
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570 
(บาท) 

80 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  

เพื่อให้ อปพร.มีความรู้
ความเข้าใจทักษะและ
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

อปพร.ในต าบล  
จ านวน  
80  คน 

100,000 
 
 
 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ความรู้
ความสามารถ/
จ านวน อปพร.ที่
เข้าอบรม 

อปพร.มีความรู้
ความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจ
งาน อปพร.
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

81 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย (ค่าตอบแทน,ค่า
วัสดุงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั) 
 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

ประสิทธิภาพการ
ท างานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสา
ธารณภัย  

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมี
ประสิทธิภาพ
การท างานมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด  

82 โครงการบริการ
ประชาชนเพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม ่
 
 

ประชาชนท่ีสัญจร
ในช่วงเทศกาล 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ส านักปลัด 

83 โครงการบริการ
ประชาชนเพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่ออ านวยความสะดวก
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ประชาชนท่ีสัญจร
ในช่วงเทศกาล 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000  10,000  จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุ  

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน 
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2.เพื่อส่งเสรมิความความรู้
ด้านจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น 
3.เพื่อพัฒนาระบบกู้ภัย
ภาวะฉุกเฉินให้รวดเร็วทัน
เหตุการ 
4.เพื่อสนับสนุนโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. 
 

อปพร.และ
ประชาชนผู้ผา่น
การอบรม 
 

100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ของผู้เข้าอบรม 

ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลืองาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิด
เหตุได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นระบบ
มาตรฐาน
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 

 
81 

 
 



 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านการเสริมสร้างการลงทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษยแ์ละสังคม    
1.1 แผนงาน งบกลาง    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจัดเป็นสวสัดิการ
ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึน
ไปท่ีเข้าหลักเกณฑ ์
 

ผู้สูงอายุ  1,916 
คน 
 

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 จ านวน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสวัสดิการ 

ส านักปลดั 

86 โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 
 

เพื่อจัดเป็นสวสัดิการ
แก่ผู้พิการ 

คนพิการที่ขึ้น
ทะเบียนภายใน
ต าบลจ านวน 510  
คน 
 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 จ านวนผู้
พิการ 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการ 

ส านักปลดั 

87 เงินสงเคราะห์ผูต้ิด
เชื่อ HIV 
 

เพื่อจัดเป็นสวสัดิการ
ให้แก่ผู้ติดเชื้อ เอดส์ 
ที่แสดงตน 

เพื่อส่งเสริม กองทุน 
HIV.อ าเภอกระนวน 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 การจัด
สวัสดิการ
ผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการ 

ส านักปลดั 

88 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ประชาชนท่ี
ประสบภัยพิบัตจิาก
ธรรมชาต ิ
 

ประชาชนต าบล
หนองกุงใหญ่ 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนท่ี
ประสบภัยได้รบั
การช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

89 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการจราจร 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
หน่วยงานอ่ืนเพื่อ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
จราจร 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การจัด
การจราจร 

การจัด
การจราจรมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านการเสริมสร้างการลงทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษยแ์ละสังคม    
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป                                                                                          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุน
หน่วยกู้ชีพของ 
อบต. หนองกุง
ใหญ่ 
 

-เพื่อให้บริการ
ประชาชน 
 -เพื่อลดอัตราเสี่ยง
ในการเจ็บป่วยและ
เสียชีวิตของ
ประชาชน  
 
 
 
 

หน่วยกู้ชีพ อบต.
หนองกุงใหญ่ 

  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนประชาชน
ที่รับบริการ/
ศักยภาพการ
ท างานหน่วยกู้
ชีพ 
 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว 
และทั่วถึง 
   

ส านักปลดั 

91 โครงการจดังาน
เฉลิมพระเกียรตฯิ
เนื่องในวันส าคัญ
ต่างๆ 
 

เพื่อจัดกิจการให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความจง
รักภัดิด์ี และร่วมกัน
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 

ผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิก 
อบต. และ
ประชาชน ต าบล
หนองกุงใหญ่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
-การกิจกรรม  

