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ส่วนที ่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดท้บทวนและจดัทาํ

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  เพื่อให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับ

แนวนโยบายและทิศทางการพฒันาระดับประเทศ กลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึง

ตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี  โดยไดป้ระกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พ.ศ.2556-2560 ตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2555 ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

ดงักล่าว กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา และประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พฒันาเพื่อขบัเคล่ือนใหบ้รรลุไปสู่วสิัยทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

 วิสัยทัศน์   (Vision) 

 “องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มุ่งมัน่พฒันาขอนแก่นใหน่้าอยู ่สู่การพฒันาท่ี

สมดุลและย ัง่ยนื ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจดัการท่ีดี” 

 

 พนัธกจิ 

 เพือ่ให้บรรลุวสัิยทศัน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กาํหนดพนัธกิจการ

พฒันา ดังนี ้

 1. พฒันาคนใหมี้คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั มีสุขภาวะท่ีดี มีความมัน่คงใน

การดาํรงชีวติ ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. พฒันาขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู ่และน่าลงทุน 

 3. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน การบริการ 

และการท่องเท่ียว  

 4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ควบคู่กบัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหส้มดุลอยา่งย ัง่ยนื 

 5. สืบสานวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินใหด้าํรงอยูอ่ยา่ง

ย ัง่ยนื 

 6. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินจาก 

ทุกภาคส่วน 
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• จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

(Goals) 
ตวัช้ีวดั (KPIs) 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

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

1. ประชาชนมคุีณภาพชีวติที่ดี (1) จาํนวนตวัช้ีวดัท่ีบรรลุเป้าหมาย  ปี 2554 2 24 24 25 25 26 

 จปฐ. เพ่ิมข้ึน ตวัช้ีวดับรรลุเป้าหมาย ตวัช้ีวดั      

  23  ตวัช้ีวดั จาก 42       

  ตวัช้ีวดั (54.76%)       

         

2. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดได้รับ

การพฒันาเพิม่ศักยภาพและเตรียม

ความพร้อมในการศึกษาต่อ 

(1) ร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนในสงักดัท่ี

จบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีโอกาส

ศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า 

ปีการศึกษา 2554  

จาํนวน 2,122 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 97.25 

(นร. ม.3 2,182 คน) 

>97% >97%   >97%   >97% >97%     >97% 

 (2) ร้อยละของนกัเรียนในโรงเรียนใน

สงักดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ิมศกัยภาพและ

เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ

ระดบัอุดมศึกษา 

 

ปีการศึกษา 2554 

จาํนวน 4.705 คน 

คิดเป็น 100% 

(นร.ม.4-6 รวม 

4,705 คน) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

(Goals) 
ตวัช้ีวดั (KPIs) 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

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

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

ทกัษะชีวติ มีพฒันาการทีเ่หมาะสม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ  คนต่อปี      

กบัวยั และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ค่านิยมท่ีดีงาม        

น่าอยู่ (3) จาํนวนแหล่งเรียนรู้ นวตักรรมและ ปี 2554 = 19  แห่ง 25 แห่ง 5 5 5 5 5 

 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาท่ี        

 เพิ่มข้ึน (แห่ง)        

         

4. การจัดการศึกษามีคุณภาพตาม (1) จาํนวนสถานศึกษาในสังกดั ท่ีมี ปี 2552 = 15 โรง 19 - - 19 - - 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกผา่น (สถานศึกษาในสังกดั       

 เกณฑม์าตรฐานและไดรั้บการรับรอง อบจ.ขก. รวม 19 โรง)       

 มาตรฐานการศึกษา (โรง)        

 (2) จาํนวนสถานศึกษาในสังกดั ท่ีมีผล ปี 2553 = 19 โรง 19 19 19 19 19 19 

 การประเมินคุณภาพภายในระดบัดีข้ึน

ไป 

(สถานศึกษาในสังกดั       

 ไม่ตํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของมาตรฐานการ อบจ.ขก. รวม 19 โรง)       

 ประเมินคุณภาพภายใน (โรง)        
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

(Goals) 
ตวัช้ีวดั (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. ท่ีไดม้าตรฐาน -ถนนลาดยาง 1,340.623       

 ทางหลวงทอ้งถ่ินชั้นท่ี 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) ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของคนในครัวเรือน 

ท่ีมีรายไดผ้า่นเกณฑ ์จปฐ. 

