
ส่วนที ่1 

บทนํา 
1.1 บทนํา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 กาํหนดให้องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นจดัทาํ แผนพฒันา ซึ่งประกอบดว้ย แผนยทุธศาสตร์การพฒันา และแผนพฒันาสามปี สาํหรับเป็นกรอบแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจะแสดงถึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ที่สอดคลอ้งกบั

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั และแผนพฒันาอาํเภอ สาํหรับแผนพฒันาสามปี เป็นแผนพฒันาที่แสดงรายละเอียด

แผนงานโครงการพฒันาในแต่ละปีงบประมาณ ที่มีความต่อเนื่องและเป็นแผนกา้วหน้า ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี เพื่อนําไปเป็นกรอบในการจดัทาํ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น (พ.ศ.2554 – 2558) ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นบรรลุไปสู่วิสยัทศัน์ที่กาํหนดไวค้ือ “องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น มุ่งมั่นพฒันาขอนแก่นให้น่าอยู่ สู่การพฒันาที่

สมดุลและยัง่ยนื ภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการบริหารจัดการทีด่ี” โดยประกอบดว้ยประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อขบัเคลื่อนใหบ้รรลุ

ไปสู่วิสยัทศันด์งักล่าวรวม 5 ยทุธศาสตร์ 24 แนวทางการพฒันา  ดงันี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคน สังคม และการศึกษาให้มีคุณภาพ  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา 6 แนวทาง ดงันี้ 
  แนวทางที่ 1 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดบั ทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวยั 
  แนวทางที่ 2 พฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใหป้ระชาชนทุกช่วงวยัไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเนื่อง และเขา้ถึงแหล่งความรู้ทั้งที่เป็น 
                                                             วิทยาการสมยัใหม่ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
  แนวทางที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของคนในครอบครัวและชุมชน 
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แผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

  แนวทางที่ 4  เสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยา่งครบวงจร ตั้งแต่ การส่งเสริม การป้องกนั การรักษา และการฟื้นฟ ู
                                    สมรรถภาพ 

  แนวทางที่ 5 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสยัรักการกีฬา และสร้างโอกาสใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะการกีฬาสู่ 
                                                             ความเป็นเลิศ และพฒันาไปสู่การกีฬาเพื่ออาชีพตามศกัยภาพ 
  แนวทางที่ 6 อนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรม ศาสนา และจารีตประเพณีที่ดีงาม 
   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา 6 แนวทาง ดงันี้ 
  แนวทางที่ 1  ส่งเสริม และประสานการจดัทาํและการใชผ้งัเมืองในทุกระดบั 

  แนวทางที่ 2 พฒันาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหวา่งหมู่บา้น ตาํบล และอาํเภอ 
  แนวทางที่ 3 พฒันาระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการที่ไดม้าตรฐาน 
  แนวทางที่ 4 พฒันา และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
  แนวทางที่ 5 พฒันา ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถิ่น 
  แนวทางที่ 6 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแข่งขนั  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา 4 แนวทาง ดงันี้ 
  แนวทางที่ 1 พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑช์ุมชนอยา่งครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต  
        การบรรจ◌ุภณัฑ ์และการตลาด 

  แนวทางที่ 2 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการทาํเกษตรที่ย ัง่ยนื ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางที่ 3 พฒันา และเสริมสร้างศกัยภาพในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนและผูด้อ้ยโอกาส 
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แผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

  แนวทางที่ 4 พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการท่องเที่ยวเชิงรุก 
  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา 4 แนวทาง ดงันี้ 
  แนวทางที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสาํนึกแก่ชุมชน และองคก์รเครือข่ายดา้นการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม ในการบริหาร 
                                   จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในทอ้งถิ่น 
  แนวทางที่ 2 อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าตน้นํ้าลาํธารใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ และคงความหลากหลายทางชีวภาพ  
  แนวทางที่ 3 พฒันา ฟื้นฟแูหล่งนํ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเกบ็กกันํ้าใชเ้พื่อการอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพ 
  แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูรวม ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม และมลภาวะอื่น ๆ  
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  การพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ี ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา 4  แนวทาง ดงันี้ 
  แนวทางที่ 1 พฒันาเพิ่มขีดความสามารถในดา้นการบริหารจดัการ การเงิน การคลงั และงบประมาณ ใหม้ีประสิทธิภาพ  
                                         ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
  แนวทางที่ 2 พฒันาระบบการใหบ้ริการและเพิ่มขีดสมรรถนะการปฏิบตัิงานบุคลากรทุกระดบั อยา่งต่อเนื่อง 

