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ค ำน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5  ข้อ  26 การ
จัดท าแผนการด าเนินงาน    ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ (1) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   (2) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ .ศ. 2559 ข้อ 12  ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   

   
               ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง     จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์ การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง และใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณา
การการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการด าเนินงานจะท า
ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนกำหลง 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
 

เรื่อง               หน้ำ  
 
ส่วนที่  1  บทน ำ  
 1.  บทน า         1 
 2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      1 
 3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      2 
 4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      4 
  
ส่วนที่  2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 1.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. 01)    5 

2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. 02)    7 
3.  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (แบบผด. 02/1)                                                     51 
  

 
 

************************************* 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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บทน า 
 
1. บทน า 

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ตามหมวด  5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้   

      (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

        ข้อ 12   แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิน่   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลควนกาหลง  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น     โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลควนกาหลง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงค์ดังนี้   
 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(1)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(3)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 
/3.  ขั้นตอนการ... 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 
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3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

          แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

         “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
ส่วนที่  1  บทน า  
 1.  บทน า           
 2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        
 3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน        
 4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน        
  
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 1.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. 01)      

2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. 02)     
3.  บัญชีจ านวนครุภัณฑ ์(แบบผด. 02/1)  
  

 
 
   
 
 
 
 

/ ขั้นตอนการจัดท า... 
 

 

แบบ ผด. ๐๑ 
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แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลควนกาหลง 
             ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 

 
/4. ประโยชน์... 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
โดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  

          ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  
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4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

(1) การด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบล ควนกาหลง มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมาข้ึน  

(2)  การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(4)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(5) เกิดการประสาน และบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

 
 
 

********************************************* 
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จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของโครงการ รบัผิดชอบหลกั

ทั้งหมด ทั้งหมด

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 9.40 623,000.00       0.78 ส านักปลัดอบต./นิคมสร้าง
ตนเองพฒันาภาคใต้ฯ

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.94 405,200.00       0.51 กองสาธารณสุขฯ

2.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนการ 3 2.83 210,000.00       0.26 กองการศึกษา
2.2 แผนงานการเกษตร 3 2.83 90,000.00         0.11 กองสาธารณสุขฯ
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.83 460,000.00       0.58 กองช่าง

3.1 แผนงานการศึกษา 12 11.32 12,556,100.00   15.71 กองการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนการ 8 7.55 647,900.00       0.81 กองการศึกษา/สนง.วฒ.สต.

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 8.49 222,400.00       0.28 ส านักปลัดอบต.

บญัชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จงัหวัดสตลู

ยทุธศาสตร์
แผนงาน

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม

แบบ ผด.01

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที ่: 5
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จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของโครงการ รบัผิดชอบหลกั

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยทุธศาสตร์
แผนงาน

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20 18.87 764,000.00       0.96 ส านักปลัดอบต. / พมจ.
สตูล/นิคมสร้างตนเอง
พฒันาภาคใต้ฯ

4.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนการ 2 1.89 310,000.00       0.39 กองการศึกษา
4.4 แผนงานสาธารณสุข 1 0.94 70,000.00         0.09 กองสาธารณสุขฯ
4.5 แผนงานงบกลาง 3 2.83 16,752,900.00   20.97 ส านักปลัดอบต.

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 4.72 36,089,100.00   45.17 กองช่าง/แขวงทางหลวงสตูล
5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 3 2.83 1,836,007.00     2.30 ส านักปลัดอบต.

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 3.77 2,126,600.00     2.66 กองช่าง

7.1 แผนงานสาธารณสุข 6 5.66 750,000.00       0.94 กองสาธารณสุขฯ
7.2 แผนงานงบกลาง 2 1.89 550,000.00       0.69 ส านักปลัดอบต.

8.1 แผนงานบริหารทั่วไป 21 19.81 5,437,700.00     6.81 ส านักปลัดอบต.
117 109.40 79,900,907.00  100.00
117 100.00 79,900,907.00  100.00

7.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

8.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมือง การบรหิาร และการ
จดัการ

รวม
รวมทั้งสิน้

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

6.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นแหลง่น้ า
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.

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

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น : การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

1 โครงการมหกรรมอาชีพเพื่อนอ้มน า
เศรษฐกจิพอเพยีง

จัดแสดงสินค้า สาธิตการ
ผลิตสินค้า  ศึกษาดูงาน
กลุ่มอาชีพ จ านวน 45 คน 
จ านวน 2 วัน 1 คืน

100,000.00 อบต.ควนกาหลง
และจังหวัดใกล้เคียง

ส านกังานปลัด 
อบต.

2 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

อบรมใหค้วามเกี่ยวกบั
การเกษตรยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน 
60 คน

20,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกังานปลัด 
อบต.

3 โครงการฝึกอบรมและพฒันา
อาชีพแกส่ตรีต าบลควนกาหลง

จัดอบรมฝึกอาชีพใหแ้กส่ตรี
 จ านวน 50 คน จ านวน 2 
วัน

20,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกังานปลัด 
อบต.

แบบ ผด.02

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

ที่ อบต.ควนกาหลง
 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 โครงการฝึกอบรมและพฒันา
อาชีพแกผู้่สูงอายุต าบลควนกาหลง

จัดอบรมฝึกอาชีพใหแ้ก่
ผู้สูงอายุ จ านวน 20 คน 
จ านวน 2 วัน

15,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกังานปลัด 
อบต.

5 โครงการฝึกอบรมและพฒันา
อาชีพแกเ่ยาวชนต าบลควนกาหลง

จัดอบรมฝึกอาชีพใหแ้ก่
เยาวชน จ านวน 20 คน 
จ านวน 2 วัน

15,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกังานปลัด 
อบต.

6 โครงการต่อเติมอาคารกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน บา้นหว้ยน้ าด านอก
 หมู่ที่ 1

ต่อเติมอาคาร จ านวน 1 
หลังกว้าง 6 เมตร ยาว 4 
เมตร

100,000.00 หมู่ที่ 1 ส านกังานปลัด 
อบต.

7 โครงการฝึกอบรมและพฒันา
อาชีพแกค่นพกิารหรือผู้ดูแลคน
พกิารต าบลควนกาหลง

จัดอบรมฝึกอาชีพใหแ้กค่น
พกิารหรือผู้ดูแล จ านวน 20
 คน จ านวน 2 วัน

15,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกังานปลัด 
อบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

8 โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
อาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

ส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
อาชีพ เช่น การรวมกลุ่มและ
เพิ่มรายได้

200,000.00 ต าบลควนกาหลง นคิมสร้างตนเอง
พฒันาภาคใต้
จังหวัดสตูล

9 โครงการพฒันาศักยภาพสมาชิก
นคิมสร้างตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง (น้ า+ใจ ถวาย
ในหลวง)

สมาชิกนคิมฯ มคีวามรู้
เกี่ยวกบัการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

73,000.00 อบต.ควนกาหลง นคิมสร้างตนเอง
พฒันาภาคใต้
จังหวัดสตูล

10 โครงการศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อ
การพฒันาวิถีนคิมสร้างตนเอง

