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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
เรื่อง  การใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64             

___________________________ 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ข้อ ๒7  องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์  ได้
จัดท าแผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64    โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ลง
นามอนุมัติใช้แผนการด าเนินงานฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    

  องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์   ขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2564 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน          

ประกาศ   ณ  วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
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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. 2564 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 2564 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. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ควนหนองหงษ์ จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการ  กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 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. ๒๕64 
  ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  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 าบลควนหนองหงษ์ 
            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. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ์ 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
 1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 23 19.33 1,304,918 4.90 ส ำนักงำนปลัด   
 1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 3    2.52      45,000 0.17 กองกำรศึกษำ 
 1.4 แผนงำนเคหะและชุมชน 1    0.84      54,700 0.20 กองช่ำง 

รวม 27  22.69 1,404,618 5.27  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม  และการกีฬานันทนาการ     
 2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 15 12.61 5,302,602 19.90 กองกำรศึกษำ 
 2.2 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 18 15.12 1,030,500  3.87 กองกำรศึกษำ 

รวม 33 27.73 6,333,102 23.77  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
 3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 6 5.04 490,000 1.84 ส ำนักงำนปลัด 

 3.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 6 5.04 186,000 0.70 ส ำนักงำนปลัด 
 3.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 6 5.04   91,000 0.34 ส ำนักงำนปลัด 
 3.4 แผนงำนงบกลำง 5 4.20   11,530,532         43.27 ส ำนักงำนปลัด 
 3.5 แผนงำนสำธำรณสุข 11 9.25 643,000           2.41 ส ำนักงำนปลัด 

รวม 34 28.57   12,940,532         48.56   
 
 

๕ 



 
 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 4.1 แผนงำนกำรเกษตร 5 4.20 106,000 0.40 ส ำนักงำนปลัด 
 4.2 แผนงำนพำณิชย์ 1 0.84 150,000 0.56 กองช่ำง 

รวม 6 5.04 256,000 0.96  
 
 5.1 แผนงำนกำรเคหะ 16 13.45 5,273,290 19.79 กองช่ำง 
          5.2 แผนงำนบริหำรทั่วไป 1  0.84   413,000  1.55         ส ำนักงำนปลัด 

รวม 17 14.29 5,686,290 21.34  

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         6.1 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 2 1.68     25,000 0.09 กองช่ำง 

รวม 2 1.68     25,000 0.09  

รวมทั้งสิ้น 
 

119 100 26,645,542 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



๗ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 
 
 

สนง. ปลัด  
 
 
 
 
 
 

            

2 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของ อบต. 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน   
- ส านักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 100,000- 75,000 
 
 
 

 
 

72,018 
20,000 
30,600 

115,000 

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. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 

10,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด    
 

          

4 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง เลือกตั้งซ่อม 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการการเลือกตั้ง /เลือกตั้ง ช่อม 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

500,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด 
 

            

5 โครงอบรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอบรมวินัยพนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้าง โดยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ตามสถานท่ีทีก าหนด 
 
 
 
 

27,500 วัดพระ
มหาธาตุ
วรมหาวหิาร 

สนง.ปลัด  
 

            



๙ 
 

  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

สนง.ปลัด             



๑๒ 
 

 
 

ล ำดับ 
ที ่ โครงกำร/ กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

10,000 
10,000 
30,000 

 
20,000 

ต.ควนหนองหงษ์
และ 
อ าเภอชะอวด 

สนง.ปลัด             

 
 
 



๑๓ 
 

ล ำดับ
ที่            
 

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 าบอร์ดปา้ย
ประชาสมัพันธ์ อบต. 
 
 
 
 

จัดท าบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์ อบต. 
ป้ายบอร์ดประชาสมัพันธ์คู่ จ านวน 1 
ป้าย เป็นบอร์ดไม้อัด กระจกบานเลื่อน 
2ด้าน ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 
ม. สูงจากพ้ืน 0.90 ม. ขนาดฐานรอง
พื้นปูด้วย คสล. มีความกว้าง 2.00 ม. 
ยาว 3.00 ม. มุงหลังคาคลมุ 
 
 
 
 

20,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

17 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในโรง
จอดรถ ห้องเก็บของ 
ด้านหลังห้องเก็บของ ถนน
ทางเท้าหน้าเอนกประสงค์
และสนามกีฬาเปตอง 
 