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภดัิ์ดี 
และร่วมกัน
บ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านการเสริมสร้างการลงทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจพอเพยีง 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม    
1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

92 โครงการแข่งขัน
กีฬาสานสัมพนัธ์
ชุมชนต าบล
หนองกุงใหญ่ 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชน
ทุกกลุ่มวัยมีโอกาส
เล่นกีฬาหรือออก
ก าลังกาย 
-เพื่อสร้างมิตรภาพ 
สานความสัมพนัธ์ 
และความสามัคค ี

นักกีฬา/เยาวชน/
ประชาชน  จ านวน 
13 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนชนมี
สุขภาพแข็งแรง มี
ความรักสามัคค ี

ประชาชนชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง มี
ความรัก
สามัคค ี

ส านักปลัด 

93 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกา
จ านวน 13 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศักยภาพความ
เป็นอยู่ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีสามารถชว่
เหลือตัวเองได้ 
 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านการเสริมสร้างการลงทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจพอเพยีง 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม    
1.1 แผนงาน  การเกษตร                                                                                        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

94 โครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ 
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ย
ชีวภาพลดการใช้
ปุ๋ยเคมี 
2.ลดต้นทุนการ
ผลิตและรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

พื้นที่ท า
การเกษตร
จ านวน  13  
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ท าเกษตร 

เกษตรกรลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมี และมี
สภาพแวดล้อมที่ด ี

ส านักปลัด  

95 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุกลุ่มผู้
เลี้ยงสัตว์ต าบล
หนองกุงใหญ๋ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนนุกลุ่มผู้
เลี้ยงสัตว์ต าบล
หนองกุงใหญ่ 
 
 
 

กลุ่มผู้เลี้ยง
สัตว์ต าบล
หนองกุงใหญ๋ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มผู้เลี้ง
สัตว ์

กลุ่มผู้เลี้งสัตว์
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนนุ 

ส านักปลัด  
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ผ. 02 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านการเสริมสร้างการลงทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจพอเพยีง 
1.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
1.1 แผนงาน  สาธารณสุข                                                                                        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

96 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัข แมว 13 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000  50,000 จ านวนสุนัข แมว พื้นที่ต าบล
หนองกุงใหญ่
ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

อบต.และ 
ปศุสัตว์
อ าเภอ 

97 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
 

เพื่อใช้ในการป้องกัน
และควบคมุไข้เลือดออก 
หรือโรคติดต่ออื่นๆ 

พื้นที่ 13 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ป่วย
ไข้เลือดออก 

พื้นที่ต าบล
หนองกุงใหญ่
ปลอดโรค
ไข้เลือดออก 
 

ส านักปลดั 

98 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการขยะ
ชุมชนแบบบูรณาการ 

เพื่อส่งเสริมการคัดแยก
ขยะและลดปริมาณขยะ 

จัดซื้อวัสดุในการคัด
แยกขยะในพื้นที่ 13
หมู่บ้าน 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณขยะลดลง ปริมาณขยะ
ลดลง 

ส านักปลดั 

99 ค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะมลู
ฝอย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน าขยะ
ไปท้ิงบ่อขยะเทศบาล
เมืองกระนวน 
 

ค่าบริหารจัดการใน
การก าจัดขยะ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณขยะ ปริมาณขยะ
ลดลง 

ส านักปลดั 
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 ผ. 02 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านการเสริมสร้างการลงทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจพอเพยีง 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม 
1.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

100 โครงการสนบัสนนุ
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพพลามัยที่ดีและ
แข็งแรง 
 

ประชาชนสนใจ
การเล่นกีฬา 
และมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

ประชาชน
สนใจออก
ก าลังกายเลน่
กีฬาและมี
สุขภาพร่าสง
กายแข็งแรง 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 
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 ผ. 02 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
1.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
1.1 แผนงาน การเกษตร                                                                                       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

101 โครงการปลูกปา่เฉลิม
พระเกียรติฯ 

1.เพื่อฟื้นฟูป่าไม้
ตามธรรมชาติให้มี
ความอุดมสมบูรณ ์
2.เพื่อดูแล
บ ารุงรักษาตน้ไม ้
 

