ านวน 3 สาย ดังนี ้
1. สายสะพานวังหมาก-ช่องฉ าฉ่า ม.
2 และ ม.3-4 
จ านวน 2 ช่วง   
2. สายทุ่งโป๊ะ-บ้านนายเลิศ ม.3   
3.สายควนหนองหงษ์-ทุ่งโป๊ะ ม.3  

 

400,000 หมู่ที่ 5           
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

14 โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย
น้ าประปาใสหนองข่อย  หมู่ที่ 
1 
 

-โดยการขดุวางท่อเมนประปา ชนิด
ท่อ HDPE 100 PN6 ขนาด 50 มม. 
ยาว 400 เมตร  ตามแผนผังที่  อบต. 
ควนหนองหงษ์ก าหนด พร้อมติดตัง้ป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
 
 
 
 
 
 

50,000 หมู่ที่ 1 
ต.ควนหนอง
หงษ์ 

กองช่าง             



๔๕ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 
 

พ.ศ. 2565 

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 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนคสล. สายบ้านนาย
จรรยา - สะพานเขต หมู่ที่ 4 
 

-โดยจ้างเหมาซ่อมแซมถนน โดยการขุด
รื้อผิวจราจรที่ช ารดุ บางช่วง รวม
จ านวน 56 ตร.ม.หล่อผิวจราจร คสล.
ใหม ่จ านวน 56ตร.ม. หนา 0.15
เมตร. ก่อสร้างดาด คสล.ไหล่ทาง 
ความยาวรวม 238 ม.ตาม
แบบ อบต. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

209,000 หมู่ที่ 4           
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

16 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายกาโห่เหนือ-
แยกบ้านพิมท์ หมู่ที่ 5 
 

-โดยการรื้อผิวจราจรถนนลาดยางท่ี
ช ารุด จ านวน 2 ช่วง  ระยะทาง
รวม 135 เมตร  ก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   
 ใช้วัสดุขุดรื้อถมไหล่ทาง  ตาม
แบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
  
 

 

442,000 หมู่ที่ 5        
ต.ควนหนอง
หงษ์ 

กองช่าง             

 



๔๖ 
 

ดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 
 

พ.ศ. 2565 

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 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนางอิ่ม-ควนมุด หมู่ที่ 2 
 

-โดยปรับปรุงถนนขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500  เมตร    
ใช้วัสดุหินคลุกถมผิวจราจรพร้อมเกลี่ย
เรียบ จ านวน 75 ลบ.ม. ตาม
แบบ อบต. ควนหนองหงษ์  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ    

49,000 หมู่ที่ 2           
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาลบ้านทุ่งเตย หมู่
ที่ 5 
 

-โดยการจา้งเหมาปรับปรุงระบบ
ประปาโดยการเปลีย่นวัสดุรองถัง
น้ า เปลี่ยนถังเก็บ
น้ า  ขนาด 2,400 ลิตร จ านวน 4 ใบ 
 ระบบปั๊มสูบน้ าพร้อมตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า ปรับปรุงหอถัง
ประปา รายละเอียดตามแบบ       
อบต.ควนหนองหงษ ์ก าหนด 

 

187,000 หมู่ที่ 5 
 ต.ควนหนอง
หงษ์ 

กองช่าง             

รวม 5,884,000               

 
 
 
 



๔๗ 
 

                                                                            บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
              แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ส านักปลดั              

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในสวนสาธารณะใส
หนองข่อย หมู่ที่ 1 
 

-จัดซื้อปล้องซีเมนต์ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 100 ซม จ านวน 20
 ปล้อง จัดซื้อดิน จ านวน 10 ลบ.
ม. จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์
เคม ีจ านวน 10 กระสอบปลูกไม้
ประดับยืนต้น จ านวน 20 ต้น ปลกูไม้
ดอกทางเท้าสองข้าง จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้
ซีเมนต์แบบมีพนักพิง จ านวน 5 ชุด 

37,400 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

รวม 47,400               

        



๔๘ 
 

 แผนงานเกษตร 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการอนุรักษ์ พืชพันธ์ 
ต้นไม ้
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อนุรักษ ์พืชพันธ์ ต้นไม ้เช่น ค่าพันธ์
ไม ้ค่าปุ๋ย ฯลฯ 
 