 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (โคมไฟ) ในโรง
จอดรถ ห้องเก็บของ ด้านหลังห้อง 
เก็บของ ถนนทางเท้าหนา้อาคาร
เอนกประสงค์ และสนามกีฬาเปตอง 
จ านวน 7 จุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             



๑๔ 
 

ล ำดับ
ที่            
 

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการจดัท าและปรับปรุง
ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 
 
 
 
 

จัดท าและปรับปรุงข้อมลูภาษีทีดนิและ
สิ่งปลูกสร้าง 
 

109,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองคลัง             

19 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  
 
 
 
 

15,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองคลัง             

รวม 1,247,118               



๑๕ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   

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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 

1,356,752 
 

รร.ในเขต พื้นที่     
       ต.ควนหนองหงษ์ 

กอง
การศึกษาฯ   

            



๑๖ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 

 
 

710,500 
2,460,000 

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   

    

 

       



๑๗ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษา 

            

9 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอนของ 
ศพด.) 
 
 

เพื่อเป็นค่าสื่อการเรยีนการสอน วัสดุ
การศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

246,500 ศพด.ในเขต         
ต.ควนหนองหงษ์ 

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา จดั
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการศึกษา คา่หนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรยีน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
 

163,850 ศพด.ในเขต         
ต.ควนหนองหงษ์ 

กอง
การศึกษา 

            

11 โครงการอบรมประชุม
ผู้ปกครองในการจดัการศึกษา
และเลี้ยงดูบตุร 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ในการจัดการศึกษาและ
เลี้ยงดูบตุร 
 

10,000 อบต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษา 

            



๑๘ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 
 

โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ  
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานวันเด็กให้กับเด็ก เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลควนหนองหงษ ์ในวันเด็กแหง่ชาติ 

60,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

14 โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลก
กว้าง 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการน า
เด็กในสังกัด ศพด.ไปเรียนรู้          
นอกสถานท่ี 

40,000 นอกสถานที่ กอง
การศึกษาฯ 

            

15 โครงการจดัตั้งโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลควน
หนองหงษ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการสอน  
ค่าหนังสือ ค่าจ้างคร ู
 
 
 

100,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 5,302,602               

 



๑๙ 
 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการส่งเสริมประเพณีชัก
พระ 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีชักพระ จ านวน  4  
วัด คือ วัดคงคาราม(วัดกาโห่ใต้)  
วัดควนหนองหงส์ , วัดควนวัดใหม ่               
วัดทุ่งเตยประชาสรรค ์
 
 
 

32,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการพ่อเฒ่า แมเ่ฒ่าจูง
หลานเข้าปฏิบัติธรรม 
 

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

85,000 จ.
นครศรีธรรมราช 

กอง 
การศึกษาฯ 

            



๒๐ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  

10,000 จ.
นครศรีธรรมราช 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการสืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ
สานภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยเชิญวิทยากร
ผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาของท้องถิ่นให้กับ
นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลควนหนองหงษ์ 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการจดังานวันกตัญญ ู
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานวันกตัญญ ู
มีกิจกรรม ท าบุญตักบาตร สงน้ า 
ประกวดสุขภาพผูสู้งอายุ  

40,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

7 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. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการจดังานประเพณี 
ลอยกระทง 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานประเพณลีอยกระทง มีการประกวด
กระทง ประกวดเทพี 

50,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการจดักิจกรรมร่วมงาน
วันดอกจูดบานและของดี
เมืองชะอวด 
 
 

-เพื่อจ่ายตามโครงการร่วมงานประ 
เพณีดอกจดูบานและของดีเมืองชะอวด 
มีการจัดท ารถบุพชาติส่งเข้าประกวด 
 

60,000 
 
 

ต.ควนหนองหงษ์ 
และ  
อ าเภอชะอวด 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการจดังานวันส าคญัทาง
ศาสนา วันสารทเดือนสิบ 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการวัน
สารทเดือนสิบ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานส่วนต าบล 
สมาชิกสภาฯ ประชาชน ร่วมแห่หมรับ 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการประกวดครอบครัว
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 
 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการประกวด
ครอบครัววัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 
พิจารณาครอบครัวทีม่ีคุณสมบตัิเป็น
ครอบครัววัฒนธรรมฯในพ้ืนท่ีต าบล
ควนหนองหงษ ์ตามหลักเกณฑ์ที่ 
อบต.ควนหนองหงษ์ก าหนด 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

12 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
วัฒนธรรมต าบล/ หมู่บ้าน 
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาวัฒนธรรมต าบล/หมู่บ้าน โดย
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. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาสานสมัพันธ์ อปท./
ท้องที่ 
 
