


ค ำน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5  ข้อ  26 การจัดท าแผนการด าเนินงาน   
ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   (2) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2559 ข้อ 12  ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท า
และการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   

   
               ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง    จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนกาหลงและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนกำหลง 
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ส่วนที่  1  บทน ำ  
 1.  บทน า         1 
 2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      1 
 3.  ขัน้ตอนการจัดท 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)                                                     45 
  

 
 

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

แบบ ผด. ๐๑ 
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ปทน ำ 
 
1ศ ปทน ำ 

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2562 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดย
มีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้   

      (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

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

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลควนกาหลง  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลควนกาหลง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  มีวัตถุประสงค์ดงันี้   
 

5ศพวัตถุระจสาค์ขอาแผนกำะด ำเนนนนาำน 
(1)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
                (3)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น 

 
/3.  ขั้นตอนการ... 

ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1   
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3ศพพขั้นตอนกำะำัดท ำแผนกำะด ำเนนนนาำน 
 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

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

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนนิงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

          แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

         “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิน่”  
 
แผนกำะด ำเนนนนาำนพพระจำ ำรงาประจาำ พพ.ศ.ศพ56 3พพาีะำยลจเนอียดเนค้ำโคะากำะดัานี้ 

ส่วนที่พพ1พพปทน ำ  
 1.  บทน า           
 2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        
 3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน        
 4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน        
  
ส่วนที่พพ5พพปัญชีโคะากำะ/กนำกะะา 
 1.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. 01)      

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

 
 
   
 
 
 
 
 

/ ขั้นตอนการจัดท า... 

แปปพผดศพ๐๑ 
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แผนภูานพ:  แสดาข้ันตอนกำะำัดท ำแผนกำะด ำเนนนนาำนอาค์กำะปะนหำะส่วนต ำปลต ำปลควนกำหลา 

พพพพพพพพพระจำ ำรงาประจาำ พพ.ศ.ศพ2563พพ 
 

 
/4. ประโยชน์... 

 

ะวปะวาแผนาำนพพโคะากำะ.ัฒนำ 

ำัดท ำะ่ำาแผนกำะด ำเนนนนาำน 

เนสนอค จกะะากำะ.ัฒนำท้อาถน่น 

.นำำะ ำะ่ำาแผนกำะด ำเนนนนาำน 

เนสนอผู้ปะนหำะท้อาถน่น 

ระจกำ.เนร็นแผนกำะด ำเนนนนาำน 

ริดระจกำ.แผนกำะด ำเนนนนาำนภำยในสนปห้ำวันนัปแต่วันที่ระจกำ. เน.ื่อให้ระจชำชนในท้อาถน่นทะำป 
โดยท่ัวกันแลจต้อาริดระจกำ.ไว้อย่ำาน้อยสำาสนปวัน 

ค จกะะากำะสนัปสนุนกำะ
ำัดท ำแผน.ัฒนำท้อาถน่น 

ค จกะะากำะ.ัฒนำท้อาถน่น 

ผู้ปะนหำะท้อาถน่น 

ะัฐวนสำหกนำแลจ
หน่วยาำนอื่นๆพ 

พพพพพพพพพพขั้นตอนกำะำัดท ำแผนกำะด ำเนนนนาำน 

อาค์กะรกคะอา
ส่วนท้อาถน่นพพ
หน่วยะำชกำะ
ส่วนกลำาพพ 
ส่วนภูานภำคพ 



แ ผ น ด ำ เน นน น า ำ น ร ะ จ ำ ำ รง า ป ร ะ จ า ำ  พ . ศ . ศ 5 6  3   ห น้ า  | 4 
 

4ศพพระจโยชน์ขอาแผนกำะด ำเนนนนาำน 
(1) การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง มีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมาข้ึน  
(2)  การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(4)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(5) เกิดการประสาน และบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

 
 
 

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



แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หน้ำท่ี : 5

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของโครงกำร รับผิดชอบหลัก

ท้ังหมด ท้ังหมด

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 5.88 185,000               0.10 ส านักปลัดอบต.

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ 3 2.94 210,000               0.12 กองการศึกษา
2.2 แผนงานการเกษตร 2 1.96 60,000                  0.03 กองสาธารณสุขฯ
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.94 560,000               0.32 กองช่าง

3.1 แผนงานการศึกษา 14 13.73 13,000,260           7.32 กองการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ 5 4.90 630,000               0.35 กองการศึกษา 

4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 0.98 8,500,000             4.79 ส านักปลัดอบต.
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 10.78 379,000               0.21 ส านักปลัดอบต.

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนกำหลง  อ ำเภอควนกำหลง  จังหวัดสตูล

ยุทธศำสตร์
แผนงำน

แบบ ผด.01

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หน้ำท่ี : 5



แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หน้ำท่ี : 6

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของโครงกำร รับผิดชอบหลัก

ท้ังหมด ท้ังหมด

ยุทธศำสตร์
แผนงำน

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 8.82 570,000               0.32 ส านักปลัดอบต.
4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ 2 1.96 390,000               0.22 กองการศึกษา
4.5 แผนงานสาธารณสุข 1 0.98 70,000                  0.04 กองสาธารณสุขฯ
4.6 แผนงานงบกลาง 3 2.94 16,928,400           9.53 ส านักปลัดอบต.

