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บทที ่4 
วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

 
4.1 วสัิยทศัน์ (Vision)   

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น กาํหนดวสัิยทศัน์  
การพฒันาไว้ว่า   
 “องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มุ่งมัน่พฒันาขอนแก่นใหน่้าอยู ่สู่การพฒันาท่ีสมดุล
และยัง่ยนื ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจดัการท่ีดี” 
 
4.2 พนัธกจิ (Mission) 
 เพือ่ให้บรรลุวสัิยทศัน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ได้กาํหนดพนัธกจิการ
พฒันา ดังนี ้
 1. พฒันาคนใหมี้คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั มีสุขภาวะท่ีดี มีความมัน่คงในการ
ดาํรงชีวิต ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พฒันาขอนแก่นใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่และน่าลงทุน 
 3. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน การบริการ และ
การท่องเท่ียว  
 4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
ควบคู่กบัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหส้มดุลอยา่งย ัง่ยนื 
 5. สืบสานวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินใหด้าํรงอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 
 6. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินจากทุก  
ภาคส่วน 
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4.3 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา (Goals) 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี (1) จาํนวนตวัชี้วดัที่บรรลุเป้าหมาย  ปี 2554 2 24 24 25 25 26 

 จปฐ. (ตวัชี้วดั) ตวัชี้วดับรรลุเป้าหมาย ตวัชี้วดั      
  23 ตวัชี้วดั จาก 42       
  ตวัชี้วดั (54.76%)       
         
2. นักเรียนในโรงเรียนสังกดัได้รับ (1) ร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนในสงักดั ปีการศึกษา 2554   >97% >97% >97% >97% >97% >97% 

การพฒันาเพิม่ศักยภาพและเตรียม ที่จบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ที่มีโอกาส จาํนวน 2,122 คน คิดเป็น        
ความพร้อมในการศึกษาต่อ ศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 97.25        
 หรือเทียบเท่า  (นร. ม.3 2,182 คน)       
 (2) ร้อยละของนกัเรียนในโรงเรียนใน ปีการศึกษา 2554 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 สงักดัที่เขา้ร่วมกิจกรรมเพิ่มศกัยภาพและ จาํนวน 4.705 คน        
 เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดบั คิดเป็น 100%       
 อุดมศึกษา (นร.ม.4-6 รวม       
  4,705 คน)       
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

3. เด็กและเยาวชนได้รับการพฒันา (2) จาํนวนเดก็และเยาวชนที่ไดร้ับการ ปี 2554  = 12,695  คน >13,000 >13,000 >13,000 >13,000 >13,000 >13,000 

ทกัษะชีวติ มีพฒันาการทีเ่หมาะสม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ  คนต่อปี      
กบัวยั และอยู่ในสภาพแวดล้อมที ่ ค่านิยมที่ดีงาม        
น่าอยู่ (3) จาํนวนแหล่งเรียนรู้ นวตักรรมและ ปี 2554 = 19  แห่ง 25 แห่ง 5 5 5 5 5 
 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาที่        
 เพิ่มขึ้น (แห่ง)        
         
4. การจัดการศึกษามีคุณภาพตาม (1) จาํนวนสถานศึกษาในสงักดั ที่มี ปี 2552 = 15 โรง 19 - - 19 - - 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกผา่น (สถานศึกษาในสงักดั       
 เกณฑม์าตรฐานและไดร้ับการรับรอง อบจ.ขก. รวม 19 โรง)       

 มาตรฐานการศึกษา (โรง)        

 (2) จาํนวนสถานศึกษาในสงักดั ที่มีผล ปี 2553 = 19 โรง 19 19 19 19 19 19 

 การประเมินคุณภาพภายในระดบัดีขึ้นไป (สถานศึกษาในสงักดั       

 ไม่ตํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของมาตรฐานการ อบจ.ขก. รวม 19 โรง)       
 ประเมินคุณภาพภายใน (โรง)        
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

5.ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ และ (1) ร้อยละของความยาวของถนน ปี 2554 รวม 1,699.88  75% 75% 75% 75% 75% 75% 

น่าลงทุน คอนกรีตและ/หรือลาดยางในความ    กม. ต่อปี      

 รับผดิชอบของ อบจ.ขก. ที่ไดม้าตรฐาน -ถนนลาดยาง 1,340.623       
 ทางหลวงทอ้งถิ่นชั้นที่ 4 (กม.)  กม.       
  -ถนน คสล. 359.261 กม.       
         