 

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

25,000 พื้นที่ในเขต
อ าเภอชะอวด 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

14 โครงการแข่งขันกีฬา- กรีฑา
นักเรียน   เด็ก เยาวชน
ประชาชนภายในเขตต าบล
ควนหนองหงษ ์
 
 
 

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

100,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

15 โครงการจดัส่งนักกีฬา – 
กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันระดับ
อ าเภอ 
 
 
 

ส่งเด็ก เยาวชนจากโรงเรยีนภายในเขต
ต าบล จ านวน 5 แห่ง เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 

95,000 อ.ชะอวด กอง 
การศึกษาฯ 

            

16 โครงการจดัหาวัสดุกีฬา 
 
 
 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บา้น              
จ านวน  6  หมู่บ้าน  และส่วนกลาง
ส าหรับ อบต. 

70,000 ต.ควนหนองหงษ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 



๒๓ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้ง
เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง
บริเวณที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนหนอง
หงษ ์
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดซื้อพร้อมตดิตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งบริเวณที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนหนอง
หงษ ์จ านวน 1 เครื่อง พร้อมพื้น
คอนกรีตรองรับเครื่องออกก าลัง
กาย ขนาด กว้าง 1.50 ม. ยาว 8.00 
ม. หนา 0.12 ม. จ านวน 2 แห่ง โดย
ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย ดังนี ้
1.เครื่องบริหารสะโพก หัวไหล ่แบบ
โยกดินสลับเท้าเพลา
คู ่จ านวน 1 เครื่อง 
2.เครื่องวิ่ง เดินแบบเบา สลับเท้า
ซ้าย ขวา จ านวน 1 เครื่อง 
3.เครื่องบริหารหน้าอก จักยานผเีสื้อ
แบบถ่าง หุบ จ านวน 1 เครื่อง 
4.เครื่องบริหารข้อสะโพก แบบบิดเอว
เดี่ยว จ านวน  1เครื่อง 
5.เครื่องนวดหลัง ออกก าลังแขน และ
ออกก าลังขา แบบ
ถีบ 2 ระบบ จ านวน 1 เครื่อง 
6.เครื่องบริหารสะโพกแบบ
เหวี่ยง ซ้าย ขวา คู ่จ านวน 1 เครือ่ง 
7.เครื่องบริหารสะโพกแบบสลับ
เท้า ซ้าย ขวา จ านวน 1 เครื่อง 

280,000 
 

อบต.  
ควนหนองหงษ์ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            



๒๔ 
 

8.เครื่องบริหารแขน เข่า ลดหน้า
ท้อง จ านวน 1 เครื่อง 
9.เครื่องปั่นจักรยานแบบมีพนัก
พิง จ านวน 1 เครื่อง 
10.เครื่องบริหาร
แขน หน้าอก หัวไหล ่เข่า จ านวน 1 
เครื่อง 
 
 

 



๒๕ 
 

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้ง
เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง
บริเวณหอประชุมหมู่บ้านหมู่
ที ่5 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดซื้อพร้อมตดิตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งบริเวณหอประชุมหมู่บ้านหมู่
ที ่5 จ านวน 5 เครื่อง พร้อมพื้น
คอนกรีตรองรับเครื่องออกก าลัง
กาย ขนาด กว้าง 1.50 ม. ยาว 8.00 
ม. หนา 0.12 ม.  จ านวน 1 แห่ง โดย
ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง ดังนี ้
2.1เครื่องบริหารสะโพก หัวไหล ่แบบ
โยกดินสลับเท้าเพลา
คู ่จ านวน 1 เครื่อง 
2.2เครื่องวิ่ง เดินแบบเบา สลับเทา้
ซ้าย ขวา จ านวน 1 เครื่อง 
2.3เครื่องบริหารหน้าอก จักยานผีเสื้อ
แบบถ่าง หุบ จ านวน 1 เครื่อง 
2.4เครื่องบริหารข้อสะโพก แบบบิด
เอวเดี่ยว จ านวน  1เครื่อง 
2.5เครื่องนวดหลัง ออกก าลัง
แขน และออกก าลังขา แบบ
ถีบ 2 ระบบ จ านวน 1 เครื่อง 
 

144,000 
 

หมู่ที่ 5  
ต.ควนหนองหงษ์ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 1,030,500               



๒๖ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
       แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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   
 

100,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

2 โครงการเพื่อนร่วมเดินทาง 
 
 
 