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 15 14.71 132,385,000        74.54 กองช่าง  อบต.ควนกาหลง
แขวงทางหลวงสตูล
แขวงทางหลวงชนบทสตูล

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.96 150,000               0.08 กองช่าง

7.1 แผนงานสาธารณสุข 8 7.84 1,200,000             0.68 กองสาธารณสุขฯ
7.2 แผนงานงบกลาง 1 0.98 300,000               0.17 ส านักปลัดอบต.

8.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 16 15.69 2,088,000             1.18 ส านักปลัดอบต.
102 100.00 177,605,660        100            
102 100.00 177,605,660        100

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข

8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และกำรจัดกำร

รวม
รวมท้ังส้ิน

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หน้ำท่ี : 6



แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 7

.

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. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน : กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

1 โครงการมหกรรมอาชีพเพ่ือน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง

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

100,000 อบต.ควนกาหลง
และจังหวัดใกล้เคียง

ส านักงานปลัด 
อบต.

2 โครงการเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

อบรมให้ความเก่ียวกับ
การเกษตรยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 
60 คน

20,000 อบต.ควนกาหลง ส านักงานปลัด 
อบต.

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนกำหลง  อ ำเภอควนกำหลง  จังหวัดสตูล

ท่ี อบต.ควนกำหลง
 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี : 7



แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 8

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

3 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพแก่สตรีต าบลควนกาหลง

จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่สตรี
 จ านวน 50 คน จ านวน 2 
วัน

20,000 อบต.ควนกาหลง ส านักงานปลัด 
อบต.

4 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพแก่ผู้สูงอายุต าบลควนกาหลง

จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ จ านวน 20 คน 
จ านวน 2 วัน

15,000 อบต.ควนกาหลง ส านักงานปลัด 
อบต.

5 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพแก่เยาวชนต าบลควนกาหลง

จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่
เยาวชน จ านวน 20 คน 
จ านวน 2 วัน

15,000 อบต.ควนกาหลง ส านักงานปลัด 
อบต.

6 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการต าบลควนกาหลง

จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่คน
พิการหรือผู้ดูแล จ านวน 
20 คน จ านวน 2 วัน

15,000 อบต.ควนกาหลง ส านักงานปลัด 
อบต.

6 185,000

6 185,000รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1

รวม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี : 8



แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 9

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

1 โครงการเทศกาลป่ันชมสวน ชวน
ชิม อ่ิมผลไม้

1.จัดกิจกรรมป่ันจักรยาน
เท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลควนกาหลง เท่ียว
สวนชิมผลไม้ตามฤดูกาล    
     2. จัดกิจกรรมปล่อย
ปลา/ปลูกต้นไม้               
      3. จัดกิจกรรมล่อง
แก่งพายเรือคายัค            
           4. จัดกิจกรรมการ
แสดงบนเวที                   
          5.ออกบูทนิทรรการ
 สินค้าชุมชน

150,000 สถานท่ีท่องเท่ียวใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

2 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
ชนิดต่างๆ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว เช่น ป้ายไวนิล 
แผ่นพับ ฯลฯ

30,000 สถานท่ีท่องเท่ียวใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน : กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

    2.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี : 9



แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 10

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

3 โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว

จัดกิจกรรมพัฒนาสถานท่ี
ท่องเท่ียว เช่น เก็บขยะ 
เก็บกวาดใบไม้ ปลูกต้นไม้ 
ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ฯลฯ อย่างน้อยจ านวน 3 
แห่ง

30,000 สถานท่ีท่องเท่ียวใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

3 210,000

1 โครงการเยาวชน ประชาชน ร่วม
ใจอนุรักษ์พิทักษ์ป่าต้นน  า ต าบล
ควนกาหลง

1. กิจกรรมอบรมแกนน า
เยาวชน ประชาชน ในการ
อนุรักษ์ป่าต้นน  า      
2. กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจ
พิทักษ์ป่าต้นน  า
3. กิจกรรมจัดกลุ่มเดิน
ส ารวจป่า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

30,000                  1. กิจกรรมอบรม
แกนน าเยาวชน 
ประชาชน ในการ
อนุรักษ์ป่าต้นน  า ณ
 พื นท่ีป่าต้นน  า
ต าบลควนกาหลง
2. กิจกรรมรณรงค์
ร่วมใจพิทักษ์ป่าต้น
น  า ณ พื นท่ีป่าต้น
น  าต าบลควนกาหลง

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม

    2.2 แผนงำนกำรเกษตร

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี : 10



แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 11

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

2 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ต าบลควนกาหลง

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
2. กิจกรรมปลูกต้นไม้
3. กิจกรรมรณรงค์พัฒนา
บริเวณสองข้างถนน
สาธารณะในหมู่บ้าน       
4.กิจกรรมปล่อยหอยโล่

30,000                  1. กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ณ
 พื นท่ีสาธารณะ
ต าบล
ควนกาหลง
2. กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ ณ พื นท่ี
สาธารณะต าบล
ควนกาหลง
3. กิจกรรมรณรงค์
พัฒนาบริเวณสอง
ข้างถนนสาธารณะ
ในหมู่บ้าน ณ พื นท่ี
สาธารณะหมู่ท่ี 1 -
 11

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 60,000รวม
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝัง
กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล

ด าเนินการจัดจ้างเหมา
1. ปรับเกล่ียขยะลงบ่อ
2. ขนย้ายขยะเก่าสะสมส่ง
ศูนย์ก าจัดขยะ
3. ฝังกลบบ่อขยะพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์

500,000                ณ บ่อขยะ หมู่ท่ี 4 
ต าบลควนกาหลง

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการชุมชนร่วมใจลดปริมาณ
ขยะในครัวเรือน

1. กิจกรรมอบรม
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการลดปริมาณขยะ
และการประดิษฐ์ส่ิงของ
จากขยะรีไซเคิล
2. กิจกรรมอบรมการท าน  า
หมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์

30,000                  1. กิจกรรมอบรม
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ลดปริมาณขยะและ
การประดิษฐ์ส่ิงของ
จากขยะรีไซเคิล ณ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง
2. กิจกรรมอบรม
การท าน  าหมัก
ชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ควนกาหลง

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

    2.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
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ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

3 โครงการพัฒนาธนาคารขยะรี
ไซเคิลประจ าหมู่บ้าน ต าบลควน
กาหลง

1. กิจกรรมส่งเสริมการคัด
แยกขยะและกิจกรรมการ
จัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/
ใบปลิว
2. กิจกรรมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การด าเนิน
ธนาคารขยะรีไซเคิลแต่ละ
หมู่บ้าน
3. กิจกรรมขยะอันตรายมี
ค่าอย่าทิ ง

30,000                  1. กิจกรรมส่งเสริม
การคัดแยกขยะและ
กิจกรรมการจัดท าป้าย
ไวนิลประชาสัมพันธ์/
แผ่นพับ/ใบปลิว ณ 
ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 
1 - 11
2. กิจกรรม
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์การ
ด าเนินธนาคารขยะรี
ไซเคิลแต่ละหมู่บ้าน ณ
 ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลควน
กาหลง
3. กิจกรรมขยะ
อันตรายมีค่าอย่าทิ ง ณ
 ศาลาประชาคม หมู่ท่ี
 1 - 11

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 560,000

8 830,000

รวม

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

    3.1 แผนงำนกำรศึกษำ

1 โครงการแสดงนิทรรศการผลงาน
และความสามารถเด็กก่อนวัยเรียน

จัดท าบอร์ดนิทรรศการ,การ
แสดงผลงานของเด็ก
นักเรียนและกิจกรรมการ
แสดงบนเวที

20,000 ศาลาประชาคม
อ าเภอควนกาหลง 
หมู่ท่ี 10

กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(วัสดุการศึกษา
ส่ือการเรียนการสอน)

จัดซื อวัสดุส่ือการเรียนการ
สอนให้แก่เด็กนักเรียนของ 
ศพด./ศดม.

853,400 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

3 ค่าอาหารเสริม (นม) จัดซื ออาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ.  จ านวน 7  โรง
 และศพด./ศดม. ในต าบล
ควนกาหลง

3,010,800 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
  จ านวน 7  โรง 
และศพด./ศดม. ใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก
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ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

4 โครงการแข่งขันทักษะ/กีฬาสีเด็ก
เล็ก

จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ 
และกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

100,000 ศพด./ศดม. 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

กองการศึกษา

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

จัดจ้างประกอบอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
ของ ศพด./ศดม.

2,464,000 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

6 อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนชั น
อนุบาล-ประถมศึกษา ปีท่ี 6)

อุดหนุนงบประมาณใน
โครงการอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
จ านวน 7 โรง

4,320,000 โรงเรียน
ประถมศึกษาใน
เขตพื นท่ีต าบลควน
กาหลง

กองการศึกษา

7 อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการ
อาหารกลางวัน)โรงเรียนบ้านกลุ่ม5
 ประชารัฐ

อุดหนุนงบประมาณใน
โครงการอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
จ านวน 1 โรง

1,096,000  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 
5 ประชารัฐ

กองการศึกษา
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 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

8 อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านกลุ่ม
 5 ประชารัฐ

อุดหนุนงบประมาณใน
โครงการอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
จ านวน 1 โรง

489,200  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 
5 ประชารัฐ

กองการศึกษา

9 โครงการฝึกอบรมและน าครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ และบุคลกรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
 ศึกษาดูงาน การด าเนินกิจการ
ของศพด.ท่ีได้มาตรฐาน

ฝึกอบรมและน าคณะครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
คณะกรรมการศูนย์ฯ และ
บุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ศึกษาดูงาน การด าเนิน
กิจการของ ศพด.ท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 1 รุ่น/ปี 
จ านวน 50 คน

70,000 อบต.ควนกาหลง 
และศึกษาดูงาน
ภาคใต้/ภาคกลาง

กองการศึกษา

10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมในวันเด็ก
แห่งชาติ  ได้แก่ การแสดง
บนเวที  กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะ ฯลฯ

100,000 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา
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11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(หนังสือเรียน)

จัดซื อหนังสือเรียนให้แก่
นักเรียน ศพด. และศดม. 
ในสังกัด

84,400 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อุปกรณ์การ
เรียน)

จัดซื ออุปกรณ์การเรียน
ให้แก่นักเรียน ศพด. และ
ศดม. ในสังกัด

84,400 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหล

กองการศึกษา

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(เคร่ืองแบบ
นักเรียน)

จัดซื อเคร่ืองแบบนักเรียน
ให้แก่นักเรียน อายุ 3-5 
ขวบ ศพด. และศดม. ใน
สังกัด

126,600 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา
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เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

