
 

ผ. 02 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

219 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) หลักสูตร
จัดตั้ง 

เพื่อให้ อปพร.มีความรู้
ความเข้าใจทักษะและ
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

อปพร.ในต าบล  
จ านวน  
78  คน 

390,000 
 
 
 

390,000 
 

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

อปพร.มีความรู้
ความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจ
งาน อปพร.
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

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

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

ประสิทธิภาพการ
ท างานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

130,000 
 

130,000 
 

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

งานป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ
การท างานมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั  

221 โครงการบริการ
ประชาชนเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม ่
 
 

ประชาชนท่ีสัญจร
ในช่วงเทศกาล 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ส านักปลดั 



 

222 โครงการบริการ
ประชาชนเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่ออ านวยความสะดวก
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ประชาชนท่ีสัญจร
ในช่วงเทศกาล 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000  50,000  จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุ  

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ส านักปลดั 
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ผ. 02 

 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านการเสริมสร้างการลงทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม    
1.1 แผนงาน งบกลาง    

 โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563 

(บาท) 
2564(บาท) 2565 

(บาท) 

223 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

 

เพื่อจัดเป็นสวสัดิการ
ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึน
ไปท่ีเข้าหลักเกณฑ ์
 

ผู้สูงอายุ  จ านวน 
1,565  คน 

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

ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสวัสดิการ 
 

ส านักปลดั 

224 โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 
 
 
 

เพื่อจัดเป็นสวสัดิการ
แก่ผู้พิการ 

คนพิการที่ขึ้น
ทะเบียนภายใน
ต าบลจ านวน 497  
คน 

4,711,200 4,711,200 4,800,000 4,800,000 4,800,000 จ านวนผู้
พิการ 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการ 

ส านักปลดั 



 

225 เงินสงเคราะห์ผูต้ิด
เชื่อ HIV 
 

เพื่อจัดเป็นสวสัดิการ
ให้แก่ผู้ติดเชื้อ เอดส์ 
ที่แสดงตน 

เพื่อส่งเสริม กองทุน
ฯ HIV.อ าเภอ
กระนวน 
 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 การจัด
สวัสดิการ
ผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการ 

ส านักปลดั 

226 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ประชาชนท่ี
ประสบภัยพิบัตจิาก
ธรรมชาต ิ

ประชาชนต าบล
หนองกุงใหญ่ 

800,000 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนท่ี
ประสบภัยได้รบั
การช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 
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ผ. 02 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านการเสริมสร้างการลงทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม    
1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป                                                                                          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

227 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนหนว่ย
กู้ชีพของ อบต. 
หนองกุงใหญ่ 
 

-เพื่อให้บริการ
ประชาชน 
 -เพื่อลดอัตราเสี่ยง
ในการเจ็บป่วยและ
เสียชีวิตของ

หน่วยกู้ชีพ อบต.
หนองกุงใหญ่ 

  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนประชาชนที่
รับบริการ/ศักยภาพ
การท างานหน่วยกูช้ีพ 
 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว 
และทั่วถึง 
   

ส านักปลดั 



 

ประชาชน  
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ผ. 02 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านการเสริมสร้างการลงทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม    
1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 



 

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
228 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อ พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  
  

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน  13  
หมู่บ้าน ในต าบล
หนองกุงใหญ่  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศักยภาพ ความ
เป็นอยู่ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

ส านักปลัด  

229 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้
ว่างงาน 
ผู้ด้อยโอกาสมีงาน
ท าและมีรายได ้

ผู้ว่างงาน 
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้วา่งงานผู้
ด้อย 
โอกาส 

ผู้ว่างงาน 
ผู้ด้อยโอกาสมีงาน
ท าและมีรายได ้

ส านักปลัด  

230 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
สุขภาพแข็งแรง มี
ความรักสามัคค ี

ส านักปลัด 
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ผ. 02 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

231 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
ครัวเรือนที่ท า
เกษตรอินทรีย์ 

เกษตรกรลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมี และมี
สภาพแวดล้อมที่ด ี

