
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดเงินอุดหนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ.02                                                                    
 
                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  การยกระดบัการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข.ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านเสรมิสร้างสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม    
1.1 แผนงาน สาธารณสุข                                                              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

118 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เพื่อจัดท าโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

จัดท าโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ผลการด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

ส านักปลดั 

119 อุดหนุนโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อให้คน สนัข 
แมว ปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขแมวในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองกุง
ใหญ่ 

15,750 15,750 15,750 15,750 15,750  จ านวนสุนัข แมว
ในพื้นที่ต าบล
หนองกุงใหญ่
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

พื้นที่ต าบล
หนองกุงใหญ่
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

120 อุดหนุนโครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการสตัว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อท าการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

สุนัขแมวในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองกุง
ใหญ่ 

1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 จ านวนสุนัข แมว
ในพื้นที่ต าบล
หนองกุงใหญ่
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

พื้นที่ต าบล
หนองกุงใหญ่
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า  

ส านักปลดั  
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ผ.02                                                                           
                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  การยกระดบัการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข.ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านเสรมิสร้างสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม    
1.1 แผนงาน สาธารณสุข                                                              

 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

121 
 

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
อ าเภอกระนวน 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ป้องกันยาเสพติด 
 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอ
กระนวน 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่อ าเภอ
กระนวน 

ปัญหายาเสพ
ติดลดน้อยลง 

ส านักปลดั 

122 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ป้องกันยาเสพติด 
 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัด
ขอนแก่น 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น 

ปัญหายาเสพ
ติดลดน้อยลง 

ส านักปลดั  

123 อุดหนุนกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและ
กิจกรรมอันเป็นสา
ธารณกุศล 
 

การด าเนินงาน
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การด าเนินงานของ
เหล่ากาชาด 

การด าเนินงาน
ของเหล่า
กาชาดมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
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                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  การยกระดบัการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข.ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านเสรมิสร้างสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม    
1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                             

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

124 อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอกระนวน 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานการกุศล
และบ าเพญ็สาธารณะ
ประโยชน์ ที่ไม่ใช่การ
แสวงหาผลก าไร 
 

อุดหนุนก่ิงกาชาด 
อ าเภอกระนวน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผลการด าเนินงาน
ของ กิ่งกาชาด 
 

การด าเนินงาน
ของกิ่งกาชาดมี
ประ 
สิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ส านักปลดั 

125 อุดหนุนโครงการ 
To Be Number 
One 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
โครงการ 
To Be Number 
One 

โครงการ 
To Be Number 
One อ าเภอ
กระนวน 

และโรงเรียน
ภายในต าบล 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 การด าเนินงาน
โครงการ 
To Be Number 
One 

การด าเนินงาน
โครงการ 
To Be 
Number One
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ส านักปลดั 
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                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  การยกระดบัการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข.ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านเสรมิสร้างสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม    
1.1 แผนงาน งบกลาง                                                            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

126 อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่น อบต.หนองกุง
ใหญ่ 

เพื่อสนับสนุน
การท างาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.
หนองกุงใหญ ่

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.
หนองกุงใหญ ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.
หนองกุงใหญ่ 

การด าเนินงาน 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.
หนองกุงใหญ่ มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 

ส านักปลดั 
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                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  การยกระดบัการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข.ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านเสรมิสร้างสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและประเพณี    
1.1 แผนงาน การศึกษา                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

127 อุดหนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองกุงใหญ่ และศูนย์วัด
จอมแจ้ง 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารที่มีคณุค่า 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหนองกุง
ใหญ่ 
ศูนย์วัดจอมแจ้ง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สุขภาพการ
เจริญเติบโต
ของเด็ก 

เด็กได้รับ
อาหารที่มี
คุณค่าและ
ปริมาณ
เพียงพอ 

ส่วน
การศึกษา 

128 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน 5 โรงเรียน 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหารที่มี
คุณค่า  
 

เด็กนักเรยีน
จ านวน 5 
โรงเรียน 

2,324,000 2,324,000 2,324,000 2,324,000 2,324,000 สุขภาพการ
เจริญเติบโต
ของเด็ก  

เด็กได้รับ
อาหารที่มี
คุณค่าและ
ปริมาณ
เพียงพอ 

ส่วน
การศึกษา 

129 อุดหนุนอาหารกลางเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองกุงใหญ่ และ
ศูนย์วัดจอมแจ้ง 