ปี 2554  จาํนวน 

253,827 ครัวเรือน จาก 

>99.2% >99.2% >99.2% >99.2% >99.2% >99.2% 

 (23,000 บาท/ คน/ปี) 255,796 ครัวเรือน       

  (99.2%)       
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

(Goals) 
ตวัช้ีวดั (KPIs) 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

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

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

อุดมสมบูรณ์ เพิ่มข้ึน (ไร่) จาํนวน  604,362.5 ไร่   ไร่     

  ( 8.88% ของพ้ืนท่ีทั้งจงัหวดั)       

 (2) จาํนวนแหล่งนํ้าผวิดิน/ใตดิ้นท่ี

ไดรั้บการพฒันาและฟ้ืนฟู  (แห่ง) 

ปี 2554  =   95  แห่ง > 100 แห่ง

ต่อปี 

> 100 

แห่ง 

> 100 

แห่ง 

> 100 

แห่ง 

> 100 

แห่ง 

> 100 

แห่ง 

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

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี ปี 2554  = 3,000   คน       

 เขา้ร่วมกิจกรรม (คน)        

 (4) จาํนวนชุมชนท่ีมีการบริหารจดัการ ปี 2553  = 20  ชุมชน 240 ชุมชน 40 40 50 50 60 

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน ปี 2554  = 35  ชุมชน       

 ชุมชน (ชุมชน)        

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

ขยะมูลฝอยรวม จดัการขยะมูลฝอยรวม (แห่ง)        

 (2) จาํนวนธนาคารขยะท่ีเพิ่มข้ึน  (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) 
ตวัช้ีวดั (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 แผนพฒันาสามปีท่ีนาํไปปฏิบติั โครงการ จาก 626 โครงการ          

  คิดเป็น 82.43%       

 (2) จาํนวนเทคโนโลยสีารสนเทศและ ปี 2554  =  1 ระบบ 3  1 - 1 - 1 

 นวตักรรมท่ีนาํมาใชใ้นการบริหาร

จดัการ 

(ระบบบริหารงานบุคคล)       

 (3) ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการ ร้อยละ 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 พฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานและ        

 ใหบ้ริการ        

 (4) ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของเงินรายไดท่ี้  ปี 2554  = 14.43% ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 

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

         

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

พฒันาท้องถิ่นมากขึน้ ของประชาคมท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา บรรจุในแผน คิดเป็น        

 สามปี ร้อยละ 75.71       

  (จาํนวน 474 โครงการ       

  จาก 626 โครงการ)       



ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

  

แผนพฒันาสามปีเพิม่เติม ฉบับที่2 (พ.ศ.2556 - 2558) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 27 แนวทางการพฒันา 

ดังนี ้

     1. การพฒันาคุณภาพคนและสังคม  ประกอบดว้ย  5  แนวทางการพฒันา 

 1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวยั 

 1.2 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร 

 1.3 ส่งเสริม สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร 

 1.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการกีฬาเพื่อสนบัสนุนการเล่น

กีฬาและพฒันากีฬาท่ีมีศกัยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 

 1.5 อนุรักษ ์สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีดีงามใหเ้ป็นมรดกของคน

รุ่นต่อไป 

                       2. การพฒันาการศึกษา ประกอบดว้ย 5 แนวทางการพฒันา 

 2.1 พฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ให้

มีคุณภาพ ไดม้าตรฐานเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

 2.2 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

 2.3 พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและเช่ือมโยง

กบัภูมิสังคม  

 2.4 พฒันาแหล่งเรียนรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 2.5 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวยั ใหมี้

คุณภาพ และพฒันาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                       3. การพฒันาเมืองและชุมชน  ประกอบดว้ย 5 แนวทางการพฒันา  

 3.1 พฒันายกระดบัโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น ตาํบล และ

อาํเภอใหไ้ดม้าตรฐาน 

 3.2 พฒันาเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการใหบ้ริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ให้

ไดม้าตรฐาน สะดวก และปลอดภยั 

 3.3 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบและเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ในเขตเมืองและชุมชน  

 3.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

 3.5 ส่งเสริมการพฒันาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) 

 

 



ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

  

แผนพฒันาสามปีเพิม่เติม ฉบับที่2 (พ.ศ.2556 - 2558) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  

24 

 4. การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน  ประกอบดว้ย 4 แนวทางการพฒันา 

   4.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา การท่องเท่ียวและบริการดา้นการท่องเท่ียว 

 4.2 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.3 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑชุ์มชน

อยา่งครบวงจร 

 4.4 ส่งเสริม สนบัสนุน การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพแก่ประชาชนและกลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาส 

 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย 5 แนวทางการพฒันา 

   5.1 สนบัสนุน ส่งเสริม ฟ้ืนฟู รักษาป่าและป่าตน้นํ้าลาํธาร 

  5.2 พฒันา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกกัเก็บนํ้ า

ใหเ้พียงพอกบัการเกษตรอุปโภคและบริโภค 

  5.3 สนับสนุนและพฒันาประสิทธิภาพการจดัการขยะแบบครบวงจรและนํ้ าเสียชุมชน

แบบมีส่วนร่วม 

  5.4 เสริมสร้างศกัยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นท่ี 

 6. การพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ี   ประกอบดว้ย 4 แนวทางการพฒันา 

    6.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมสมยัใหม่ ใน

การปฏิบติังานและใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน 

    6.2 พฒันาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการการเงินการคลงัใหมี้ประสิทธิภาพ 

โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

    6.3 พฒันาขีดสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีให้มีขีดความสามารถในการปฏิบติั

ราชการและใหบ้ริการสาธารณะอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    6.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันากระบวนการชุมชนเขม้แขง็ และเสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 