เบิกหักพลักส่งงบประมาณ
ให้แก่ศพด./ศดม.ในสังกัด
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

181,460 ศพด./ศดม. ภายใน
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

14 13,000,260

1 โครงการพบปะเย่ียมเยียนผู้น า
ศาสนา ประชาชนในเดือนรอมฏอม

จัดกิจกรรมออกพบปะเย่ียม
เยียน  มอบส่ิงของ และท า
กิจกรรมละศีลอดเดือน
รอมฎอน จ านวน 1 ครั ง/ปี

50,000 มัสยิดและบาลา
เซ๊าะใน พ.ท.ต าบล
ควนกาหลง

กองการศึกษา

2 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
เทศกาลเข้าพรรษา

จัดนิทรรศการความรู้
เก่ียวกับวันส าคัญทางศาสนา
,กิจกรรมการแสดงบนเวที,
กิจกรรมหล่อเทียน และ
สมโภชน์เทียนพรรษา 
จ านวน 1  ครั ง/ปี

50,000 วัดและท่ีพักสงฆ์ใน
พ.ท.ต าบลควน
กาหลง

กองการศึกษา

รวม

    3.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

3 โครงการ่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ชักพระ

จัดพิธีสมโภชน์เรือพระ ,
ประกวดเรือพระ แข่งขันตี
ตะโพน แข่งขันแทงต้ม ฯลฯ

150,000 ลานคอนกรีตสวน
สุขภาพ  หมู่ท่ี 2

กองการศึกษา

4 โครงการงานเมาลิดกลางต าบล
ควนกาหลง

จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น
 การบรรยายธรรม การ
ตอบปัญหาทางศาสนาของ
นักเรียน ฯลฯ   จ านวน 1 
ครั ง/ปี

80,000 มัสยิดใน พ.ท.
ต าบลควนกาหลง

กองการศึกษา

5 โครงการงานประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  
มีการประกวดกระทง ฯลฯ

300,000 ลานคอนกรีตสวน
สุขภาพ  หมู่ท่ี 2

กองการศึกษา

5 630,000

19 13,630,260

รวม

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

1 โครงการก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุมประชาคมและกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลควน
กาหลง

ก่อสร้างอาคารห้องประชุม 
ลักษณะ 2 ชั น ขนาดกว้าง 
35 เมตร ยาว 15 เมตร 
ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด

             8,500,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัด อบต.

1 8,500,000

1 โครงการส่งเสริมการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

1.ประชุมเตรียมความพร้อม
  2..ด าเนินโครงการติดตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์และ
จัดตั งด่านตรวจอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน   
     3.ประเมิน/รายงานผล

                    8,000 จุดบริการ
ประชาชนพื นท่ี
ต าบลควนกาหลง

อบต.ควนกาหลง
(ส านักปลัด)

รวม

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม

      4.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

      4.1 แผนงำนกำรบริหำรท่ัวไป
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

2 โครงการส่งเสริมการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563

1.ประชุมเตรียมความพร้อม
 2.ด าเนินโครงการติดตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์และ
จัดตั งด่านตรวจอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน   
      3.ประเมิน/รายงานผล

                    8,000 จุดบริการ
ประชาชนพื นท่ี
ต าบลควนกาหลง

อบต.ควนกาหลง
(ส านักปลัด)

3 โครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือรณรงค์
 ส่งเสริมความรู้ สู้ไฟป่า

1.ส ารวจโครงการ          
2.ประชุมเตรียมความพร้อม
 3.ด าเนินโครงการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ตัวแทน
ประชาชน                   
4.ประเมิน/รายงานผล

                  11,000 อบต.ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง
(ส านักปลัด)

4 โครงการส่งเสริมความรู้และ
ซักซ้อมการปฏิบัติการป้องกัน
อุบัติภัยในชุมชน

1.ส ารวจโครงการ          
2.ประชุมเตรียมความ
พร้อม3.ด าเนินโครงการจัด
อบรมฝึกและฝึกปฏิบัติการ 
 4.ประเมิน/รายงานผล

                  18,000 อบต.ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง
(ส านักปลัด)
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

5 โครงการทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน

1.ประชุมเตรียมความพร้อม
 2.ด าเนินโครงการอบรมให้
ความรู้แก่เยาวชนเก่ียวกับ
กฏจราจร                    
3.ประเมิน/รายงานผล

                  10,000 ร.รในเขตพื นท่ีต.ค
วนกาหลง

อบต.ควนกาหลง
(ส านักปลัด)

6 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
100 เปอร์เซ็น

 1.ด าเนินโครงการจัดท า
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
 2.ประเมิน/รายงานผล

                    5,000 ร.รในเขตพื นท่ีต.ค
วนกาหลง

อบต.ควนกาหลง
(ส านักปลัด)

7 โครงการเฝ้าระวังภัยในชุมชน ร่วม
การรณรงค์ประหยัดน  าใช้ พร้อม
ประสานใจต้านภัยแล้ง

1.ประชุมเตรียมความพร้อม
 2.ด าเนินโครงการติดตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์และส่ง
น  าอุปโภคช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง            
3.ประเมิน/รายงานผล

                100,000 พื นท่ีต าบลควน
กาหลง

อบต.ควนกาหลง
(ส านักปลัด)
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

8 โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน  า จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะ
การฝึกว่ายน  า

                  14,000 สระว่ายน  า ใน
พื นท่ีจ.สตูล

อบต.ควนกาหลง
(ส านักปลัด)

9 โครงการจัดซื อจัดจ้างวัสดุเคร่ือง
แต่งกาย ชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ 
อปพร.