1.เพื่อพฒันาทกัษะอาชีพ
และมกีารพฒันานวัตกรรม
ด้านอาชีพในนคิมฯ  2. เพื่อ
ส่งเสริมจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้และการจัดต้ังสหกรณ์
ในนคิม ฯ

65,000.00 อบต.ควนกาหลง นคิมสร้างตนเอง
พฒันาภาคใต้
จังหวัดสตูล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

11 โครงการชุมชนคุณธรรมนอ้มน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1.สนบัสนนุงบประมาณให้
เครือข่ายชุมชนคุณธรรม 
จ านวน 21 แหง่             
2.จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนนิงานชุมชน
คุณธรรมนอ้มน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

0.00 7 อ าเภอในจังหวัด
สตูล

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

11 623,000.00

1 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต
ตลาดนดัซอย 10 (ต่อเนื่อง)

กอ่สร้างลานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กตลาดนดัซอย 10
 ขนาดกว้างไมน่า้ยกว่า 6.80
 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 
0.12 เมตร

405,200.00 ด าเนนิการ ณ 
ตลาดนดัซอย 10  
หมู่ที่ 2

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1 405,200.00

12 1,028,200.00

รวม

    1.2 แผนงานการพาณิชย์

รวม

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1

รอจัดสรร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่ม
ผลไม้

1.จัดกจิกรรมปั่นจักรยาน
เที่ยวชมสถานที่ทอ่งเที่ยว
ต าบลควนกาหลง เที่ยวสวน
ชิมผลไมต้ามฤดูกาล         
 2. จัดกจิกรรมปล่อยปลา/
ปลูกต้นไม ้                    
3. จัดกจิกรรมล่องแกง่พาย
เรือคายัค                     
4. จัดกจิกรรมการแสดงบน
เวที

150,000.00 สถานที่ทอ่งเที่ยวใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

2 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเที่ยว

จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์
ชนดิต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยว เช่น ปาูยไวนลิ 
แผ่นพบั ฯลฯ

30,000.00 สถานที่ทอ่งเที่ยวใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน : การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ : 11



แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 12

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการจิตอาสาพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยว

จัดกจิกรรมพฒันาสถานที่
ทอ่งเที่ยว เช่น เกบ็ขยะ 
เกบ็กวาดใบไม ้ปลูกต้นไม ้
ตัดหญ้า ปรับปรุงภมูทิศัน ์
ฯลฯ อย่างนอ้ยจ านวน 3 
แหง่

30,000.00 สถานที่ทอ่งเที่ยวใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

3 210,000.00

1 โครงการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ต าบลควนกาหลง

 1. กจิกรรมปลูกต้นไม้
2. กจิกรรมรณรงค์พฒันา
บริเวณสองข้างถนน
สาธารณะในหมู่บา้น

30,000.00  1. กจิกรรมปลูก
ต้นไม ้ณ พื้นที่
สาธารณะต าบล
ควนกาหลง
2. กจิกรรมรณรงค์
พฒันาบริเวณสอง
ข้างถนนสาธารณะ
ในหมู่บา้น ณ พื้นที่
สาธารณะหมู่ที่ 1 - 
11

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม

    2.2 แผนงานการเกษตร

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ : 12



แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 13

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2  โครงการเยาวชน ประชาชน ร่วม
ใจอนรัุกษพ์ทิกัษป์าุต้นน้ า ต าบล
ควนกาหลง

กจิกรรมอบรมแกนน า
เยาวชน ประชาชน ในการ
อนรัุกษป์าุต้นน้ า

30,000.00 1. กจิกรรมอบรม
แกนน าเยาวชน 
ประชาชน ในการ
อนรัุกษป์าุต้นน้ า ณ
 พื้นที่ปาุต้นน้ า
ต าบลควนกาหลง
2. กจิกรรมรณรงค์
ร่วมใจพทิกัษป์าุต้น
น้ า ณ พื้นที่ปาุต้น
น้ าต าบลควนกาหลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ : 13



แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 14

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
การอนรัุกษแ์ละบริหารจัดการปาุ
ชุมชนต าบลควนกาหลง

1. กจิกรรมอบรมใหค้วามรู้
วิธีการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการปาุชุมชน
2. กจิกรรมจัดกลุ่มเดิน
ส ารวจปาุชุมชน

30,000.00 1. กจิกรรมอบรม
ใหค้วามรู้วิธีการ
อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการบริหาร
จัดการปาุชุมชน ณ
 พื้นที่ปาุชุมชน
ต าบลควนกาหลง
2. กจิกรรมจัดกลุ่ม
เดินส ารวจปาุชุมชน
 ณ พื้นที่ปาุชุมชน
ต าบลควนกาหลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 90,000.00รวม

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ : 14



แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 15

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการชุมชนร่วมใจลดปริมาณ
ขยะในครัวเรือน

 1. กจิกรรมอบรม
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการลดปริมาณขยะ
และการประดิษฐ์ส่ิงของ
จากขยะรีไซเคิล
2. กจิกรรมอบรมการท าน้ า
หมกัชีวภาพจากขยะอนิทรีย์

30,000.00 1. กจิกรรมอบรม
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ลดปริมาณขยะและ
การประดิษฐ์ส่ิงของ
จากขยะรีไซเคิล ณ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง
2. กจิกรรมอบรม
การท าน้ าหมกั
ชีวภาพจากขยะ
อนิทรีย์ ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ควนกาหลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

    2.3 แผนงานเคหะและชมุชน

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ : 15



แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 16

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2  โครงการพฒันาธนาคารขยะรี
ไซเคิลประจ าหมู่บา้นต าบลควน
กาหลง

1. กจิกรรมส่งเสริมการคัด
แยกขยะและกจิกรรมการ
จัดท าปาูยไวนลิ
ประชาสัมพนัธ/์แผ่นพบั/
ใบปลิว
2. กจิกรรมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การด าเนนิ
ธนาคารขยะรีไซเคิลแต่ละ
หมู่บา้น
3. กจิกรรมขยะอนัตรายมี
ค่าอย่าทิ้ง

30,000.00 1. กิจกรรมส่งเสริม
การคัดแยกขยะและ
กิจกรรมการจัดท า
ปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ/์แผ่น
พับ/ใบปลิว ณ ศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 1 - 
11
2. กิจกรรม
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์การ
ด าเนินธนาคารขยะรี
ไซเคิลแต่ละหมู่บ้าน 
ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง
3. กิจกรรมขยะ
อันตรายมีค่าอย่าทิ้ง
 ณ ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 1 - 11

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ : 16



แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 17

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3  โครงการจัดการขยะมลูฝอยและ
ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภบิาล

ด าเนนิการจัดจ้างเหมา
1. ปรับเกล่ียขยะลงบอ่
2. ขนย้ายขยะเกา่สะสมส่ง
ศูนย์ก าจัดขยะ
3. ฝังกลบบอ่ขยะพร้อม
ปรับปรุงภมูทิศัน์

400,000.00 ณ บอ่ขยะ หมู่ที่ 4 
ต าบลควนกาหลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 460,000.00

9 760,000.00

    3.1 แผนงานการศึกษา
1 โครงการแสดงนทิรรศการผลงาน

และความสามารถเด็กกอ่นวัยเรียน
จัดท าบอร์ดนทิรรศการ,การ
แสดงผลงานของเด็ก
นกัเรียนและกจิกรรมการ
แสดงบนเวที

20,000.00 ศาลาประชาคม
อ าเภอควนกาหลง 
หมู่ที่ 10

กองการศึกษา

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษาส่ือ
การเรียนการสอน(สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียนการ
สอนใหแ้กเ่ด็กนกัเรียนของ 
ศพด./ศดม.