เพื่อให้เด็กได้รับนม
ที่มีคุณค่าและ
เพียงพอต่อร่างกาย 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหนองกุง
ใหญ่ 
ศูนย์วัดจอมแจ้ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สุขภาพการ
เจริญเติบโต
ของเด็ก 

เด็กได้รับนม
ที่มีคุณค่า
และปรมิาณ
เพียงพอ 

ส่วน
การศึกษา  

130 อุดหนุนอาหารเสรมิ(นม)
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน 5 โรงเรียน 

เพื่อให้เด็กได้รับนม
ที่มีคุณค่าและ
เพียงพอต่อร่างกาย 

เด็กนักเรยีน
จ านวน 5 
โรงเรียน 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 สุขภาพการ
เจริญเติบโต
ของเด็ก 

เด็กได้รับนม
ที่มีคุณค่า
และปรมิาณ
เพียงพอ 

ส่วน
การศึกษา 
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                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  การยกระดบัการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข.ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  สนบัสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
1.ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและประเพณี    
1.1 แผนงานการศึกษา                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

131 อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

เพื่อจัดสรรให้
ส าหรับเด็กปฐมวยั
(3-5ปี) 

ศูนย์หนองกุง
ใหญ่ 100-
150 คน 
ศูนย์วัดจอม
แจ้ง 
30-50 คน 

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 เด็กได้รับการ
การพัฒนาด้าน
อารมย์ สังคม 
สติปัญญา 

เด็กมี
พัฒนาการ 
ด้านอารมย์ 
สังคม 
สติปัญญา 
 
 

ส่วน
การศึกษา 

132 อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อจัดสรรให้เด็ก
ปฐมวัย 3-5ปี 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ ์
-ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
 

ศูนย์หนองกุง
ใหญ่ 100-
150 คน 
ศูนย์วัดจอม
แจ้ง 
30-50 คน 

226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 เด็กได้รับการ
การพัฒนาด้าน
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 
 
 
 

เด็กมี
พัฒนาการ 
ด้านอารมย์ 
สังคม 
สติปัญญา 
 

ส่วน
การศึกษา 
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ผ.02                                                                         

                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  การยกระดบัการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข.ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  สนบัสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
1.ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและประเพณี    
1.1 แผนงานการศึกษา                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

133 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 
และงานประเพณีอื่นๆ 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

การจัดงานสบื
สานประเพณีวัน
เข้าพรรษาและ
งานประเพณี
อื่นๆ  

50,000 50,000 50,000 50,000 
 
 

50,000 การจัดกิจกรรม/
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีงาน
เข้าพรรษา และ
งานประเพณีอื่นๆ 
 

กิจกรรมหรือ 
ขนบธรรมเนยี
ม ประเพณี
วัฒนธรรม คง
อยู่สืบทอด
ต่อไป 

ส่วน
การศึกษา 

134 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก
ภายในต าบล 

เพื่อเป็นการสบืสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น 

การจัดงานสบื
สานประเพณี
บุญเดือนหกท้ัง 
13 หมู่บ้าน 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 การจัดงาน
ประเพณ ี
 
 
 
 
 

มีการสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา 
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                                                                          ผ.02                                                                           

                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  การยกระดบัการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข.ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เสริมสร้างการเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
1.ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนามนุษย์และสังคม   
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

135 อุดหนุนโครงการจัด
งานและพิธีชุมนุมสวน
สนามวัน อปพร. 
 

เพื่อสนับสนุนพิธี
ชุมนุมสวนสนาม
วัน อปพร. 
 

ศูนย์  อปพร. 
อ าเภอกระนวน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลการ
ด าเนินงานของ 
อปพร. 
 

การ
ด าเนินงาน
ของ อปพร.มี
ความพร้อม
เพียงและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส านักปลดั 

136 อุดหนุนโครงการงาน
รัฐพิธีให้แก่ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
กระนวน 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีของ
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกระนวน 
 

การด าเนินงานท่ีท า
การปกครองอ าเภอ
กระนวน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ด าเนินงานของ 
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
กระนวน. 
 

การจัดงานรัฐ
พิธีบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 
 

ส านักปลดั 
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