ตัดชุดฝึกและชุดปฏิบัติการ
เพ่ือสวมใส่ในขณะปฏิบัติ
หน้าท่ี

                105,000 อบต.ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง
(ส านักปลัด)

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและ
ภารกิจการด าเนินงานของ อปพร.

1.ประชุมเตรียมความพร้อม
 2..ด าเนินโครงการจัด
กิจกรรมและอบรมให้
ความรู้แก่ อปพร.             
      3.ประเมิน/รายงานผล

                  50,000 จุดตรวจนิคมซอยสิบ อบต.ควนกาหลง
(ส านักปลัด)
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

11 โครงการพัฒนาศักยภาพกิจการ
และเครือข่าย อปพร อบต. ควน
กาหลง

อบรม /ศึกษาดูงานนอก
พื นท่ี เพ่ือให้ อปพร.มี
ประสบการณ์มีความรู้ทัน
ต่อสถานการณ์ภัยพิบัติและ
สร้างความสัมพันธ์ บูรณา
การร่วมกันมีจิตส านึกใน
การช่วยเหลือสังคมส่วนรวม
 จ านวน 1 รุ่น/ปี จ านวน 
30 คน

50,000 อบต.ควนกาหลง
และพื นท่ีจังหวัด
ใกล้เคียง

ส านักปลัด อบต.

11 379,000

1 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จัดกิจกรรมเด็ก เช่น ป้ันดิน
น  ามัน ระบายสี การแสดง
บนเวที แข่งขันเกมส์จ านวน
 60 คน

10,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัด อบต.

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

อบรมให้ความรู้สิทธิเด็ก
และหลักคุณธรรม ความรู้
และการป้องกันยาเสพติด 
จ านวน 50 คน จ านวน 1 
วัน

10,000 อบต.ควนกาหลง
และพื นท่ีในจังหวัด
สตูล

ส านักปลัด อบต.

รวม

      4.3 แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

3  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
สิทธิพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ และ
ขั นตอนการรับเบี ยยังชีพ
และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
 จ านวน 2 วัน 1 คืน 
จ านวน 90 คน

190,000 อบต.ควนกาหลง
และจังหวัดใกล้เคียง

ส านักปลัด อบต.

4  โครงการพัฒนาศักยภาพแก่สตรี
ต าบลควนกาหลง

อบรมให้ความรู้สิทธิสตรี 
และพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
มีส่วร่วมในการดูแลชุมชน 
เข้าร่วมวัสนตรีสากล 
จ านวน 50 คน

20,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัด อบต.

5  โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตแก่
ผู้ด้อยโอกาสต าบลควนกาหลง

อบรมให้ความรู้สิทธิคน
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
 เย่ียมเยียนบ้าน จ านวน 50
 คน

5,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัด อบต.

6 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว และ
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 
จ านวน 80 คน

30,000 อบต.ควนกาหลง
และจังหวัดใกล้เคียง

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

7 โครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง
เพ่ือซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้
ท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน
หรือได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ

ซ่อมแซมบ้านของ
ผู้ด้อยโอกาส ไม่น้อยกว่า 4 
ราย/ปี

180,000 พื นท่ีต าบลควน
กาหลง

ส านักปลัด อบต.

8 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ จ านวน 6 ครั ง/ปี 
จ านวน 150 คน

110,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัด อบต.

9 โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงาน
ในชุมชน

อบรมให้ความรู้แก่ชุมชนใน
การลดใช้พลังงาน จ านวน 1
 รุ่น/ปี  จ านวน 50 คน

15,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัดอบต.

9 570,000รวม
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แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 27

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

1  โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ประจ าปี 1.จัดการแข่งขันกีฬา อย่าง
น้อยจ านวน 7 ประเภท 
ได้แก่ ฟุตบอลประชาชน
ท่ัวไปชาย, ฟุตบอลอาวุโส
ชาย, ฟุตบอลเด็กอายุไม่เกิน
 13 ปีชาย, วอลเลย์บอล
หญิง, เปตองชาย, เปตอง
หญิง, ตะกร้อ   2.เยาวชน 
ประชาชน จ านวน 11  
หมู่บ้าน เข้าร่วมท าการ
แข่งขัน

350,000 สนามกีฬาวิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

กองการศึกษา

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง

40,000 สนามกีฬาท่ี
เจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน

กองการศึกษา

2 390,000

     4.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

รวม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี : 27



แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 28

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดต าบลควนกาหลง

กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

70,000 ในพื นท่ีจังหวัดสตูล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

70,000

1 โครงการจ่ายเบี ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ   
จ านวน 1,826 คน

13,714,200 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัดอบต.

2 โครงการจ่ายเบี ยยังชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส์

จ่ายเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวน 27 คน

195,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัดอบต.

3 โครงการจ่ายเบี ยความพิการแก่คน
พิการ

จ่ายเบี ยยังความพิการ 
จ านวน  311  คน

3,019,200 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัดอบต.