799,000.00 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รวม

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ : 17



แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 18

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ใหก้บัเด็กนกัเรียนโรงเรียน
สังกดั สพฐ.  จ านวน 7  โรง
 และศพด./ศดม. ในต าบล
ควนกาหลง

2,894,700.00 โรงเรียนสังกดั สพฐ.
  จ านวน 7  โรง 
และศพด./ศดม. ใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขันทกัษะ/กฬีาสีเด็ก
เล็ก

จัดกจิกรรมแข่งขันทกัษะ 
และกจิกรรมการแข่งขัน
กฬีาสีระหว่างศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

100,000.00 ศพด./ศดม. 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

กองการศึกษา

5 โครงการอาหารกลางวัน(สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จัดจ้างประกอบอาหาร
กลางวันใหแ้กเ่ด็กนกัเรียน
ของ ศพด./ศดม.

2,303,000.00 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

6 อดุหนนุส่วนราชการ (โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนกัเรียนชั้น
อนบุาล-ประถมศึกษา ปทีี่ 6)

อดุหนนุงบประมาณใน
โครงการอาหารกลางวัน
ใหก้บัโรงเรียนสังกดั สพฐ.  
จ านวน 8 โรง

5,296,000.00 โรงเรียน
ประถมศึกษาใน
เขตพื้นที่ต าบลควน
กาหลง

กองการศึกษา

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ : 18



แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 19

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7 อดุหนนุส่วนราชการ (โครงการ
อาหารเสริม(นม)  โรงเรียนบา้น
กลุ่ม 5 ประชารัฐ

อดุหนนุงบประมาณใน
โครงการอาหารกลางวัน
ใหก้บัโรงเรียนสังกดั สพฐ.  
จ านวน 1 โรง

542,300.00  โรงเรียนบา้นกลุ่ม 
5 ประชารัฐ

กองการศึกษา

8 โครงการฝึกอบรมและน าครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ และบคุลกรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 ศึกษาดูงาน การด าเนนิกจิการ
ของศพด.ที่ได้มาตรฐาน

ฝึกอบรมและน าคณะครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
คณะกรรมการศูนย์ฯ และ
บคุลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาดูงาน การด าเนนิ
กจิการของ ศพด.ที่ได้
มาตรฐาน จ านวน 1 รุ่น/ป ี
จ านวน 50 คน

70,000.00 อบต.ควนกาหลง 
และศึกษาดูงาน
ภาคใต้/ภาคกลาง

กองการศึกษา

9 โครงการจัดซ้ือหนงัสือเรียน
(สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา)

จัดซ้ือหนงัสือเรียนใหแ้ก่
นกัเรียน ศพด. และศดม. 
ในสังกดั

94,000.00 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

10 โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์การเรียน
(สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา)

จัดซ้ืออปุกรณ์การเรียน
ใหแ้กน่กัเรียน ศพด. และ
ศดม. ในสังกดั

94,000.00 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหล

กองการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

11 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียน
(สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา)

จัดซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียน
ใหแ้กน่กัเรียน อายุ 3-5 
ขวบ ศพด. และศดม. ใน
สังกดั

141,000.00 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

12 โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียน
(สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา)

เบกิหกัพลักส่งงบประมาณ
ใหแ้กศ่พด./ศดม.ในสังกดั
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในจัด
กจิกรรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน

202,100.00 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

12 12,556,100.00

1 โครงการพบปะเยี่ยมเยียนผู้น า
ศาสนา ประชาชนในเดือนรอมฏอม

จัดกจิกรรมออกพบปะเยี่ยม
เยียน  มอบส่ิงของ และท า
กจิกรรมละศีลอดเดือน
รอมฎอน จ านวน 1 คร้ัง/ปี

50,000.00 มสัยิดและบาลา
เซ๊าะใน พ.ท.ต าบล
ควนกาหลง

กองการศึกษา

รวม

    3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 ส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนา
เทศกาลเข้าพรรษา

จัดนทิรรศการความรู้
เกี่ยวกบัวันส าคัญทางศาสนา
,กจิกรรมการแสดงบนเวที,
กจิกรรมหล่อเทยีน และ
สมโภชนเ์ทยีนพรรษา 
จ านวน 1  คร้ัง/ปี

50,000.00 วัดและที่พกัสงฆใ์น
พ.ท.ต าบลควน
กาหลง

กองการศึกษา

3 โครงการงานเมาลิดกลางต าบล
ควนกาหลง

จัดกจิกรรมทางศาสนา เช่น
 การบรรยายธรรม การ
ตอบปญัหาทางศาสนาของ
นกัเรียน ฯลฯ   จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

80,000.00 มสัยิดใน พ.ท.
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีชักพระ

จัดพธิีสมโภชนเ์รือพระ ,
ประกวดเรือพระ แข่งขันตี
ตะโพน แข่งขันแทงต้ม ฯลฯ
  จ านวน 1 คร้ัง /ปี

120,000.00 ลานคอนกรีตสวน
สุขภาพ  หมู่ที่ 2

กองการศึกษา

5 เงินอดุหนนุเฉพาะกจิสมทบ
บรูณปฏสัิงขรณ์วัดและพฒันาวัด 
(ชายแดนภาคใต้)

สมทบบรูณะหอ้งน้ า 347,900.00 วัดเขาขาวพฒันา
ราม หมู่ที่ 9

ส านกั
พระพทุธศาสนา
จังหวัดสตูล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6 โครงการลานธรรมลานวิธีไทย 1.ประชุมผู้น าศาสนาชี้แจง
ท าความเข้าใจการ
ด าเนนิงาน 2.โอนเงินใหศ้า
สนสถานด าเนนิการ          
        3.ประชุมสรุปและ
ติดตามการด าเนนิงาน

0.00 7อ าเภอในจังหวัด 
สตูล

ส านกังาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สตูล

7 โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคล่ือน
ด้วยพลังบวร

1.สนบัสนนุงบประมาณใน
ศาสนาสถานเครือข่าย
ชุมชนคุณธรรม จ านวน 14 
แหง่     2.จัดประชุมชี้แจง
แนวทางการด าเนนิงาน
โครงการ

0.00 7อ าเภอในจังหวัด 
สตูล

ส านกังาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สตูล

8 โครงการชุมชนคุณธรรมนอ้มน า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

1.สนบัสนนุงบประมาณใน
ศาสนาสถานเครือข่าย
ชุมชนคุณธรรม จ านวน 21 
แหง่     2.จัดประชุมชี้แจง
แนวทางการด าเนนิงาน
โครงการ

0.00 7อ าเภอในจังหวัด 
สตูล

ส านกังาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สตูล

8 647,900.00

20 13,204,000.00

รวม

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3

รอการจัดสรร

รอการจัดสรร

รอการจัดสรร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการส่งเสริมการรณรงค์
ปอูงกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปใีหม่

สนบัสนนุเต็น โต๊ะ เกา้อี้ 
บริเวณจุดตรวจนคิมซอยสิบ
ในการต้ังด่านอ านวยความ
สะดวกแกผู้่ใช้รถในช่วง
เทศกาลปใีหม่

9,500.00 บริเวณจุดตรวจ
นคิมซอยสิบ  หมู่ที่ 2

ส านกัปลัด อบต.