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

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 าบลควนหนองหงษ ์
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือ 
ประชาชนต าบล ควนหนองหงษ์ 

100,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง ปลดั             



๒๗ 
 

   
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน 
ภัยฝ่ายพลเรือน 

 200,000 ต.ควนหนองหงษ์
และนอกพื้นที่ 

สนง ปลดั             

รวม 490,000               

        
 
 
   



๒๘ 
 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 สนง. ปลัด              

2 โครงการประชุมและพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อจ่ายตามโครงการโครงการประชุม
และพัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุเช่น  
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
 
 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

3. โครงการผูสู้งอายุพัฒนาสุขภาพจิต 
พิชิตภาวะซึมเคร้า 

เพื่อจ่ายน าผูสู้งอาย ุพัฒนาสุขภาพจิต 
พิชิตภาวะซึมเศร้า โดยเข้ารับความรู้ 
จากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 
 
 
 

5,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด             

       
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการพฒันาศักยภาพคนพิการ เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาศักภาพคน
พิการโดยเชิญวิทยากรในการให้ความรู้ 
ทักษะในการพัฒนาอาชีพ 
 

15,000 
 
 
 
 

 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง. ปลัด              

5. โครงการเยีย่มบ้านผูสู้งอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาศ 

เพื่อจ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านผูส้งูอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผูด้้อยโอกาศ
น าโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
เจ้าหน้าท่ีในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาศ 

6,000 
 
 
 
 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง. ปลัด              

6. โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือคน
พิการ 

เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้
ช่วยเหลือคนพิการโดยเชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้ ฝึกอบรมให้กับผู้ช่วยเหลือคน
พิการ 

10,000 
 
 
 
 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง. ปลัด              

รวม 91,000               



๓๐ 
 

  งบกลาง 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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  
 
 

3,096,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง .ปลัด              

2 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ชุมชน(สปสช.) 
 

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับชุมชน(สปสช.)  จ านวน  1  
กองทุน 
 

131,432 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

3 โครงการส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
 
 

สมทบทุนกองทุนสวัสดิการ   จ านวน 1 
กองทุน 

109,500 ต.ควนหนองหงษ์ สนง .ปลัด              

4 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  ภายในเขต
ต าบลควนหนองหงษ ์
 

8,151,600 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

5 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์
 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขต
ต าบลควนหนองหงษ ์

42,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

รวม 11,530,532               

 
 



๓๑ 
 

แผนงานสาธารณสุข   
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 สนง. ปลัด              

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิ
สุนัขบ้า 

60,000 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.ควนหนองหงษ์ 

สนง. ปลัด              

 
 
 



๓๒ 
 

 
 
ล ำดับ 

ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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.การควบคมุโรคมาลาเรีย  
 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              



๓๓ 
 

 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

สนง. ปลัด              

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 

สนง. ปลัด              

9 โครงการจดัตั้งหน่วยบริการ
สาธารณสุขสนับสนุนการดูแล
สุขภาพประชาชนประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดตั้งหน่วยบริการสาธารณสุข
สนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชน
ประจ าหมู่บ้าน ตู้ยาสามญัประจ าบ้าน 
ยาสามญัประจ าบ้าน ฯลฯ 
 

3,000 ม.1-6 
 ตควนหนองหงษ์ 

             



๓๔ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 สนง. ปลัด              

11 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพแกนน า
สุขภาพต าบลควนหนองหงษ ์

เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพแกนน าตาม
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพแกนน าสุขภาพต าบล 
ควนหนองหงษ ์

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

รวม 643,000               



๓๕ 
 

                    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

145,000 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              



๓๖ 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  
ศรีควนหนองหงษ ์คัดเลือกนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีต าบลควนหนองหงษ์       
ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
ก าหนด 
 
 
 
 
 

3,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

5 โครงการฝึกอบรมบทบาท
สตร ี
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมบทบาทสตรีในเขตต าบล      
ควนหนองหงษ ์โดยเชิญวิทยากรมา    
ให้ความรู ้
 
 
 
 

10,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

6 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 
 
 
 

ฝึกอบรม 
-การท าขนมทองม้วน 
-การท าขนมเบเกอรี ่
-การเพ็นเล็บ 

22,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

รวม 186,000               



๓๗ 
 

  
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   
องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการตามรอยพ่อต้นแบบ
วิถีชุมชน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการตามรอยพ่อต้นแบบวิถีชุมชน 
 
 
 

20,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

3 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานครอบครัวต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ฝึกอบรมและพาไปศึกษาดูงาน ณ  
สถานท่ีจริง 
 