3 16,928,400

27 26,837,400

     4.6 แผนงำนงบกลำง

รวม

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4

     4.5 แผนงำนสำธำรณสุข

รวม
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แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 29

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

1 จัดซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จ านวน 1
 คัน

จัดซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล)
 จ านวน 1 คัน

1,980,000                  อบต.ควนกาหลง กองช่าง

2 จัดซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง (รถขุดตีนตะขาบ) จ านวน 1
 คัน

จัดซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถขุดตีนตะขาบ)
 จ านวน 1 คัน

2,300,000                  อบต.ควนกาหลง กองช่าง

3 ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง
ไหล่ทาง สต 3012

ด าเนินการเสริมผิวและ
ขยายไหล่ทาง

9,800,000                  หมู่ท่ี 10         
กม.11+00-กม.
13+200

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
     5.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
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แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 30

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

4 ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าจราจร 
สต.3013

ด าเนินการติดตั งไฟฟ้าแสง
สว่าง

4,750,000                  หมู่ท่ี 3            
กม.1+180 -กม.
2+670            
กม.6+240 -กม.
7+530

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

5 ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าจราจร 
สต.3026

ด าเนินการติดตั งไฟฟ้าแสง
สว่าง

2,900,000                  หมู่ท่ี 3            
กม.5+650 -กม.
7+270

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

6 ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าจราจร 
สต.4004

ด าเนินการติดตั งไฟฟ้าแสง
สว่าง

4,900,000                  หมู่ท่ี 2            
กม.2+010 -กม.
2+970

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

7 ซ่อมสร้างผิวทางยางพาราแอสฟัล
ติกคอนกรีต สต 5041

ซ่อมสร้างผิวทางยางพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต

9,000,000                  หมู่ท่ี 5            
กม.16+000 -กม.
17+650

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล
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แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 31

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

8 โครงการเสียหายเกิน 10 ลบ. สต
4004

ซ่อมสร้างผิวทางยางพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต

13,000,000                หมู่ท่ี 2            
กม.16+000 -กม.
17+650

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

9 ราวกั นอันตราย ติดตั งราวกั นอันตราย 970,000                     กม.1+3950 ,
4+200,4+400, 
4+550

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

10 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง

ท าการขยายไหล่ทางเป็น 
1(7/12)

30,000,000                ทางหลวงหมายเลข
 4362 ตอน
ควบคุม 0100 
ตอนนิคมควน
กาหลง - นาโต๊ะขุน
 ระหว่าง กม.
0+375 -กม.
4+698

แขวงทางหลวงสตูล
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แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 32

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

11 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง ท าการเสริมผิวแอสฟัลต์ 18,000,000                ทางหลวงหมายเลข
 4137 ตอน
ควบคุม 0100 
ตอนทุ่งต าเสา- สวน
เทศระหว่าง กม.
9+760 -กม.
11+580

แขวงทางหลวงสตูล

12 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง ท าการเสริมผิวแอสฟัลต์ 9,999,000                  ทางหลวงหมายเลข
 4137 ตอน
ควบคุม 0100 
ตอนทุ่งต าเสา- สวน
เทศ ตอน 2 
ระหว่าง กม.
22+218 -กม.
23+248

แขวงทางหลวงสตูล
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แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 33

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

13 กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยทาง
ถนนงานอ านวยความปลอดภัย
เพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนน

ติดตั งเคร่ืองหมายน าทาง 1,998,000                  ทางหลวงหมายเลข
 4137 ตอน
ควบคุม 0100 
ตอนทุ่งต าเสา- สวน
เทศ  ระหว่าง กม.
0+000-กม.
23+428 และทาง
หลวง หมายเลข 
4362 ตอนควบคุม
 0100 ตอนนิคม
ควนกาหลง - นา
โต๊ะขุน ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.
10+453

แขวงทางหลวงสตูล
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แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 34

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

14 กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยทาง
ถนนงานอ านวยความปลอดภัย
เพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนน

ท าการติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง 1,998,000                  ทางหลวงหมายเลข
 4137 ตอน
ควบคุม 0100 
ตอนทุ่งต าเสา- สวน
เทศ  ระหว่าง กม.
3+685-กม5+150

แขวงทางหลวงสตูล

15 กิจกรรมยกระดับและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกสตูล
(Satun Global Geopak)

ท าการติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบก่ิงเด่ียวและติดตั ง
ไฟฟ้าแสงสว่างชนิด(High 
Mast)

20,790,000                ทางหลวงหมายเลข
 4137 ตอนทุ่ง
ต าเสา - สวนเทศ

แขวงทางหลวงสตูล

15 132,385,000

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
โครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขสู่ชุมชน

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เก่ียวกับการจัดการน ้าใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

50,000 ศึกษาดูงาน ณ 
จังหวัด 
นครศรีธรรมราช

กองช่าง

2 โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน ้า
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
("ธนาคารน ้าใต้ดิน")

ด้าเนินการ ธนาคารน ้าใต้ดิน 100,000 พื นท่ีต้าบลควน
กาหลง

กองช่าง

2 150,000

2 150,000

   6.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

รวม

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค "ด่ืมกิน
ปลอดภัย ห่างไกลโรค"