2 โครงการส่งเสริมการรณรงค์
ปอูงกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

สนบัสนนุเต็น โต๊ะ เกา้อี้ 
บริเวณจุดตรวจนคิมซอยสิบ
ในการต้ังด่านอ านวยความ
สะดวกแกผู้่ใช้รถในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

9,500.00 บริเวณจุดตรวจ
นคิมซอยสิบ  หมู่ที่ 2

ส านกัปลัด อบต.

3 โครงการส่งสร้างเครือข่ายเพื่อ
รณรงค์ส่งเสริมความรู้สู้ไฟปาุ

ฝึกอบรมใหค้วามรู้วิธีการดับ
ไฟปาุได้อย่างถูกวิธีและ
ปลอดภยั  จ านวน 1 รุ่น/ป ี
 จ านวน 50 คน

11,600.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัด อบต.

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม

      4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 โครงการส่งเสริมความรู้และ
ซักซ้อมการปฏบิติัการปอูงกนั
อบุติัภยัในชุมชน

อบรมใหค้วามรู้วิธีการและ
การปอูงกนัอตัรายจากแกซ๊
หงุต้มและการใช้ถังดับเพลิง
เคมใีหม้คีวามปลอดภยั   
จ านวน 1 รุ่น/ป ี   จ านวน 
50 คน

13,800.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัด อบต.

5 โครงการทศวรรษแหง่ความ
ปลอดภยัทางถนน

อบรมใหค้วามรู้วินยัจราจร 
กฏหมายจราจรใหก้บั
ตัวแทนเยาวชน  จ านวน 1 
รุ่น/ป ีจ านวน 50 คน

11,000.00 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

ส านกัปลัด อบต.

6 โครงการรณรงค์สวมหมวกนริภยั รณรงค์และเสริมสร้างการมี
วินยัและความปลอดภยัใน
การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

5,000.00 วิทยาลัยเกษตร
และบริเวณชุมชน
ซอยสิบต าบลควน
กาหลง

ส านกัปลัด อบต.

7 โครงการเฝูาระวังภยัในชุมชน ร่วม
รณรงค์ประหยัดน้ าใช้ พร้อม
ประสานใจต้านภยัแล้ง

ส่งน้ าอปุโภค ช่วยเหลือผู้
ประสบปญัหาภยัแล้ง

100,000.00 พื้นที่ประสบภยัแล้ง
ต าบลควนกาหลง

ส านกัปลัด อบต.

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ : 24



แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 25
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ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

8 โครงการพฒันาศักยภาพกจิการ
และเครือข่าย อปพร อบต. ควน
กาหลง

อบรม /ศึกษาดูงานนอก
พื้นที่ เพื่อให ้อปพร.มี
ประสบการณ์มคีวามรู้ทนั
ต่อสถานการณ์ภยัพบิติัและ
สร้างความสัมพนัธ์ บรูณา
การร่วมกนัมจีิตส านกึใน
การช่วยเหลือสังคมส่วนรวม
 จ านวน 1 รุ่น/ป ีจ านวน 30
 คน

50,000.00 อบต.ควนกาหลง
และพื้นที่จังหวัด
ใกล้เคียง

ส านกัปลัด อบต.

9 โครงการเฝูาระวังปอูงกนัเด็กจมน้ า ฝึกอบรมใหค้วามรู้เด็กอายุ
ต่ ากว่า 15 ปมีทีกัษะในการ
ว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด     
 จ านวน 1 รุ่น /ป ีจ านวน 
50 คน

12,000.00 อบต.ควนกาหลง
และบา้นไทโฮมส
เตย์&รีสอร์ท

ส านกัปลัด อบต.

9 222,400.00รวม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จัดกจิกรรมเด็ก เช่น ปั้นดิน
น้ ามนั ระบายสี การแสดง
บนเวท ีแข่งขันเกมส์จ านวน
 60 คน

10,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัด อบต.

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ
กจิกรรมสภาเด็กและเยาวชน

อบรมใหค้วามรู้สิทธิเด็ก
และหลักคุณธรรม ความรู้
และการปอูงกนัยาเสพติด 
จ านวน 50 คน จ านวน 1 วัน

10,000.00 อบต.ควนกาหลง
และพื้นที่ในจังหวัด
สตูล

ส านกัปลัด อบต.

3  โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
สิทธิพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ และ
ขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพ
และศึกษาดูงานนอกสถานที่
 จ านวน 2 วัน 1 คืน จ านวน
 90 คน

           190,000.00 อบต.ควนกาหลง
และจังหวัดใกล้เคียง

ส านกัปลัด อบต.

4  โครงการพฒันาศักยภาพแกส่ตรี
ต าบลควนกาหลง

อบรมใหค้วามรู้สิทธิสตรี 
และพฒันาศักยภาพเพื่อ
มส่ีวร่วมในการดูแลชุมชน 
เข้าร่วมวัสนตรีสากล จ านวน
 50 คน

20,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัด อบต.

      4.2 แผนงานการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 27

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5  โครงการพฒันาศักยภาพชีวิตแก่
ผู้ด้อยโอกาสต าบลควนกาหลง

อบรมใหค้วามรู้สิทธิคน
พกิาร ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
 เยี่ยมเยียนบา้น จ านวน 50
 คน

5,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัด อบต.

6 โครงการครอบครัวสัมพนัธ์ อบรมใหค้วามรู้การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว และ
กจิกรรมครอบครัวสัมพนัธ์ 
จ านวน 80 คน

30,000.00 อบต.ควนกาหลง
และจังหวัดใกล้เคียง

ส านกัปลัด อบต.

7 โครงการสนบัสนนุวัสดุกอ่สร้าง
เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่
ผู้ประสบภยัและผู้ด้อยโอกาส

ซ่อมแซมบา้นของ
ผู้ด้อยโอกาส ไมน่อ้ยกว่า 4 
ราย/ปี

180,000.00 พื้นที่ต าบลควน
กาหลง

ส านกัปลัด อบต.

8 โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลควนกาหลง

จัดกจิกรรมพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ จ านวน 6 คร้ัง/ป ี
จ านวน 60 คน

50,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัด อบต.