  แนวทางที่ 3 เสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมชุมชนและประชาชน ในการพฒันาทอ้งถิ่นทุกขั้นตอน 
  แนวทางที่ 4 พฒันาเสริมสร้างภาวะผูน้าํทอ้งถิ่นใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 
                          องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดจ้ดัทาํและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) เมื่อวนัที่ 30  มิถุนายน 2554 โดย

แผนพฒันาสามปีเป็นแผนพฒันาที่แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาในแต่ละปีงบประมาณ ที่มีความต่อเนื่องและเป็นแผนกา้วหนา้ ครอบคลุม 

ระยะเวลา 3 ปี เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใชแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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แผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบตัิให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการที่กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี ซึ่งแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีโครงการพฒันาใน 5 ยุทธศาสตร์ รวม 3 ปี จาํนวนทั้งสิ้น 1,714 โครงการ งบประมาณ  3,982,452,000 บาท โดย

แผนพฒันาปี 2555 มีโครงการรวม 654 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,341,948,150 บาท  สรุปโครงการและงบประมาณในแต่ละปีตามประเด็นยทุธศาสตร์ 

มีดงันี้ 
หน่วย  :  บาท 

ยทุธศาสตร์การพฒันา 
แผนพฒันาปี 2555 แผนพฒันาปี 2556 แผนพฒันาปี 2557 รวม  3 ปี (พ.ศ.2555-2557) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1.  การพฒันาคน สงัคม และการศึกษา  
     ใหม้ีคุณภาพ 

155 245,310,150 93 244,322,270 102 224,939,580 350 714,572,000 

2. การพฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู ่ 301 392,450,000 232 387,820,000 248 416,654,000 781 1,196,924,000 

3. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และ 
   เศรษฐกิจเพือ่การแข่งขนั 

41        53,255,000  25        74,690,000  23      80,710,000  89     208,655,000  

4. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

    และสิ่งแวดลอ้ม 
112 140,872,000 129 172,880,000 135 176,564,000 376 490,316,000 

5. การพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดี 45 510,061,000 37 433,708,000 36 428,216,000 118 1,371,985,000 

รวม 654 1,341,948,150 516 1,313,420,270 544 1,327,083,580 1,714 3,982,452,000 
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แผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

  
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดน้าํกรอบโครงการในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) มาจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 และประกาศบงัคบัใช้ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 เมื่อวนัที่ 9 กันยายน พ.ศ.2554 โดยมี

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,070,996,410 บาท   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ว่าดว้ยการนาํแผนพฒันาไป

ปฏิบตัิ กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตอ้งจดัทาํแผนการดาํเนินงานประจาํปีตามแนวทางที่กาํหนดไวใ้นขอ้ 26 และ 27 โดยแผนการดาํเนินงาน 

เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และระยะเวลาดาํเนินการที่ชดัเจน ที่กาํหนดจะดาํเนินการทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัขอนแก่น เพื่อใชใ้นการประสานการปฏิบตัิและบูรณาการการดาํเนินงานโครงการพฒันากบัภาคส่วนอื่น รวมทั้งใช้ในการกาํกบั ติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินโครงการพฒันาตามแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน 
จงัหวดัขอนแก่น ทั้งนี้ แผนการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีแผนงาน/โครงการที่กาํหนดจะ

ดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ทั้งสิ้น 589 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 90.06 ของโครงการในแผนพฒันาประจาํปี 2555 งบประมาณดาํเนินการทั้งสิ้น 

1,235,300,259 บาท  คิดเป็นร้อยละ 92.05 ของงบประมาณในแผนพฒันาประจาํปี 2555  โดยจาํแนกแหล่งงบประมาณดาํเนินการดงันี้ 
 1.รายจ่ายตามขอ้บญัญตัิ งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวม 483 โครงการ งบประมาณ 1,077,963,310 บาท  

 2.รายจ่ายตามขอ้บญัญตัิ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 106 โครงการ งบประมาณ 157,546,949 บาท 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหท้ราบถึงโครงการพฒันาประจาํปีภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ที่กาํหนดจะ