1.ท าการปลูก
ต้นไม้เพิ่มพื้นที่
ป่า 
2.ดูแล
บ ารุงรักษา
ต้นไม ้
 

30,000 30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 30,000 พื้นที่ปา่ในต าบล พื้นที่ต าบล
หนองกุงใหญ่
มีป่าไมท้ี่มี
ความอุดม
สมบูรณ์  

ส านักปลัด 
 
 

102 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
พืชที่หายากหรือใกล้
สูญพันธ์ุในท้องถิ่น 
 

พื้นที่ป่าในเขต
ต าบลหนองกุง
ใหญ่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พันธุ์พืชที่มีใน
ท้องถิ่น 

พื้นที่ป่าอุดม
สมบูรณ์มีพันธ์ุ
พืช
หลากหลาย
ชนิด 
 
 

ส านักปลดั  

103 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อก าจัดผักตบชวา
ตามแหล่งน้ าภายใน
ต าบล 

หนองน้ า ล าห้วย 
ภายในต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองน้ า 
ล าห้วย 

หนองน้ า  
ล าห้วย 
ปราศจาก
ผักตบชวา 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
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 ผ. 02 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านการพัฒนาศักยภาพพลเมอืง 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี 
1.1 แผนงาน การศึกษา                                                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

104 โครงการสานสมัพันธ์วัน
ปัจฉิมนิเทศ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองกุง
ใหญ่ 

เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญ
และก าลังใจแก่เด็กและ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีนศูนย์ฯ
หนองกุงใหญ ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีน
และผูป้กครอง
มีขวัญและ
ก าลังใจ 
 
 

ส่วนการศึกษา 

105 โครงการจดักิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองกุง
ใหญ่ 

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ 
 

กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันแม ่
กิจกรรมวันคร ู
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน  

เด็กนักเรยีน
ได้แสดงออก
และร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
 
 

ส่วนการศึกษา  

106 โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อให้ความส าคัญแก่
เด็กให้เด็กมีโอกาส
กล้าแสดงออกในทาง
ที่เหมาะสมถูกต้อง 

เด็ก เยาวชน ใน
เขตต าบลหนอง
กุงใหญ่ 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
เด็ก
เยาวชนที่
เข้าร่วม
โครงการ  

เด็กเยาวชน
ได้แสดงออก
และมีความ
กล้าในทางที่
ถูกต้อง 
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ผ.02                                                                           

 
                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ 
ข.ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการบรหิารภาครัฐและการพัฒนาเมืองและชุมชน 
1.ยุทธศาสตร์ อปท. (ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารจดัการที่ดี)    
1.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

107 โครงการประชาคม 
ทบทวนเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2566-2570) 

เพื่อออกประชาคม
รับฟัง ความคิดเห็น 
ข้อเสนอ ปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน เป็น
แนวทางจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เพื่อท าการ
เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2566-
2570) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แผนพัฒนาของ 
อบต. 

ได้แผนพฒันา
ต าบลเพื่อเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงาน และ
เป็นกรอบการ
จัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ 
ข.ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการบริหารภาครัฐและการพัฒนาเมืองและชุมชน 
1.ยุทธศาสตร์ อปท. (ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการบรหิารจัดการที่ดี)    
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป                                                               

                                                                     
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา   
ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

108 ค่าใช้จ่ายการรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน ์
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตา่งๆ
ในการท านิติกรรม
เกี่ยวกบัที่ดิน
สาธารณประโยชน ์

ค่ารังวัด/
ค่าธรรมเนียมต่าง
เกี่ยวกบัที่ดิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การท านิติกรรม
ต่างๆเกี่ยวกบัที่
สาธารณประโยช
น์ 

การท านิติกรรมต่างๆ
เกี่ยวกบัที่
สาธารณประโยชน์
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถกูต้อง 

ส านักปลัด 

109 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพือ่
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการ 

เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มาใช้
บริการ 
 

การประเมินความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับ
บริการ 

ได้รับทราบความคิดเห็น
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

110 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิ
สภาท้องถิ่น กรณีต าแหน่ง
ว่าง หรือครบวาระ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตา่งๆ 
ในการจัดการเลือกตั้ง 

การจัดการเลือกตั้ง
ภายในต าบลหนอง
กุงใหญ่ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การจัดการ
เลือกตั้ง 

การจัดการเลือกตั้ง ส านักปลัด 

111 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานจัดเก็บ
รายได้และบริการรับช าระ
ภาษ ี
 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานจัดเก็บ
รายได้ 

งานจัดเก็บรายได ้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การจัดเก็บรายได้
ของ อบต. 

งานจัดเก็บรายได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 

ส านักปลัด 

112 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร  สมาชกิ
สภา  พนักงาน  ลูกจ้าง 
กลุ่มองค์กร  ผู้น าชุมชน ใน
ต าบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร  สมาชกิสภา  
พนักงาน กลุ่มองค์กร  
ผู้น าชุมชน 

อบรมผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
พนักงาน  ลกูจ้าง 
กลุ่มองค์กร  ผู้น า
ชุมชน ในต าบล 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์
มากขึ้น 

ผู้บริหาร  สมาชกิสภา  
พนักงาน  ลกูจ้าง กลุ่ม
องค์กร  ผู้น าชุมชน มี
ศักยภาพการท างาน
ยิ่งขึ้น 
 

ส านักปลัด  
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ผ.02                                                                           

 
                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ 
ข.ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการบรหิารภาครัฐและการพัฒนาเมืองและชุมชน 
1.ยุทธศาสตร์ อปท. (ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามนุษย์และสังคม)    
1.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์                                                              

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

113 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตหรือ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาส 

1.เพื่อส่งเสริม
อาชีพเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย 
2.เพื่อปรับปรุงที่
อยู่อาศัยให้ถูก
สุขลักษณะและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ผู้ว่างงาน 
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้วา่งงาน
ผู้ด้อยโอกาส 
 

  
ผู้ว่างงาน
ผู้ด้อยโอกาสมี
งานท าและมี
รายได ้

ส านักปลัด  
 

114 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุรถ รับ-
ส่ง เด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสและ
ยากจนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
หนองกุงใหญ่ 
 

เพื่อเป็นการ
สงเคราะห์เด็ก
นักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส  

เด็กนักเรียน
ศูนย์หนองกุง
ใหญ่ 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 เด็กนักเรียน ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครอง 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ 
ข.ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาการบรหิารภาครัฐและการพัฒนาเมืองและชุมชน 
1.ยุทธศาสตร์ อปท. (ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามนุษย์และสังคม)    
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

115 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
เด็กจมน้ า  

1.เป็นการฝึก
ทักษะการป้องกัน
การจมน้ าของเด็ก 
2.เพื่อพัฒนาศัก
ภาพครู ศพด. 

-เด็กนักเรียน 
-ครู ศพด. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทักษะและ
ความสามารถของ
เด็กนักเรียน 
 

 ลดอัตราการ
จมน้ าของเด็ก 

ส านักปลัด  
 

116 โครงการอบรม
เชิงปฎิบัติการการ
ปฐมพาบาลช่วย
ฟื้นคืนชพีขั้น
พื้นฐาน(cpr)ใน
ชุมชนและ
สถานศึกษา 

เพื่ออบรมให้
ความรู้การปฐม
พยาบาล  

พนักงาน 
อบต.
ผู้ปฏิบัตงิานกู้
ชีพ และ
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทักษะ
ความสามารถของ
ผู้เข้าอบรม 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้และ
ทักษะการปฐม
พยาบาล 

ส านักปลัด 

117 โครงการ
มาตรการส่งเสริม
การสวมหมวก
นิรภัยเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยการใช้
รถ 

เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 90 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ความปลอดภัย
ของเด็ก  
-อัตราการสวมใส่
หมวกนิรภัย 

ผู้ปกครองและ
เด็กมีความ
ตระหนักถึง
ความปลอดภัย
ในการใช้รถ 

กอง
การศึกษา 
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