9 โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงาน
ในชุมชน

อบรมใหค้วามรู้แกชุ่มชนใน
การลดใช้พลังงาน จ านวน 1
 รุ่น/ป ี จ านวน 50 คน

15,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.
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แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 28

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

10 โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวัยภายใต้โครงการสร้าง
โอกาสและชีวิตใหมแ่กค่นสตูล

การบรรยายใหค้วามรู้เร่ือง 
 1.บทบาทพอ่แมผู้่ปกครอง
ในการส่งเสริมพฒันาเด็ก
ปฐมวัย ช่วงอายุ 2-5 ขวบ  
 2.การส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัเด็กปฐมวัย          
3.การเฝูาระวังและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวัย       
 4. พฒันาการเด็กช่วยอายุ
2-5 ขวบ                     
5.การบรรยายและฝึกปฏบิติั
 เร่ือง เทคนคิการใช้หนงัสือ
เล่มแรก (Book Start) ใน
การส่งเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวัย

0.00 ต าบลควนกาหลง พมจ.สตูล

11 ลงพื้นที่เยี่ยมบา้นเด็กในครอบครัว
อปุถัมภ์

ประเมนิพฒันาการเด็ก/
พฤติกรรมเด็กครอบครัว
อปุถัมภ ์ปลีะ 2 คร้ัง

0.00 ต าบลควนกาหลง พมจ.สตูล

รอจัดสรร

รอจัดสรร

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ : 28



แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 29

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

12 จัดระเบยีบคนไร้ที่พึ่งและขอทาน จัดระเบยีบคนไร้ที่พึ่งและ
ขอทาน เพื่อใหก้ารคุ้มครอง
และฟื้นฟคุูณภาพชีวิต 
กลุ่มเปาูหมาย

0.00 ต าบลควนกาหลง พมจ.สตูล

13 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมคุีณภาพ

การอบรมใหค้วามรู้แก่
ผู้สูงอายุด้านกฏหมาย สิทธิ 
การดูแลสุขภาพและการ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย

0.00 ต าบลควนกาหลง พมจ.สตูล

14 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริงกรณี
ผู้สูงอายุยื่นขอกู้ยืมเงินทนุ
ประกอบอาชีพจากองทนุผู้สูงอายุ 
ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ค้างช าระ
เงินทนุประกอบอาชีพจากกองทนุ
ผู้สูงอายุ

รับค าร้องขอกู้ยืมเงิน(ราย
ใหม)่  เยี่ยมบา้นเพื่อสอบ
ข้อเทจ็จริง (รายใหม่) 
ติดตามหนี้คงค้าง(รายเกา่ ) 
ส่งเอกสารค าร้องขอกู้ยืมเงิน
ใหก้องทนุ ฯ พจิารณา

0.00 ต าบลควนกาหลง พมจ.สตูล

รอจัดสรร

รอจัดสรร

รอจัดสรร
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แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 30

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

15 ลงพื้นที่เยี่ยมบา้นเพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบปญัหาทางสังคม             
 - เงินสงเคราะหแ์ละฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพกิาร

รับค าร้อง/เยี่ยมบา้นเพื่อ
สอบข้อเทจ็จริง/สรุปข้อมลู
น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการก ากบัดูแล
การช่วยเหลือผู้ประสบ
ปญัหาทางสังคม ตาม
ภารกจิกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ เพื่อพจิารณาอนมติั
ใหก้ารช่วยเหลือ

0.00 ต าบลควนกาหลง พมจ.สตูล

16 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนพกิาร
และผู้ดูแลคนพกิารที่ยืนค าขอกู้ยืม
เงินประกอบอาชีพ

รับค าร้องขอกู้ยืมเงิน(ราย
ใหม)่  เยี่ยมบา้นเพื่อสอบ
ข้อเทจ็จริง (รายใหม่) 
ติดตามหนี้คงค้าง(รายเกา่ ) 
ส่งเอกสารค าร้องขอกู้ยืมเงิน
ใหก้องทนุ ฯ พจิารณา

0.00 ต าบลควนกาหลง

รอจัดสรร

รอจัดสรร
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แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 31

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

17 โครงการส ารวจรังวัดการถือครอง
ที่ดิน

สมาชิกนคิมและราษฎรด้ับ
การส ารวจรังวัดแปลงที่ดิน
อย่างชัดเจนและถูกต้อง
เพื่อน าไปสู่กระบวนการออก
เอกสารสิทธิ

45,000.00 ต าบลควนกาหลง 
ต าบลอไุดเจริญ  
ต าบลนคิมพฒันา  
ต าบลปาล์มพฒันา 
ต าบลทา่แพ    
ต าบลแป-ระ

นคิมสร้างตนเอง
พฒันาภาคใต้
จังหวัดสตูล

18 โครงการพฒันาระบบการบริหาร
จัดการที่ดินแบบมส่ีวนร่วม

เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกนคิมฯ
และราษฏรมส่ีวนร่วมใน
การบริหารจัดการที่ดินใน
นคิมสร้างตนเองและ
ส่งเสริมการพฒันานคิมฯให้
ถูกต้องครบถ้วนและเปน็
ปจัจุบนั

29,000.00 อบต.ควนกาหลง นคิมสร้างตนเอง
พฒันาภาคใต้
จังหวัดสตูล

19 โครงการรังวัดปกัหมดุท าร้ัว เพื่อรังวัดปกัหมดุร้ัวก าหนด
แนวเขตปาุไมมส่้วนกลางให้
ชัดเจนปอูงกนัการบกุรุก

110,000.00 อบต.ควนกาหลง นคิมสร้างตนเอง
พฒันาภาคใต้
จังหวัดสตูล
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แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 32

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

20 โครงการส่งเสริมการพฒันาสังคม
และจัดสวัสดิการในพื้นที่นคิมสร้าง
ตนเอง

สนบัสนนุกลุ่มเปาูหมายให้
ได้รับการพฒันาสังคมและ
จัดสวัสดิการสังคมชุมชน
ทอ้งถิ่นมคีวามเข้มแข็ง

70,000.00 อบต.ควนกาหลง นคิมสร้างตนเอง
พฒันาภาคใต้
จังหวัดสตูล

20 764,000.00

1  โครงการแข่งขันกฬีา อบต.
ประจ าปี

1.จัดการแข่งขันกฬีา อย่าง
นอ้ยจ านวน 7 ประเภท 
ได้แก ่ฟตุบอลประชาชน
ทั่วไปชาย, ฟตุบอลอาวุโส
ชาย, ฟตุบอลเด็กอายุไมเ่กนิ
 13 ปชีาย, วอลเลย์บอล
หญิง, เปตองชาย, เปตอง
หญิง, ตะกร้อ เยาวชน 
ประชาชน จ านวน 11  
หมู่บา้น เข้าร่วมท าการ
แข่งขัน

270,000.00 สนามกฬีาวิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

กองการศึกษา

รวม

     4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 33

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 โครงการจัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ

จัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ
แข่งขันกฬีาในระดับต่างๆ 
อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

40,000.00 สนามกฬีาที่
เจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน

กองการศึกษา

2 310,000.00

1 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด

กจิกรรมค่ายอบรมเยาวชน
ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพติด  จ านวน 2 รุ่น/ป ี 
จ านวน 80 คน