ดาํเนินการในเขตพื้นที่รับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
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แผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 2. เพื่อใชใ้นการประสานการพฒันาทอ้งถิ่น และบูรณาการแผนงาน/โครงการพฒันากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น และส่วนราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในเขตพื้นที่จงัหวดัขอนแก่น 
 3. เพื่อใหท้ราบเป้าหมายการพฒันา งบประมาณ และระยะเวลาที่ชดัเจนในการดาํเนินโครงการพฒันา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 4.  เพื่อใชใ้นการกาํกบั ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการพฒันาตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  
 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 แผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดจ้ดัทาํตามแนวทางที่กาํหนดไวใ้น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 5 ขอ้ 26 และขอ้ 27 โดยสรุปขั้นตอนการจดัทาํ

แผนการดาํเนินงานฯ ดงันี้ 
 1. ประสานส่วนราชการ สถานศึกษาในสังกดั และส่วนราชการที่ไดร้ับเงินอุดหนุนตามขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ.2555 

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ใหจ้ดัทาํแผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่งใหก้องแผนและงบประมาณ องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัขอนแก่น เพื่อจดัทาํ “ร่าง” แผนการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประชุมจดัทาํ “ร่าง” แผนการดาํเนินงานประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 ในคราวการประชุม ครั้งที่  3/2554  เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2554  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ “ร่าง” แผนการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
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แผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 3. คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ “ร่าง” แผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.2555 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวนัที่  16 ธนัวาคม 2554 แลว้เสนอต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พิจารณาลงนามใน

ประกาศเพื่อบงัคบัใช ้

 4. เสนอนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พิจารณาลงนามในประกาศเพื่อบงัคบัใชแ้ผนการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

2555  
 5. ปิดประกาศใหป้ระชาชนโดยทัว่ไปรับทราบ พร้อมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผา่นทางเวป๊ไซดอ์งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

www.kkpao.go.th 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาํเนินงาน 
 1. ทาํใหท้ราบถึงเป้าหมายของแผนงาน/โครงการพฒันาที่จะดาํเนินการในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.2555 

 2. ใชใ้นการประสานการดาํเนินงานโครงการพฒันาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการการดาํเนินงานโครงการพฒันากบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น และหน่วยงานอื่นในพื้นที่จงัหวดัขอนแก่น เพื่อใหก้ารพฒันาทอ้งถิ่นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

 3. ทาํใหผู้บ้ริหารรับทราบแผนการดาํเนินงานโครงการพฒันาประจาํปีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สาํหรับใชใ้นการกาํกบั 

ดูแล การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนที่กาํหนดไว ้

 4. ทาํใหผู้ป้ฏิบตัิทราบและเขา้ใจการดาํเนินแผนงาน/โครงการในความรับผดิชอบ และนาํไปวางแผน เตรียมการ และดาํเนินการให้

บรรลุผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาํหนดไว ้
 5. ใชใ้นการกาํหนดแผนการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
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แผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 

 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทาํแผนการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

 

 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรมรวบรวมโครงการ/กจิกรรม  

จัดทาํจัดทาํ  ““ร่างร่าง””  แผนการดาํเนินงานแผนการดาํเนินงาน  

ประจําปี 255ประจําปี 25555  

เสนอเสนอ  ““ร่างร่าง””  แผนการดาํเนิแผนการดาํเนินนงานงาน  

ประจําปี 255ประจําปี 25555  

พจิารณาพจิารณา  ““ร่างร่าง””  แผนการดาํเนินงานแผนการดาํเนินงาน

ประจําปี 255ประจําปี 25555  

เสนอเสนอ  ““ร่างร่าง””  แผนการดาํเนินงาน แผนการดาํเนินงาน   

ต่อต่อผู้บริหารท้องถ่ินผู้บริหารท้องถ่ิน  

 

ผู้บริหารท้องถ่ินลงนามในประกาศผู้บริหารท้องถ่ินลงนามในประกาศ  

กองแผนและงบประมาณกองแผนและงบประมาณ

องค์การบริหารส่องค์การบริหารส่วนจังหวดัวนจังหวดั

ขอนแก่นขอนแก่น  

คณะกรรมการพฒันาคณะกรรมการพฒันาองค์การองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

       หน่วยงานอ่ืน       

ประกาศใช้ประกาศใช้  

คณะกรรมการสนับสนุนการคณะกรรมการสนับสนุนการ  

จัดทําแผนพฒันจัดทําแผนพฒันาองค์การาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  