ส านักปลัด  

232 
 
 
 
 

โครงการจัด
สวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื่อจัด
สวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 
 
 
 
 

จัด
สวนสาธารณ
ะ 1 แห่งใน
พื้นที่ต าบล
หนองกุงใหญ่ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 สวนสาธารณะ มีสวนสาธารณะ 
มีภูมิทัศน์สวยงาม 

ส านักปลัด 
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ผ. 02 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านการเสริมสร้างการลงทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
1.1 แผนงาน  สาธารณสุข                                                                                        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

233 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
โรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัข แมว ในต าบล   50,000 50,000 50,000 50,000  50,000 จ านวนสุนัข แมว พื้นที่ต าบล
หนองกุงใหญ่
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

อบต.และ ปศุ
สัตว์อ าเภอ 

234 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย ์
(ทรายอะเบท) 

เพื่อใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 

รพ.สต.หนองกุงใหญ่ 
รพ.สต.บ้านหนองโอง 

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ปว่ย
ไข้เลือดออก 

พื้นที่ต าบล
หนองกุงใหญ่
ปลอดโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

235 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 
 

เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะ 

พื้นที่ 13 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะลดลง ปริมาณขยะ
ลดลง 

ส านักปลัด 

236  โครงการขับเคลื่อนประชารัฐ
ร่วมคัดแยกขยะครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมการคักแยกขยะ 
และลดปริมาณขยะ 

พื้นที่ 13 หมู่บา้น    5,000 50,00 50,00 ปริมาณขยะลดลง ประชาชนรู้จัก
คัดแยกขยะ 
ปริมาณขยะ
ลดลง 

ส านักปลัด 

237 ค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าน าขยะไปทิ้ง
บ่อขยะเทศบาลเมือง
กระนวน 

ปริมาณขยะลด 350,000 350,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณขยะลดลง มีที่ส าหรับ
จัดเก็บขยะ 

ส านักปลัด 
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 ผ. 02 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านการเสริมสร้างการลงทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนามนษุย์และสังคม 
1.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

238 โครงการสนบัสนนุ
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพพลามัยที่ดีและ
แข็งแรง 
 

ประชาชนสนใจการ
เล่นกีฬา และมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

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

ประชาชน
สนใจออก
ก าลังกายเลน่
กีฬาและมี
สุขภาพร่าสง
กายแข็งแรง 
 
 

ส่วน
การศึกษา 
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 ผ. 02 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
1.ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
1.1 แผนงาน การเกษตร                                                                                       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

239 โครงการปลูกปา่เฉลิม
พระเกียรติฯ 

เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ตาม
ธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

พื้นที่ปา่ในต าบล
หนองกุงใหญ่ 
 
 

30,000 30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 30,000 พื้นที่ปา่ในต าบล พื้นที่ปา่ไม้มี
ความอุดม
สมบูรณ์  
 

ส านักปลัด 
 
 

240 โครงการปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ดิน และน้ า 
ตามแนวพระราชด าริ 

เพื่อป้องกันการ
พังทะลายของดิน 

พื้นที่ต าบลหนอง
กุงใหญ่  

10,000 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 พื้นที่ปลูกหญ้าแฝก ดินบริเวณ
แหล่งน้ าไม่
พังทะลาย 

ส านักปลัด 



 

241 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
พืชที่หายากหรือใกล้
สูญพันธุ์ในท้องถิ่น 
 

พื้นที่ปา่ในเขต
ต าบลหนองกุงใหญ่ 

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

พื้นที่ปา่อุดม
สมบูรณ์มี
พันธุ์พืช
หลากหลาย
ชนิด 

ส านักปลัด  

242 โครงการคลองสวยน้ า
ใส(กิจกรรมก าจัด
ผักตบชวา) 

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 

หนองน้้า  
ล้าห้วย 
ปราศจาก
ผักตบชวา 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
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 ผ. 02 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านการพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
1.1 แผนงาน การศึกษา                                                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วดั 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