70,000.00 กจิกรรมค่ายอบรม
เยาวชนปอูงกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพ
ติด ณ รีสอร์ทชุม
ชนบอ่เจ็ดลูก 
อ าเภอละงู จังหวัด
สตูล

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1 70,000.00

1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแกผู้่สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
จ านวน 1,613 คน

13,714,200.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

2 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแกผู้่ปวุย
เอดส์

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ 
จ านวน 35 คน

19,500.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

3 โครงการจ่ายเบี้ยความพกิารแกค่น
พกิาร

จ่ายเบี้ยยังความพกิาร 
จ านวน 350  คน

3,019,200.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

3 16,752,900.00

35 18,119,300.00

รวม

     4.4 แผนงานสาธารณสขุ

รวม

     4.5 แผนงานงบกลาง

รวม
รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4
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แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 34

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการปรับปรุงถนนสายโทบา้น
ซอย 7 - บา้นซอย 4 หมู่ที่ 4

ปรับปรุงถนนสายโทบา้น
ซอย 7 - บา้นซอย 4      
หมู่ที ่4 โดยด าเนนิการ
ขยายผิวทาง คสล. ขนาด
กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 
1,230 เมตร หนา0.15 
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
แปลนที ่ อบต.ก าหนด

1,600,000.00 หมู่ที่ 4 กองช่าง

2  โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง
สาธารณะ พื้นที่หมู่ที่ 10

ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างโคม
ไฟ LED ขนาด 18 วัตต์ 
จ านวน 72 จุด ในพื้นที่   
หมู่ที ่10 ต าบล   ควน
กาหลง รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที ่ อบต.ก าหนด

343,100.00 หมู่ที่ 10 กองช่าง

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

     5.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่: 35

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการกอ่สร้างถนนพาราแอส
ฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง
ทอ้งถิ่น สต.ถ. 14003 สายบา้น
ซอย 6 -ปลักหว้า หมู่ที่ 4 ต าบล
ควนกาหลงอ าเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล(เงินนอกงบประมาณ 
งบเงินอดุหนนุเฉพาะกจิ กรม
ส่งเสริมการปกครอง

กอ่สร้างถนนพาราแอสฟลัท์
คอนกรีต ขนาดกว้าง 8.00
เมตร ยาว 1,130 เมตรหนา
 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่รวม
ไมน่อ้ยกว่า 9,040 ตาราง
เมตร

6,646,000.00 หมู่ที่ 4 กองช่าง

4 โครงการกจิกรรมบ ารุงรักษาทาง
หลวง

ท าการเสริมผิวแอสฟลัต์ 15,000,000.00 ทางหลวงหมายเลข
 4137 ตอนควบคุม
 0100 ตอนทุ่ง
ต าเสา -สวนเทศ 
ตอน 1 ระวาง กม.
1+300 - กม.4+300

แขวงการทางสตูล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการกจิกรรมบ ารุงรักษาทาง
หลวง

ท าการซ่อมทางผิวแอสฟลัต์ 12,500,000.00 ทางหลวงหมายเลข
 4137 ตอนควบคุม
 0100 ตอนทุ่ง
ต าเสา -สวนเทศ 
ตอน 2 ระวาง กม.
14+100 - กม.
15+875      (ซอย.
2,3,5,6,9)

แขวงการทางสตูล

5 36,089,100.00

1 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างรอบ
อาคารส านกังานอบต.ควนกาหลง

ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างรอบ
อาคารส านกังาน อบต.ควน
กาหลง ระยะทาง 235 
เมตร โดยมลัีกษณะ ดังนี้   
1.เสาคอนกรีต 2.โคม
ไฟฟาู  ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด     

308,507.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

รวม

   5.2 แผนบริหารทั่วไป
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2  โครงการกอ่สร้างโรงซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักรกล

กอ่สร้างโรงซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักรกล อบต.ควน
กาหลง ขนาด 10 X 30 
เมตร ตามแบบที ่อบต. 
ก าหนด

532,500.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

3 โครงการต่อเติมบริเวณพื้นที่
ด้านหลังอาคาร อบต.ควนกาหลง
พร้อมครุภณัฑ์

การต่อเติมบริเวณพื้นที่
ด้านหลังอาคาร อบต.ควน
กาหลงพร้อมครุภณัฑ์ เช่น 
เวทปีระชาคม  หอ้ง ICT 
ตามแบบที ่อบต 
ก าหนด                  

995,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

3 1,836,007.00

8 37,925,107.00รวมยุทธศาสตรท์ี่ 5

รวม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการขยายเขตทอ่จ่าย
น้ าประปาซอยปลักสาวสูง หมู่ที่ 1

ขุดวางทอ่จ่ายน้ าประปา 
ทอ่พวีีซี ขนาดกว้าง
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 นิ้ว 
ความยาวไมน่อ้ยกว่า 
2,264 เมตร รายละเอยีด
ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด

159,200.00 หมู่ที่ 1 กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างระบบประปา
บาดาลขนาดเล็กบา้นหว้ยน้ าด า 
หมู่ที่ 10

กอ่สร้างระบบกรองน้ า 
ขนาด 2.50 ลบ.ม./
ชั่วโมง , กอ่สร้างถังน้ าใส 
ขนาด 14 ลบ.ม.และ
กอ่สร้างหอถังขนาด 10 
ลบ.ม.
รายละเอยีดตามแบบแปลน
มาตรฐานของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล

1,320,000.00 หมู่ที่ 10 กองช่าง

6.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านแหล่งน้ า
   6.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการปรับปรุงทอ่ส่งน้ าประปา
หว้ยลุตง หมู่ที่ 8

วางทอ่เมนจ่ายน้ าประปา 
ทอ่ PVC ขนาดกว้าง
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.00 นิ้ว 
ยาวไมน่อ้ยกว่า 805 เมตร 
ชั้นคุณภาพ 8.5 และทอ่ 
PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 นิ้ว 
ยาวไมน่อ้ยกว่า 2,768 
เมตร ชั้นคุณภาพ 8.5 
รายละเอยีดตามแบบแปลน
ที ่ อบต.ก าหนด

587,400.00 หมู่ที่ 8 กองช่าง

4 โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ า
ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
("ธนาคารน้ าใต้ดิน")

ด าเนนิการตามแบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อเปน็
ค่าใช้จ่าย ส าหรับ ดิน
ประเภทต่างๆ หนิ ทราย 
ตาข่าย ฯลฯ รวมไปถึงจ่าย
เปน็ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 
และส่ิงอื่นๆที่เกี่ยวของใน
การด าเนนิโครงการ

60,000.00 พื้นที่ต าบลควน
กาหลง

กองช่าง

4 2,126,600.00

4 2,126,600.00รวมยุทธศาสตรท์ี่ 6

รวม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 โครงการบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (FR) ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง

ด าเนนิการดังนี้               
1.จ้างแรงงานปฏบิติั    
การแพทย์ฉุกเฉิน            
 2.จ้างเหมาบริการปฏบิติั
การแพทย์ฉุกเฉิน             
 3.ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง        
 4. ค่าเวชภณัฑ์