 
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ ส านักปลดั              

2 โครงการขุดลอกคลองตม
บริเวณหน้าฝายบ้านนาย
สมมาตร หมู่ที่ 6 
 

จ้างเหมาขุดลอกคลองตม บริเวณหน้า
ฝายบ้านนาย 
สมมาตร ม.6โดยล้มต้นไม้บริเวณข้าง
คลองและขุดลอกคลองใหไ้ด้ความลึก
ประมาณ 3.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ควนหนอง
หงษ ์ก าหนด หรือได้ปริมาณดินขดุไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม 
 
 

50,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

 
 
 
 



๔๙ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการขุดลอกเหมืองพรุเล 
หมู่ที่ 2 
 

-จ้างเหมาขุดลอกโดยใช้
เครื่องจักร ขนาดเหมืองเดมิ
ปากกว้าง 4.00 ม. ท้องกว้าง
1.00 ม. ลึก 1.30 ม.  ยาว
170 ม. ขุดลอกใหม่ให้
ได ้ ปากกว้าง 4.00 ม.ท้อง
กว้าง 2.00 ม.ลึก 2.00 ม. ยาว
170 ม. วัสดุดินถมปรับคันเหมือง
เรียบร้อย พร้อมฝังท่อคสล.มอก.
3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 100*100 จุดละ
7 ท่อน จ านวน 1 จุด 
 
 

48,000 หมู่ที่ 2 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง              

รวม 108,000               

 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร  
      แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
 
 

จัดหาเก้าอีส้ านักงานพนักพิง
บุนวม 
 

-จัดหาเก้าอี้ส านักงานพนักพิงบุ
นวม จ านวน 6 ตัว ส าหรับรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนอง
หงษ ์จ านวน 2 ตัว เลขานุการ นายก อ
บต. จ านวน 1 ตัว และส านัก
ปลัด อบต. จ านวน 3 ตัว  
-เป็นไปตามราคาท้องตลาด 
  

15,000 
  

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

ส านักปลดั             

2 จัดหาโต๊ะท างาน 
 

-จัดหาโตะ๊ท างานส าหรับหัวหน้าสว่น
ราชการ จ านวน 2 ตัว  
 ส าหรับ หัวหน้าส านักปลัด และรอง
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลควน
หนองหงษ์ 
-เป็นไปตามราคาท้องตลาด 
 

18,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

ส านักปลดั             

3 จัดหาโต๊ะพร้อมเก้าอี ้
 

-เพื่อจัดหาโตะ๊พร้อมเก้าอี้
ท างาน จ านวน 1 ชุด 
-เป็นไปตามราคาท้องตลาด 

8,500 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

ส านักปลดั             

ผด.02/1 



๕๑ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบ 

ประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 
 

จัดหาซุ้มเฉลมิพระเกียรต ิ
 

-เพื่อจัดหาซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิจ านวน 2 ชุ้ม มีรายละเอียด
ดังนี ้
เป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิไฟเบอร์กลาส  
 - กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาดนอก
กรอบ 120 x 170 ซม. - ตรา
สัญลักษณ ์ไฟเบอร์
กลาส ขนาด 60 ซม.  
- ครุฑ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 30 ซม. -
 พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ไฟเบอร์
กลาส ขนาด 60 ซม.  
- ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาด
สูง 80 x หน้ายาว 160 x ข้าง
ลึก 50 ซม.  
- ป้ายทรงพระเจริญ ไฟเบอร์
กลาส ขนาด 120 ซม. - ภาพพระบรม
ฉายาลักษณ ์ไวนิลในกรอบ
ขนาด 80 x 120 ซม. - ส่ง ติดตัง้โครง
เหล็กค้ายันหลังซุ้มตั้งพ้ืน 
-เป็นไปตามราคาท้องตลาด 
 
 

98,000 
  

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

ส านักปลดั             

 
 



๕๒ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
 
 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 
 

-เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง  (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
  

17,000 
  

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

ส านักปลดั             

6 จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(lnkjet Printer) 
 

-เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) จ านวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
  

4,300 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

ส านักปลดั             

7 จัดหาโต๊ะท างาน 
 

-จัดหาโตะ๊ท างานส าหรับผู้อ านวยการ
กองคลัง จ านวน 1 ตัว   
-เป็นไปตามราคาท้องตลาด 
 
 

9,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

กองคลัง             

 
 



๕๓ 
 

   แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบ 

ประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 จัดหาเก้าอีส้ านักงานพนักพิง
บุนวม 
 

-จัดหาเก้าอี้ส านักงานพนักพิงบุนวม
ปรับระดับด้วยโช๊คแก๊ช ก้าน
โยก ขนาด 30 w เบาะบุฟองน้ าหุ้ม
หนังเทียม หรือผา้ขาพลาสติกแบบ
ตัน แข็งแรง ระบบโยกพร้อมกัน
ทั้งตัว จ านวน 2 ตัว 
-เป็นไปตามราคาท้องตลาด  
 