 
 

30,000 นอกสถานที่ สนง. ปลัด              

 



๓๘ 
 

 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการเรียนรู้และถา่ยทอด
ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลควน
หนองหงษ์  
 

เชญิปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลควนหนองหงษ์ ตาม
โครงการเรียนรู้และถา่ยทอดปราชญ์
ชาวบ้าน ต าบลควนหนองหงส ์
 
 

15,000 ต.ควนหนองหงษ์ สนง. ปลัด              

5 โครงการอนุรักษ์ พืชพันธ์  
ต้นไม ้

เพื่อจ่ายตามโครงการอนุรักษ์ พืชพันธ์  
ต้นไม ้
 
 
 
 

30,000 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง. ปลัด              

รวม 110,000               



๓๙ 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 
 
 
 
 

80,000 ต.ควนหนองหงษ์ กองช่าง             

รวม 80,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
               แผนงานการเคหะและชุมชน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายกาโหใ่ต ้- ใสลงักา หมู่ที ่
1 

-โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกาโห่ใต-้ใสลังกา 
หมู่ที ่1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    
 ระยะทาง 116 เมตร ไหล่ทางลงด้วย
หินคลุกกว้างเฉลีย่ข้าง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.ควนหนองหงษ ์พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตราฐาน อบต.   
 

304,600 
 

 หมู่ที่ 1  
ต.ควนหนอหงงษ์ 

กองช่าง             
 



๔๑ 
 

 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายควนหนองหงษ-์ทุ่งช้าง ม.
3 
 

-โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายควนหนองหงษ์-ทุ่งช้าง  หมู่
ที ่3  ต าบลควนหนองหงษ ์อ าเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระ
ยะทาง 171 เมตร ไหล่ทางลงด้วยหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยขา้ง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.  
 

448,800 
 

หมู่ที่ 3 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 คสล.
สายช านาญ - จ านงค์ - ใส
หนองข่อย หมู่ที่ 1 
 

-โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้านนายจ านงค์-ช านาญ-ใส
หนองข่อย  หมู่ที ่1     ต าบลควน
หนองหงษ์ อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระ
ยะทาง 265 เมตร ไหล่ทางลงด้วยหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยขา้ง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน ท้องถิ่น 
 
 

694,000 
 

หมู่ที่ 1 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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.
สายบ่อเหรี่ยง-ป่าคลุ้ม ม.2 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ่อเหรียง-ป่าคลุ้ม  หมู่ที ่2 ต าบลควน
หนองหงษ์ อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระ
ยะทาง 144 เมตร ไหล่ทางลงด้วยหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยขา้ง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร      
ตามแบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.  
 
 
 

469,400 
 

หมู่ที ่2          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

   

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายโรงเรียนควนหนองหงษ์ - 
พรุชิง หมู่ที่ 3 
 

-โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายโรงเรียนควนหนองหงษ-์พรุ
ชิง หมู่ที ่3  ต าบลควนหนอง
หงษ ์อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราชขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระ
ยะทาง 171 เมตร ไหล่ทางลงด้วยหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยขา้ง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.ควนหนองหงษ ์พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
มาตราฐาน อบต.  
 
 
 

448,800 
 

หมู่ที ่3          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายโกเมศ-บ้านนายเคยีง  
หมู่ที่ 6 
 

-โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้านนายโกเมศ-บ้านนาย
เคียง  หมู่ที ่6 ต าบลควนหนอง
หงษ ์อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราชก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระ
ยะทาง 343 เมตร ไหล่ทางลงด้วยหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยขา้ง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.  
 
 

899,500 
 

หมู่ที่ 6 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วย
เตย-ใสหัวนอน หมู่ที่ 5 
 

-โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายห้วยเตย-ใสหัวนอน หมู่
ที ่5 ต าบลควนหนองหงษ ์ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระ
ยะทาง 173 เมตร ไหล่ทางลงด้วยหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยขา้ง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.   
 