500,000.00 พื้นที่ต าบลควน
กาหลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค "ด่ืมกนิ
ปลอดภยั หา่งไกลโรค"

1.กจิกรรมเกบ็ตัวอย่างน้ า
ด่ืม ประปาหมู่บา้น ส่งตรวจ
วิเคราะห ์                     
 2.กจิกรรมเกบ็ตัวอย่าง
อาหารเพื่อตรวจสอบการ
ปนเปื้อนในอาหาร            
 3.กจิกรรมอบรมใหค้วามรู้
ความเข้าใจการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

40,000.00 1.กจิกรรมเกบ็
ตัวอย่างน้ าดืม    
หมู่ที่ 1-11           
 2. กจิกรรมเกบ็
ตัวอย่างอาหาร ณ 
ตลาดนดัซอย 10  
หมู่ที่ 2               
 3. กจิกรรมอบรม 
ณ อบต.ควนกาหลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข

     7.1 แผนงานสาธารณสขุ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3   โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพด้วยการเต้นแอโรบคิ 
ต าบลควนกาหลง

กจิกรรมอบรมการเต้นแอ
โรบคิขั้นพื้นฐาน พร้อมฝึก
ปฏบิติัการ จ านวน 1 รุ่น/ปี
 จ านวน 40 คน

10,000.00 อบต.ควนกาหลง กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4  โครงการปอูงกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

1. กจิกรรมอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ในการปอูงกนัโรค
และใหสุ้ขศึกษา
2. กจิกรรมรณรงค์ปอูงกนั
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
จ านวน 1 รุ่น/ป ีจ านวน 50
 คน

100,000.00 1. กจิกรรมอบรม
เสริมสร้างความรู้ใน
การปอูงกนัโรคและ
ใหสุ้ขศึกษา ณ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง
2. กจิกรรมรณรงค์
ปอูงกนัควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ณ 
พื้นที่ต าบลควน
กาหลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการ สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ตาม
พระปณิธานของ ศ.ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อคัร-ราชกมุารี

1. กจิกรรมรณรงค์ให้
ความรู้การปอูงกนัควบคุม
โรคพษิสุนขับา้
2. กจิกรรมการฉีดวัคซีน
ปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้

80,000.00 1. กจิกรรมรณรงค์
ใหค้วามรู้การ
ปอูงกนัควบคุมโรค
พษิสุนขับา้ ณ พื้นที่
หมู่ที่ 1 - 11 ต าบล
ควนกาหลง
2. กจิกรรมการฉีด
วัคซีนปอูงกนัโรค
พษิสุนขับา้ ณ พื้นที่
หมู่ที่ 1 - 11 ต าบล
ควนกาหลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการปอูงกนั ควบคุมภยัร้าย
จากโรคฉี่หนู

1. กจิกรรมอบรมใหค้วามรู้
ในการปอูงกนัและควบคุม
โรคฉี่หนจู านวน 1 รุ่น/ป ี
จ านวน 50 คน
2. รณรงค์การปอูงกนัโรคฉี่
หนู

20,000.00 1. กจิกรรมอบรม
ใหค้วามรู้ในการ
ปอูงกนัและควบคุม
โรคฉี่หน ูณ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง
2. รณรงค์การ
ปอูงกนัโรคฉี่หน ูณ
 หมู่ที่ 1 - 11 
ต าบลควนกาหลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 750,000.00รวม
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ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 สมทบงบประมาณเข้ากองทนุ
หลักประกนัสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง

สมทบเข้ากองทนุ
หลักประกนัสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล
กาหลง

330,000.00 หื้นที่หมู่ที่ 1 - 11 
ต าบลควนกาหลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2  โครงการอดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู๋ที่ 1-11 ส าหรับ
ด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมุ่ที่ 1 - 11 
ส าหรับด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
 หมู่บา้นละ 20,000.- บาท

220,000.00 หื้นที่หมู่ที่ 1 - 11 
ต าบลควนกาหลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 550,000.00

8 1,300,000.00

     7.2 แผนงานงบกลาง

รวม

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 7
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เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1  โครงการพฒันาศักยภาพและเพิ่ม
ทกัษะในการปฏบิติังานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบคุลากร
ของ อบต.ควนกาหลง

อบรมเพิ่มพนูความรู้ 
ความสัมพนัธ์ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น คณะ
ผู้บริหาร พนกังาน ลูกจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง   และ
ศึกษาดูงาน จ านวน 1 รุ่น/ปี
 จ านวน 45 คน

320,000.00 อบต.ควนกาหลง 
และศึกษาดูงาน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื
/ภาคกลาง /ภาคใต้

ส านกังานปลัด 
อบต.

2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

จ้างลูกจ้างจ านวน 4 คน  
เพื่อส ารวจข้อมลู,บนัทกึ
ข้อมลู,คัดข้อมลูและท าแผน
ที่ภาษพีร้อมทะเบยีน
ทรัพย์สิน

550,000.00 ต าบลควนกาหลง กองคลัง

8.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิารและการจัดการ

    8.1 แผนงานบริหารทั่วไป
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 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการประชาสัมพนัธ์การ
จัดเกบ็ภาษี

1.จัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์
เกี่ยวกบัการช าระภาษ ี
ติดต้ังตามหมู่บา้น          
2.อดัสปอร์ตเสียง
ประชาสัมพนัธ์ตามหมู่บา้น

5,000.00 ต าบลควนกาหลง กองคลัง

4 โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏบิติัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการเงินการคลังของอบต.ควน
กาหลง

อบรมเชิงปฏบิติัการด้าน
การเงินการคลังใหแ้ก่
เจ้าหนา้ที่ผู้ที่ปฏบิติังานด้าน
การคลังจ านวน 1 รุ่น/ป ี
จ านวน 35 คน

20,000.00 หอ้งประชุมสภา
อบต.ควนกาหลง

กองคลัง

5 โครงการออกหนว่ยบริการ
เคล่ือนที่รับช าระภาษี

ออกรับช าระภาษตีาม
หมู่บา้นจ านวน 11 หมู่บา้น

5,000.00 พื้นที่ต าบลควน
กาหลง

กองคลัง

6  โครงการบริการประชาชน การบริการประชาชน เช่น 
จัดซ้ือน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืม 
ฯลฯ ส าหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

23,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.
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 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7 ประเมนิความพงึพอใจในการ
ใหบ้ริการของ อบต.ควนกาหลง

ส ารวจและประเมนิความ
พงึพอใจในการใหบ้ริการ
ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควน
กาหลง จ านวน 1 คร้ัง /ปี

30,000.00 พื้นที่ต าบลควน
กาหลง

ส านกัปลัดอบต.