243 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุ  
รถรับ – ส่ง นักเรียนที่
ด้อยโอกาสศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านหนองกุง
ใหญ่ 

เพื่ออ านวยความสะดวก 
และลดภาระค่าใช้จา่ย
ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียน
ศูนย์ฯ 
บ้านหนองกุง
ใหญ่ 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 เด็กนักเรียน ลดาภาระ
ค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครอง 
 

ส่วน
การศึกษา 

244 โครงการสานสมัพันธ์วัน เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญและ เด็กนักเรยีนศูนย์ฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก เด็กนักเรยีน ส่วนการศึกษา 



 

ปัจฉิมนิเทศ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองกุง
ใหญ่ 

ก าลังใจแก่เด็กและ
ผู้ปกครอง 

หนองกุงใหญ ่ นักเรียน และผูป้กครอง
มีขวัญและ
ก าลังใจ 

245 โครงการจดักิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองกุง
ใหญ่ 

เพื่อจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ 
 

กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันแม ่
กิจกรรมวันคร ู
 

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

เด็กนักเรยีน
ได้แสดงออก
และร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

ส่วนการศึกษา  

246 โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อให้ความส าคัญแก่
เด็กให้เด็กมีโอกาสกล้า
แสดงออกในทางที่
เหมาะสมถูกต้อง 

เด็ก เยาวชน ใน
เขตต าบลหนอง
กุงใหญ่ 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนเด็ก
เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ  

เด็กเยาวชน
ได้แสดงออก
และมีความ
กล้าในทางที่
ถูกต้อง 
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                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  



 

247 โครงการประชาคม
ปรับปรุง ทบทวน
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) 

เพื่อออกประชาคม
รับฟัง ความคิดเห็น 
ข้อเสนอ ปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน เป็น
แนวทางจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  
 

เพื่อท าการ
เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี
 (พ.ศ.2561-
2565) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แผนพัฒนาของ 
อบต. 

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

ส านักปลัด 
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                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

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



 

                                                                     
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา   
ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

248 ค่าใช้จ่ายการรังวัด
ที่ดินสาธารณประโยชน ์
 
 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการท้านิติ
กรรมเกี่ยวกับที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

ค่ารังวัด/
ค่าธรรมเนียม
ต่างเกี่ยวกับ
ที่ดิน 

50,000 50,000 5,000 5,000 5,000 การท านิติกรรม
ต่างๆเกี่ยวกับท่ี
สาธารณประโยชน์ 

การท านิติกรรม
ต่างๆเกี่ยวกับท่ี
สาธารณประโยชน์
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและ
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 

249 โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้เรื่องภาษ ี

เพื่อเป็นการอบรมให้
ความรู้เรื่องภาษีแก่
ผู้น าชุมชน และ
ประชาชน 
 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

30,000 - 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วมอบรม มี
ความรู้เรื่องภาษี
เพิ่มมากขึ้น 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้เรื่องภาษี  
 

ส านักปลดั 

250 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  พนักงาน  
ลูกจ้าง กลุ่มองค์กร  
ผู้น าชุมชน ในต าบล 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงาน กลุ่มองค์กร  
ผู้น าชุมชน 

อบรมผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
พนักงาน  
ลูกจ้าง กลุ่ม
องค์กร  ผู้น า
ชุมชน ในต าบล 

300,000 300,000 400,000 400,000 400,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์มาก
ขึ้น 

ผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงาน  
ลูกจ้าง กลุ่มองค์กร  
ผู้น าชุมชน มี
ศักยภาพการท างาน
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั  
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ผ.02                                                                           
 
                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 



 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

251 โครงการปรับปรุง
หรือซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาและ
ซ่อมแซม วัสดุ
และครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัติงาน 
 

วัสดุและครุภัณฑ์
ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประสิทธิภาพการ
ท างาน และการ
ให้บริการ
ประชาชน 
 

การท างานเพื่อ
บริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
  

ส านักปลัด  
ส่วนการ
คลัง 
ส่วน
การศึกษา 
ส่วนโยธา 
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