 
 

454,000 
 

หมู่ที ่5          
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณสามแยกบ้านทุ่งโป๊ะ 
หมู่ที4่ 
 

-โดยขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสามแยก
บ้านทุ่งโป๊ะ  หมู่ที ่4 ต าบลควนหนอง
หงษ ์อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยการขุดเจาะบ่อ
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว/
เส้นผา่ศูนย์กลาง 4 นิ้ว  ท่อ
บ่อ PVC ช้ัน 13.5  ความลึกไม่นอ้ย
กว่า 70 เมตร หรือไดป้ริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 4 ลูกบาศ์กเมตร/
ช่ัวโมง  จ านวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าชนิดจุ่มใต้น้ า มอเตอร์
ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมระบบ
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน   
 
 
 

160,000 
 

หมู่ที่ 4           
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 
 
 
 



๔๘ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่ง
โป๊ะ หมู่ที่ 4 
 

-โดยขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหนา้
โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ  หมู่ที ่4 ต าบล
ควนหนองหงษ ์อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยการขุดเจาะบ่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6 นิ้ว/
เส้นผา่ศูนย์กลาง4 นิ้ว ท่อ
บ่อ PVC ช้ัน 13.5  ความลึกไม่นอ้ย
กว่า 70 เมตร หรือไดป้ริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 4 ลูกบาศ์กเมตร/
ช่ัวโมง  จ านวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าชนิดจุ่มใต้น้ า มอเตอร์
ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมระบบ
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.   
 
 
 

160,000 
  

หมู่ที่ 4 
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

         
 



๔๙ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านใสหัวนอน หมู่ที ่5 
 

-โดยขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใสหัว
นอน  หมู่ที ่5 ต าบลควนหนอง
หงษ ์อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยการขุดเจาะบ่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6 นิ้ว/
เส้นผา่ศูนย์กลาง 4 นิ้ว                  
ท่อบ่อ PVC ช้ัน 13.5  ความลึกไม่
น้อยกว่า 70 เมตร หรือได้ปริมาณน้ า
ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศ์กเมตร/
ช่ัวโมง  จ านวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าชนิดจุ่มใต้น้ า มอเตอร์
ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมระบบ
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.  
 
 

160,000 
 

หมู่ที่ 5           
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



๕๐ 
 

 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ า
บ้านทุ่งโป๊ะ หมู่ที่ 4 
 

-โดยขุดลอกสระเก็บน้ าบ้านทุ่งโปะ๊ หมู่
ที ่4 ต าบลควนหนองหงษ ์ 
อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช      สภาพเดิม
ปากกว้าง  28 เมตร ยาว  39  เมตร  
ลึก 3.00 เมตร  ขุดลอกใหม่ให้ได้
ความลึกสระรวม 4.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดประมาณ 670 ลูกบาศก์
เมตร  ใช้ดินขุดถมปรับพ้ืนท่ีบริเวณ
รอบสระน้ า  รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.ควนหนองหงษ์
ก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ   
 
  

35,000 
 

หมู่ที่ 4           
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 



๕๑ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณบา้นนายส าราญ  
สิทธิรักษ์ หมู่ที่ 4 
 

โดยขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนาย
ส าราญ  สิทธิรักษ ์ หมู่ที ่4 ต าบลควน
หนองหงษ์ อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยการขุดเจาะบ่อ
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว/
เส้นผา่ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ
บ่อ PVC ช้ัน 13.5  ความลึกไม่นอ้ย
กว่า 70 เมตร หรือไดป้ริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 4 ลูกบาศ์กเมตร/
ช่ัวโมง  จ านวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าชนิดจุ่มใต้น้ า มอเตอร์
ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมระบบ
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.   
 
 

160,000 
 

หมู่ที่ 4           
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 
 
 
 



๕๒ 
 

 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายทุ่งโป๊ะ-ใส
หัวนอน หมู่ที่ 4 
 

-ปรับปรุงถนลาดยางสายทุ่งโป๊ะ – ใส
หัวนอน  หมู่ที ่ 4  ต าบลควนหนอง
หงษ ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยการรื้อผิวจราจร
ถนนลาดยางท่ี
ช ารุด  ระยะทาง 150 เมตร  ก่อสร้าง
เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ใ
ช้วัสดุขุดรื้อถมไหล่ทาง  ตาม
แบบ อบต.  ควนหนองหงษ์
ก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน อบต.   
 