5,000 
 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 จัดหาโต๊ะท างาน 
 

-จัดหาโตะ๊ท างานส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลสังกัดกองการศึกษา
ฯ จ านวน 1 ตัว 
-เป็นไปตามราคาท้องตลาด 
 
 

9,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์
 

-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์ ส าหรบังาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณแ์ละ
ระบบคอมพิวเตอร ์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
 
 

17,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 



๕๔ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบ 

ประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 จัดหาชุดโต๊ะ-เก้าอี้ รูปผลไม้
และรูปสัตว ์
 

-จัดหาชุดโตะ๊-เก้าอี้รูปผลไม้และรปูสัตว์
ต่างๆ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
กาโห่
ใต ้จ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ จ า
นวน 1 ตัว เก้าอี ้จ านวน 4 ตัว ต่อ 1 
ชุด 
-เป็นไปตามราคาท้องตลาด 
 

9,000 ศพด. 
กาโห่ใต้ 

กอง 
การศึกษาฯ 
 

            

5 จัดหาพร้อมติดตั้งพัดลมฝา
ผนัง 
 

-จัดหาพร้อมติดตั้งพัดลมฝา
ผนัง ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 4 ตัว       
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาโห่
ใต ้  
-เป็นไปตามราคาท้องตลาด     
 

10,000 ศพด. 
บ้านกาโห่ใต้ 

กอง 
การศึกษา ฯ 
 

            

6 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์
 

-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์ ส าหรบังาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาโห่ใต ้  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นไปตามลักษณะพื้นฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 
 

17,000 ศพด. 
บ้านกาโห่ใต้ 

กอง 
การศึกษา ฯ 
 

            

    



๕๕ 
 

             แผนงำนเกษตร 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบ 

ประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 
 

จัดหาเครื่องสูบน้ าปั้มหอยโข่ง 
 

-จัดหาเครื่องสูบน้ าปั้มหอยโข่งมอเตอร์
ไฟฟ้้า 
1) สูบน้ าได ้450 ลิตรต่อน าท ี
(1) เป็นเครื่องสบูน้ าแบบหอยโข่ง ใช้
มอเตอรไ์ฟฟ้้า 
(2) ขน าดท่อส่งไม่
น้อยกว่ า 2 นิ้ว (50 มิลลเิมตร) 
(3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่ าต ามปริม าณที่
ก าหนด 
(4) ส่งน้ าไดสู้งไม่
น้อยกว่ า 9 เมตร หรือ
ประม าณ 30 ฟุต 
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสบูน้ า
และของมอเตอร์ไฟฟ้้า 
ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้ง าน
ได ้ จ านวน 2 เครื่อง 
-เป็นไปตามราคามาตราฐานครุภณัฑ-์
ธันวาคม-2563 
 
 

18,600 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

ส านักปลดั             

 
 
  



๕๖ 
 

            แผนงำนอุตสหกรรมและกำรโยธำ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565 

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 
 
 
 

จัดหาเก้าอี้ส านักงานพนักพิง
บุนวม 
 

-จัดหาเก้าอี้ส านักงานพนักพิงบุนวม
ปรับระดับด้วยโช๊คแก๊ช ก้าน
โยก ขนาด 30 w เบาะบุฟองน้ าหุ้ม
หนังเทียม หรือผา้ขาพลาสติกแบบ
ตัน แข็งแรง ระบบโยกพร้อมกัน
ทั้งตัว จ านวน 1 ตัว  
-เป็นไปตามราคาท้องตลาด 
 
 

2,500 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

2 จัดหากล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
 

-จัดหากล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล จ านวน 1 เครื่องมีความ
ละเอียดที ่20 ล้านพิกเซล สามารถซูม
ได ้และถ่ายวีดโีอแบบ HD ได ้สามารถ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอรผ์่าน
Video Out AV/USB Multi หรือ
USB 2.0  
-เป็นไปตามมาตราฐานครุภณัฑ ์
  

4,900 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 
 
 
 



๕๗ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565 

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 จัดหาเครื่องพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดหาเครื่องพิมพ์   จ านวน 1 เครื่อง 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) -เป็นไปตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร-์ฉบับเดือนพฤษภาคม-
2563 
 
 
 
 
 
 
 

4,300 
 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง 
 

            

รวม 267,100               

 
 