1. กิจกรรมเก็บตัวอย่างน  า
ด่ืมประปาหมู่บ้านส่งตรวจ
วิเคราะห์
2. กิจกรรมเก็บตัวอย่าง
อาหารเพ่ือตรวจสอบ
อาหารปนเป้ือนในอาหาร
3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

40,000                  1. กิจกรรมเก็บ
ตัวอย่างน  าด่ืม
ประปาหมู่บ้านส่ง
ตรวจวิเคราะห์ ณ 
หมู่ท่ี 1 - 11 ต าบล
ควนกาหลง
2. กิจกรรมเก็บ
ตัวอย่างอาหารเพ่ือ
ตรวจสอบอาหาร ณ 
ตลาดนัดซอย 10
ปนเป้ือนในอาหาร
3. กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจ
การคุ้มครองผู้บริโภค
 ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนกาหลง

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
     7.1 แผนงำนสำธำรณสุข
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รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

2 โครงการบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน(FR) ประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนกาหลง

ด าเนินการ ดังนี 
1. จ้างแรงงานปฏิบัติงาน
การอพทย์ฉุกเฉิน
2. จ้างเหมาเหมาบริการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
3. ค่าน  ามันเชื อเพลิง
ส าหรับยานพาหนะ
4. ค่าเวชภัณฑ์

700,000                พื นท่ีต าบล
ควนกาหลง

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการป้องกัน ควบคุมภัยจาก
โรคฉ่ีหนู

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันและควบคุม
โรคฉ่ีหนู
2. รณรงค์การป้องกันโรคฉ่ี
หนู

20,000                  1. กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคฉ่ีหนู ณ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง
2. รณรงค์การ
ป้องกันโรคฉ่ีหนู ณ
 หมู่ท่ี 1 - 11 
ต าบลควนกาหลง

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

1. กิจกรรมอบรม
เสริมสร้างความรู้ในการ
ป้องกันโรคและให้สุขศึกษา
2. กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

100,000                1. กิจกรรมอบรม
เสริมสร้างความรู้ใน
การป้องกันโรคและ
ให้สุขศึกษา ณ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง
2. กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ณ 
พื นท่ีต าบลควน
กาหลง

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์

20,000                  โรงเรียนในพื นท่ี
ต าบลควนกาหลง

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

6 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษศุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

1. กิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้การป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
2. กิจกรรมการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

80,000                  1. กิจกรรมรณรงค์
ให้ความรู้การ
ป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ณ 
พื นท่ีหมู่ท่ี 1 - 11 
ต าบลควนกาหลง
2. กิจกรรมการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ณ 
พื นท่ีหมู่ท่ี 1 - 11 
ต าบลควนกาหลง

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7 โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
 ต าบลควนกาหลง

1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการออกก าลังเพ่ือ
สุขภาพ
2.กิจกรรมฝึกทักษะการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ

20,000                  ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควน
กาหลง

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 1 - 11 ส าหรับด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมุ่ท่ี 1 - 11 
ส าหรับด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
 หมู่บ้านละ 20,000.- บาท

220,000                หื นท่ีหมู่ท่ี 1 - 11 
ต าบลควนกาหลง

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

8 1,200,000

1 รายจ่ายสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลกาหลง

สมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล
กาหลง

300,000                หื นท่ีหมู่ท่ี 1 - 11 
ต าบลควนกาหลง

 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1 300,000

9 1,500,000

รวม
     7.2 แผนงำนงบกลำง

รวม

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 7
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดจ้างบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
และจัดซื อวัสดุท่ีเก่ียวข้อง

550,000 หมู่ท่ี 1-11  ต าบล
ควนกาหลง

กองคลัง

2 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี

1.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการช าระภาษี 
ติดตั งตามหมู่บ้าน           
2.อัดสปอร์ตเสียง
ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน

5,000 หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 11
ต าบลควนกาหลง

กองคลัง

3 โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการเงินการคลังของอบต.

อบรมให้ความรู้ด้านการเงิน
การคลัง

20,000 อบต.ควนกาหลง กองคลัง

4 โครงการออกหน่วยบริการ
เคล่ือนท่ีรับช าระภาษี

จัดซื อน  าด่ืม , จัดท าป้าย 5,000 หมู่ท่ี1-หมู่ท่ี 11
พื นท่ีต าบลควน
กาหลง

กองคลัง

8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรและกำรจัดกำร

    8.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป
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หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

5  โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร
ของ อบต.ควนกาหลง

อบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสัมพันธ์ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
สมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง   และ
ศึกษาดูงาน จ านวน 1 รุ่น/
ปี จ านวน 45 คน

320,000 ส านักปลัด อบต.

6  โครงการบริการประชาชน การบริการประชาชน เช่น 
จัดซื อน  าด่ืม เคร่ืองด่ืม 
ฯลฯ ส าหรับบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ

23,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัดอบต.

7 ประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ อบต.ควนกาหลง

ส ารวจและประเมินความ
พึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควน
กาหลง จ านวน 1 ครั ง /ปี

30,000 พื นท่ีต าบลควน
กาหลง

ส านักปลัดอบต.
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รับผิดชอบหลัก
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ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

8 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง
ท่ัวไป หรือเลือกตั งซ่อม 
สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
คณะบริหารท้องถ่ิน

800,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัดอบต.

9 โครงการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาต าบล

จัดเก็บข้อมูลและบันทึก
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาต าบล

80,000 พื นท่ีต าบลควน
กาหลง

ส านักปลัดอบต.