481,000 
 

หมู่ที.่4           
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 

 

 



๕๓ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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 โครงการบุกเบิกถนนสาย
หนองปาบ-สะพานเปิม หมู่ที่ 
2 
 

-บุกเบิกถนนสายหนองปาบ-สะพาน
เปิม หมู่ที ่2 ต าบลควนหนอง
หงษ ์อ าเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยบุกเบิกถนนใหม่
เพิ่มเตมิขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500      
เมตร  ใช้วัสดุดินลูกรังถมปรับพื้นที่/ถม
รองพื้นถนน จ านวน 780 ลูกบาศ์ก
เมตร และใช้วัสดหุินคลุกถมท าผิวจรา 
จรกว้าง 5.00 เมตร จ านวน 250 ลูก
บาศ์กเมตร เกรดเกลีย่คลุกผสมกบัวัสดุ
รองพื้น  ด้วยรถเกรดเดอร ์ รดน้ า บด
อัดตลอดสาย ฝังท่อระบายน้ า คสล.ม
อก.ช้ัน3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จ านวน
2 จุดๆละ 10 ท่อน ตามแบบ      
อบต.ควนหนองหงษ ์ พร้อมท้ังติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
 
 

430,000 
 
 

หมู่ที่ 2           
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

 



๕๔ 
 

 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาผิวดินใสหนองข่อย 
หมู่ที่ 1 
 

-โดยปรับปรุงระบบประปาผิวดินใส
หนองข่อย หมู่ที ่1 ต าบลควนหนอง
หงษ ์อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการเปลี่ยนระบบ
สูบน้ าข้ึนถังด้วยเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้
น้ า (ซัมเมอรส์) ขนาด 3แรงม้า ระบบ
ท่อส่ง
น้ า HDPE100 PN6 ขนาด 63 มม.
พร้อมระบบไฟฟ้าควมคมุการสูบน้ า
ภายในติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  
 
 
  

277,000 
 

หมู่ที่ 1           
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             



๕๕ 
 

 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม       
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 

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 โครงการวางท่อ คสล.ส าเร็จ 
รูปสี่เหลี่ยม (Box Culvert) 
ถนนสายห้วยเตย-ส านักสงฆ์
ใสทุ่งนา หมู่ที่ 5 
 

-โดยวางท่อ คสล.ส าเร็จ รูป
สี่เหลี่ยม (Box Culvert) ถนนสายห้วย
เตย-ส านักสงฆ์ใสทุ่งนา หมู่
ที ่5 ขนาด 1.20x1.20 เมตร ยาว 1
0.00 เมตร  จ านวน 1 จุด  ใช้วัสดุดิน
ลูกรังถมยกระดับหลังท่อ
จ านวน  90 ลูกบาศ์กเมตร ใช้วัสดุหิน
คลุกถม จ านวน 15 ลูกบาศ์ก
เมตร เกรดเกลี่ยด้วยรถเกรด
เดอร ์พร้อม   บดอัด  ตามแบบ อบต.ค
วนหนองหงษ์  ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ   
 
 
  

140,000 
 

หมู่ที่ 5           
ต.ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

รวม 5,722,000               



๕๖ 
 

      แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที่            
 

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 โครงการปูกระเบื้องเวที
อาคารเอนกประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนหนอง
หงษ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
จัดซื้อวัสดุ จา้งเหมาแรงงานปูกระเบื้อง
เวทีอาคารเอนกประสงค์ ขนาดความ
กว้าง 20 เมตร ความลึก 5 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร 
 
 

45,000 อบต.ควนหนอง
หงษ์ 

สนง.ปลัด   
 

          

รวม 45,000               

 
 
 
 



๕๗ 
 

      แผนงานการศึกษา 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้างทางเข้า
อาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกาโห่ใต ้
 
 

จัดท าพื้นทางเข้าปูด้วยคอนกรตีบล็อค
รูปตัวหนอน หรือรูปอื่นๆ บนลาน
คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 12.5 เมตร หรือพ้นที่
ไม่น้อยกว่า 37.5 ตารางเมตร  
 

52,500 ต.ควนหนองหงษ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

2 
 
 
 

โครงการปรับปรุงสถานท่ี
รับประทานอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกาโห่ใต ้
 
 
 

ปรับปรุงสถานท่ีรับประทานอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นกาโห่ใต้ สร้าง
โรงเรือน ขนาดกว้างประมาณ 3.95 
เมตร ยาวประมาณ 9.25 เมตร โครง
หลังคาเหล็กมุงด้วยแผ่นเมทลัชีล พร้อม
เทคอนกรีตพื้นอาคารหนา 10 
เซนติเมตร ปูทับด้วยกระเบื้อง พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 45.50 ตารางเมตร 

150,000 ศพด.บ้านกาโห่ใต้ กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการปูกระเบื้องห้อง
รับประทานอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านควนหนองหงษ์  
 