8 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ทั่วไป หรือเลือกต้ังซ่อม 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
คณะบริหารทอ้งถิ่น

800,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

9 โครงการจัดเกบ็ข้อมลูเพื่อการ
พฒันาต าบล

จัดเกบ็ข้อมลูและบนัทกึ
ข้อมลูเพื่อการพฒันาต าบล

80,000.00 พื้นที่ต าบลควน
กาหลง

ส านกัปลัดอบต.
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 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
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10 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรู

การด าเนนิการเตรียมและ
สนบัสนนุ และจัดงานตาม
โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู เช่น 
ค่าเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เกา้อี้ 
วัสดุ อปุกรณ์ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกบั
โครงการ                        
                          

100,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

11 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บคุลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง

อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
จริยธรรมบคุลากรอบต.ค
วนกาหลง จ านวน 1 รุ่น/ป ี
 จ านวน 50 คน

10,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

12 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

ด าเนนิกจิกรรมปรับปรุง
และพฒันาพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน ์สระเกบ็น้ า
สาธารณะในพื้นที่ต าบล
ควนกาหลง จ านวน 7 คร้ัง/ปี

20,000.00 พื้นที่ประสบภยัแล้ง
ต าบลควนกาหลง

ส านกัปลัดอบต.
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13 โครงการอบรมใหค้วามรู้แนวทาง
ส่งเสริมการปอูงกนัทจุริตใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภาค
ประชาชน

อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
แนวทางการปอูงกนัทจุริต
ในอปท. ภาคประชาชน  
จ านวน 1/ป ี จ านวน  50 
คน

20,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

14 โครงการคัดเลือกบคุคลต้นแบบ
ต าบลควนกาหลง"ประจ าปี
งบประมาณ 2562

คัดเลือกบคุคลต้นแบบ ซ่ึงมี
ความซ่ือสัตย์สุจริต ด ารงตน
ด้วยความพอเพยีง เสียสละ
เพื่อส่วนรวมจากบคุคล
อาชีพต่างๆ5สาขาอาชีพ

20,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

15  โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 
รณรงค์ต้านการทจุริตคอรัปชั่น

ด าเนนิการจัดท าส่ือเพื่อ
ปลูกจิตส านกึใหแ้กเ่ด็กและ
กระตุ้นใหสั้งคมทกุภาคส่วน
ตระหนกัและต่ืนตัวในการ
ปฏบิติัหนา้ที่ด้วยความ
โปร่งใสและไมย่อมรับ
พฤติกรรมทจุริตคอรัปชั่น

10,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.
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16  โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ กอ่สร้างโรงจอดรถที่ท าการ
อบต.ควนกาหลง 1 หลัง 
ขนาด 24  X 15 เมตร ตาม
แบบ อบต. ก าหนด       

850,000.00 ส านกัปลัดอบต.

17  โครงการกอ่สร้างหอ้งเกบ็พสัดุ กอ่สร้างหอ้งเกบ็พสัดุ ขนาด
กว้าง 30 เมตร ยาว 12 
เมตร ตามแบบที ่อบต 
ก าหนด         

995,200.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

18  โครงการกอ่สร้างอาคารละหมาด กอ่สร้างอาคารละหมาด 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 
เมตร พร้อมหอ้งน้ า ตาม
แบบที ่อบต 
ก าหนด           

945,500.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

19  โครงการกอ่สร้างระบบกรองน้ า
ส านกังานอบต.ควนกาหลง

กอ่สร้างระบบกรองน้ า
ส านกังาน อบต ควน
กาหลง ตามแบบที ่อบต. 
ก าหนด                     

104,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ : 49
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ อบต.ควนกาหลง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

20  โครงการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ
รอบอาคารส านกังานอบต. ควน
กาหลง

ปรับปรุง ตามโครงการ
ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ
รอบอาคารส านกังาน 
อบต. ควนกาหลง  ตาม
แบบที่อบต.
ก าหนด             

150,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

21  โครงการติดต้ังมา่นมล่ีูส านกังาน 
อบต.ควนกาหลง

ติดต้ังมา่น(มู่ล่ี) ส านกังาน 
อบต.ควนกาหลง ตามแบบ
ที ่อบต .
ก าหนด                          
   

380,000.00 อบต.ควนกาหลง ส านกัปลัดอบต.

21 5,437,700.00

21 5,437,700.00

117 79,900,907.00

รวม

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 8

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1-8
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลกั 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. ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

1 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1.เกา้อี้พักคอย 4 ทีน่ัง่ 2 ชดุ               
2. ตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน 5 ฟุต 7 ตู้    
3.ตู้เหล็กกระจกชนิดบานเล่ือนสูง  2 ตู้  
4.ตู้เหล็ก 2 บานเปิดมือจบัปิด 1 ตู้       
5.ชั้นวางหนังสือพิมพ์ 2 ตัว

81,000.00 ส านักปลัด  อบต.

2 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมูบู่ชา จ านวน 1 ชดุ 8,500.00 ส านักปลัด  อบต.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที ่: 51
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

3 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ัง
พืน้หรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ 
ขนาด 30,000 บีทีย ูจ านวน 4 เคร่ือง 
18,000 บีทีย่ ูจ านวน1 เคร่ือง

189,400.00 ส านักปลัด  อบต.

4 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1.ตู้เกบ็เอกสารแบบรางเล่ือนพวงมาลัย
มาตรฐาน มอก. 1 ตู้                        
2. โต๊ะท างาน 1 ตัว                         
3. เกา้อี้ท างานแบบพนักพิง 9 ตัว

240,000.00 กองคลัง

5 โครงการจดัครุภัณฑ์ส านักงาน  
(ตามโครงการจดัท าแผนที ่        
ภาษี ฯ)

1.จดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็แผนทีภ่าษี 2 ตู้        
2.ตู้เกบ็สาระบบทีดิ่นแบบรางเล่ือน
พวงมาลัยมาตรฐานมอก. 1 ตู้

200,000.00

5 718,900.00รวม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1.เกา้อี้ท างาน 4 ตัว                         
2.โต๊ะท างาน 2 ตัว ประกอบด้วย          
  2.1 โต๊ะท างานขนาด 4 ฟุต           
จ านวน 1 ตัว                                 
  2.2 โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต         
จ านวน 1 ตัว

35,000.00 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1 35,000.00

6 753,900.00รวมครุภัณฑ์ส านักงาน

1.2 แผนงานสาธารณสุข

รวม

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที ่: 53
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

2 ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงาน :แผนงานบริหารทัว่ไป

1 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.เพือ่ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 ชดุ        
 2.จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์ / led ขาว
ด า network 2 เคร่ือง                       
 3.เคร่ืองพิมพ์ชนิดฉดีหมึก พร้อมถงหมึก 
     2 เคร่ือง                                  
 4.ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  3 เคร่ือง

80,100.00 ส านักปลัด อบต.

2 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล 2 ชดุ                          
2.จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/LED ขาวด า 
network   2 เคร่ือง                        
3.จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 2 เคร่ือง

65,000.00 กองคลัง

3 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุค๊ 1 เคร่ือง 
ตามโครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

21,000.00 กองคลัง

3 166,100.00รวม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

1 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก 
multifunction 1 เคร่ือง ส าหรับกระดาษ
 เอ 4

7,900.00 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1 7,900.00

2.3  แผนงานการศึกษา
1 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึก 10

 เคร่ือง
43,000.00 กองการศึกษา

(ศพด./ศดม.)

1 43,000.00

5 217,000.00

970,900.00

รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมทุกครุภัณฑ์

รวม

รวม

2.2 แผนงานสาธารณสุข
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