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลควน
กาหลง

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
จ านวน 1 ครั ง /ปี

40,000 พื นท่ีต าบลควน
กาหลง

ส านักปลัดอบต.

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี : 42



แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 43

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

11 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ์ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร    
 กิติศิริ สมบูรณ์อดุลยเดช           
 สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าอยู่หัว

การด าเนินการเตรียมและ
สนับสนุน และจัดงานตาม
โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เช่น ค่า
เช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี  วัสดุ 
อุปกรณ์ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ                          
                        

100,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัดอบต.

12 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาพื นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ สระเก็บน  า
สาธารณะในพื นท่ีต าบลควน
กาหลง จ านวน 7 ครั ง/ปี

20,000 พื นท่ีต าบลควน
กาหลง

ส านักปลัดอบต.

13 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทาง
ส่งเสริมการป้องกันทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาค
ประชาชน

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับแนว
ทางการป้องกันทุจริตในอปท.
 ภาคประชาชน  จ านวน 1/ปี
  จ านวน  50 คน

20,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัดอบต.
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แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563 หน้ำท่ี: 44

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

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี อบต.ควนกำหลง

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร

14 โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
ต าบลควนกาหลง

คัดเลือกบุคคลต้นแบบ ซ่ึงมี
ความซ่ือสัตย์สุจริต ด ารงตน
ด้วยความพอเพียง เสียสละ
เพ่ือส่วนรวมจากบุคคลอาชีพ
ต่างๆ5สาขาอาชีพ

20,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัดอบต.

15  โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ต้านการทุจริตคอรัปช่ัน

ด าเนินการจัดท าส่ือเพ่ือปลูก
จิตส านึกให้แก่เด็กและกระตุ้น
ให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนัก
และต่ืนตัวในการปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความโปร่งใสและไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอรัปช่ัน

10,000 อบต.ควนกาหลง ส านักปลัดอบต.

16 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื อเคาเตอร์บริการ
ประชาชนพร้อมเก้าอี พัก
คอย ( เก้าอี  4 ท่ีน่ัง ) 
จ านวน 1 ชุด

45,000                  กองคลัง

16 2,088,000

2,088,000
177,605,660

รวม

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 8
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1-8
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 ำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1. โต๊ะท างานแบบเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า
 กว้าง 150 ซม ยาว 70 ซม สูง 70 ซม
 มาตรฐาน มอก. จ านวน 3 ตัว            
 2. เก้าอ้ีท างานแบบพนักพิง ขนาดไม่
น้อยกว่ากว้าง 60 ซม ลึก 64 ซม สูง 88
 ซม จ านวน 9 ตัว

101,700           ส านักปลัด  อบต.

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล)

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี                        
   - ชนิดขาวด า ความเร็วไม่น้อยกว่า  20
 แผ่น ต่อนาที                                 
  -เป็นระบบมัลติฟังก์ช่ัน                    
  -เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดผง
หมึก ย่อ-ขยายได้

120,000           ส านักปลัด  อบต.

221,700          

แบบ ผด.02/1

รวม

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนกำหลง  อ ำเภอควนกำหลง  จังหวัดสตูล

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี โครงกำร

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หน้ำท่ี : 45
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก 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.2562 พ.ศ.2563
ท่ี โครงกำร

   1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานตามรายละเอียด

ดังน้ี
71,000             กองช่าง

1. โต๊ะท างาน   จ านวน 5  ตัว

2. โต๊ะคอมพิวเตอร์   จ านวน 1   ตัว

3. เก้าอ้ีส านักงาน    จ านวน 6   ตัว
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกสูง        
จ านวน  1 ตู้

5. ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน  
 จ านวน 1 ตู้

71,000            

1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1. เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว
2. โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว ประกอบด้วย
   2.1 โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 
1 ตัว
   2.2 โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 
1 ตัว

26,000            กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้เย็น ขนาด 5 คิว จ านวน 1 เคร่ือง 6,500              กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

32,500            

1.3 แผนงำนสำธำรณสุข

รวม

รวม
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แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หน้ำท่ี : 47

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก 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.2562 พ.ศ.2563
ท่ี โครงกำร

325,200          

2 ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงำน :แผนงำนบริหำรท่ัวไป

1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 5 เคร่ือง                            
 2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง

97,500             ส านักปลัด อบต.

97,500            
   2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง                            
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง            
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง

51,000             กองช่าง

51,000            รวม

รวม

รวมครุภัณฑ์ส ำนักงำน
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก 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.2562 พ.ศ.2563
ท่ี โครงกำร

1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง
2. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 
เคร่ือง
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva 
จ านวน 3 เคร่ือง

42,400              กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

42,400            

2.4  แผนงำนกำรศึกษำ
1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ

ประมวลผลส าหรับประมวลผล จ านวน 1
 เคร่ือง                                         
   2.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง                 
 3. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED
ขาวด าชนิด network จ านวน 1 เคร่ือง  
    4.จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED สี
 ชนิดnetwork จ านวน 1 เคร่ือง

110,000           กองการศึกษาฯ

110,000          
300,900          

626,100       

รวม

2.3 แผนงำนสำธำรณสุข

รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมทุกครุภัณฑ์

รวม
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