ปูกระเบื้องเซรามิกพื้นห้องรับประทาน
อาหารพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 14 ตาราง
เมตร และเชิงผนังพื้นที่ประมาณ 3.9 
ตารางเมตร พร้อมคิวพลาสติกขอบ
กระเบื้องผนัง 

13,500 ศพด.บ้านควนหนอง
หงษ์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 216,000               

 



๕๘ 
 

                                                                            บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
              แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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              

รวม 15,000               

 
 
 
 
 



๕๙ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 

จัดหาคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้น
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมคีุณลักษณะอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้

22,000 
 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

กองคลัง             

ผด.02/1 



๖๐ 
 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมหีน่วยความจ า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ี
มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
4เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 12
พฤษภาคม 2563 
- มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า 250 GB จ า นวน 1 หน่วย 



๖๑ 
 

- มีDVD-RW หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่อง
เชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 ห
รือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามราคามาตราฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ประจ าป ี2563 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

. 
2 
 
 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับการ
ประมวลผล 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊คส าหรับการ
ประมวลผล จ านวน ๑ ชุดประกอบด้วย 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่
น้อยกว่า ๔ แกน
หลัก (๔ Core) จ านวน ๑ หน่วย  
-มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า ๑ TB หรือ ชนิด Sotid State Dri
ve ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า ๒๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า ๑,๓๖๖ X ๗๖๘ Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
-มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐  
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ
แบบ HDM หรือ VGA จ านวนไมน่้อย
กว่า ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 

22,000 
  

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

สนง.ปลัด             



๖๓ 
 

๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑
b,g.ac) และ Boutooth 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับเดือน
พฤษภาคม  2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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(Multi 
Function) แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank printer) 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องพิมพ์
(Multi Function) แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank printer) จ านวน 1  
เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดยีวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ย
กว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์
ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ย
กว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อ
นาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพมิพ์สสี าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หนา้ต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm) - สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 

7,500 
 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 
 
 

สนง.ปลัด             



๖๕ 
 

 - มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่
น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,2
00 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ
(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและ
ขาวด า 
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 99 ส าเนา 
 - สามารถย่อและขยายได้
25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่อง
เช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/1
00 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
 
 



๖๖ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

(inkjet Printer) 
 

-เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A๓ ตามคุณลักษณะพื้นฐาน 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjest) 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับ
กระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๒ หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ ๑๔.๕ ภาพต่อ
นาที (pm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐.๔ ภาพต่อ
นาที (ipm) 
-มีช่อง
เช่ือมต่อ (interface) แบบ USB ๒.๐  หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ ๑๐๐ แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A
๓, A4, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  

6,300 
 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

สนง.ปลัด             

รวม 57,800               

 



๖๗ 
 

      แผนงานการศึกษา 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบ 

ประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 จัดหาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1   
เครื่องส าหรับกองการศึกษา 
  คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต  
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ย
กว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพร์่างสสี าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 
 - มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 16 เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

4,300 
 

อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองการศึกษา             



๖๘ 
 

และระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 1
2 พฤษภาคม 2563  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดหาโทรทัศน์พร้อมกล่องรับ
สัญญาณ 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาโทรทัศน์
แอลอีด ี(LED TV) แบบ Smart TV)   
หรือ (Android TV) ขนาดไม่น้อย
กว่า 55 นิ้ว และกล่องรับ
สัญญาณ จ านวน 2 ชุด ส าหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นกาโห่ใตต้าม
รายละเอียด 
1.ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366*768 พิกเซลและ 
2.ระดับความละเอียด เป็นความ
ละเอียดของจอภาพ (Resolution)... 
พิกเซล 
3.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด
จอภาพ แบบ LED Backlight 
4.สามารถเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ต
ได ้(Smart TV) 
5.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อย
กว่า 2 ช่อง เพือ่การเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง  
6.ช่องต่อ USB ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนต ์
7.มีตัวรับสญัญาณดจิิตอล (DiGtal) ใน
ตัว 
 
 

36,400 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

            



๗๐ 
 

 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบ 

ประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 จัดหาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
 

4,300 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

            

รวม 45,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

        แผนงำนเคหะและชุมชน 
 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/ กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564 

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 
 
 
 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
รถจักรยานยนต ์ขนาด 120 cc      
จ านวน 1 คัน ส าหรับกองช่าง  
-คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑส์ านัก
งบประมาณ เดือน ธันวาคม  2562 
 
 

54,700 อบต. 
ควนหนองหงษ์ 

กองช่าง             

รวม 54,700               

 