 (2) จาํนวนเครือข่ายอาสาสมคัรรักษา ปี 2554      -     ตาํบล      198 50 100 150 198 198 
 ความปลอดภยัประจาํตาํบล (ตาํบล) (จงัหวดัขอนแก่นมี 198       
  ตาํบล)       
         
6. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ (1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนในครัวเรือนที่ ปี 2554  จาํนวน >99.2% >99.2% >99.2% >99.2% >99.2% >99.2% 

 มีรายไดผ้า่นเกณฑ ์จปฐ. (23,000 บาท/  253,827 ครัวเรือน จาก       
 คน/ ปี) 255,796 ครัวเรือน       
  (99.2%)       
         
         
         
         



บทที่ 4  วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พ.ศ.2556 - 2560 

103 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

7. ทรัพยากรธรรมชาติคงความ (1) พื้นที่ป่าไมป้ลูกใหม่และป่าทดแทน ปี 2549 พท.ป่าทั้งจงัหวดั 5,000 ไร่ 1,000  1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 

อุดมสมบูรณ์ เพิ่มขึ้น (ไร่) จาํนวน  604,362.5 ไร่   ไร่     

  ( 8.88% ของพื้นที่ทั้งจงัหวดั)       

 (2) จาํนวนแหล่งนํ้าผวิดิน/ใตด้ินที่ไดร้ับ ปี 2554  =   95  แห่ง > 100 แห่ง > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

 การพฒันาและฟื้นฟ ู (แห่ง)  ต่อปี แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 

 (3) จาํนวนสมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ ์ ปี 2553  = 2,500   คน 15,000 คน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่ ปี 2554  = 3,000   คน       
 เขา้ร่วมกิจกรรม (คน)        
 (4) จาํนวนชุมชนที่มีการบริหารจดัการ ปี 2553  = 20  ชุมชน 240 ชุมชน 40 40 50 50 60 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใน ปี 2554  = 35  ชุมชน       

 ชุมชน (ชุมชน)        

         

8.ท้องถิ่นมีระบบบริหารจัดการ (1) จาํนวนพื้นที่ที่เตรียมความพร้อมการ NA 2 แห่ง 1 - 1 - - 

ขยะมูลฝอยรวม จดัการขยะมูลฝอยรวม (แห่ง)        
 (2) จาํนวนธนาคารขยะที่เพิ่มขึ้น  (แห่ง) ปี 2553 =  250   แห่ง 250  แห่ง 50 50 50 50 50 
  ปี 2554 =  300   แห่ง       
         

9.ระบบการให้บริการของ อบจ.ขก. (1) ร้อยละความพึงพอใจของผูม้ารับ ปี 2553  = 91.42%  85% 87%  87%  87%  87%  87% 

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการ ปี 2554 =  94.87%       
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

10. ระบบบริหารจัดการมี (1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตาม ปี 2554 จาํนวน 516 >95% >95% >95% >95% >95% >95% 

ประสิทธิภาพ แผนพฒันาสามปีที่นาํไปปฏิบตัิ โครงการ จาก 626 โครงการ         
  คิดเป็น 82.43%       
 (2) จาํนวนเทคโนโลยสีารสนเทศและ ปี 2554  =  1 ระบบ 3  1 - 1 - 1 
 นวตักรรมที่นาํมาใชใ้นการบริหารจดัการ (ระบบบริหารงานบุคคล)       
 (3) ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ ร้อยละ 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 พฒันาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานและ        
 ใหบ้ริการ        
 (4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินรายไดท้ี่  ปี 2554  = 14.43% ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 

 อบจ.ขก.จดัเกบ็เอง  ( 11,931,496.47บาท ) ต่อปี      

         

11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ (1) ร้อยละของโครงการตามขอ้เสนอ ปี 2554  มีโครงการ  >75% >75% >75% >75% >75% >75% 

พฒันาท้องถิ่นมากขึน้ ของประชาคมที่บรรจุไวใ้นแผนพฒันา บรรจุในแผน คิดเป็น        
 สามปี ร้อยละ 75.71       
  (จาํนวน 474 โครงการ       
  จาก 626 โครงการ)       
         
         

 


