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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมความสงบเรียบรอยและ  -เพื่อใหชุมชนไดมี  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     รอยละความพึงพอใจ  -เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

ปองกันอาชญากรรม สวนรวมดูแลรักษา ใหแกประชาชนทั่วไป ของผูเขาอบรม ประชาชนในการดูแล

ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิต

สามารถแกไขปญหา และทรัพยสิน

ในชุมชน

1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมกิจการสาธารณสุข 1.เพื่อปองกัน ควบคุม เด็ก/เยาวชน และประชาชน 40,000,000    40,000,000    40,000,000    40,000,000    1.อยางนอยรอยละ 1.ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัดฯ

โรคระบาดและโรคราย ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน 80 ของประชาชน จังหวัดขอนแกนไดรับการ

แรงตางๆ ไมใหมีการ จังหวัดขอนแกนไดรับ ปองกันโรคระบาดและ

แพรระบาดในเขตพื้น การปองกันโรคระบาด โรครายแรงตางๆ

ที่จังหวัดขอนแกน และโรครายแรงตางๆ 2.ไดรับความรูเกี่ยวกับ

2.เพื่อคุมครองสุขภาพ ไดรับความรูเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพเบื้องตน

และคุณภาพที่ดีของ การดูแลสุขภาพเบื้อง รูจักปองกันโรคระบาด

ประชาชน ตน รูจักปองกันโรค ตางๆ

ระบาดตางๆ

2 คาปวยการสําหรับอาสาสมัคร  -เพื่อจายเปนคา  -ผูนําชุมชนที่ปฏิบัติงาน 282,600,000  282,600,000  282,600,000  282,600,000  รอยละความพึงพอใจ  -ผูนําชุมชนดานสาธารณสุข สํานักปลัดฯ

สาธารณสุขประจําหมูบาน ปวยการสําหรับอาสา ดานสาธารณสุข จํานวน ของ อสม. มีความรู ความเขาใจ

สมัครสาธารณสุข ประมาณ 39,250 คน เกี่ยวกับการสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) อัตราคนละ 600 บาท/เดือน มากยิ่งขึ้น

ในเขตจังหวัดขอนแกน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  -เพื่อจัดซื้อวัสดุ สระวายน้ํา สนามกีฬากลาง 250,000        250,000        250,000        250,000        สระวายน้ําฯ 1.เพื่อใหสระวายน้ํา สํานักปลัดฯ

สารเคมีตางๆ วิทยาศาสตรหรือการ องคการบริหารสวนจังหวัด มีความสะอาด สนามกีฬาฯ มีความสะอาด

แพทย สารเคมีตาง ๆ ขอนแกน 2.เกิดความประทับใจ

ไดแก คลอรีน เปนตน สําหรับผูใชบริการ

4 พัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตพื้นที่และ  -เพื่อใหความรูแก  -อสม.ในเขตอําเภอบานไผ 500,000        500,000        500,000        500,000        ผูเขารวมอบรม  -สามารถเพิ่มศักยภาพ สํานักปลัดฯ

ศึกษาดูงานผลิตภัณฑดานสุขภาพ อสม.และผลิตภัณฑดาน จํานวน 400 คน ไมนอยกวารอยละ60 ของ อสม.ในการปฏิบัติ

สุขภาพใหกับ อสม. หนาที่

5 สงเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -อสม.ในเขตอําเภอ 1,075,000      -               -               -               ผูเขารวมอบรม  -สามารถเพิ่มศักยภาพ สํานักปลัดฯ

สาธารณสุข (อสม.) อสม.ใหมีความรู ความ บานแฮด ไมนอยกวารอยละ60 ของ อสม.ในการปฏิบัติ

เขาใจในการปฏิบัติ หนาที่

หนาที่มากยิ่งขึ้น

324,425,000  323,350,000  323,350,000  323,350,000  รวม  5  โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาใชจายในการรณรงคปองกันและ 1.เพื่อใหประชาชนใน -จัดอบรม/กิจกรรมรณรงค 1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     รอยละของผูเกี่ยวของ ประชาชนในจังหวัด สํานักปลัดฯ

ปราบปรามยาเสพติด มีความรู ความเขาใจ ใหความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติด กับยาเสพติดลดลง ขอนแกนมีความรู และ

โทษและพิษภัยจาก ใหกับเด็ก เยาวชน และ ตระหนักถึงภัยของยาเสพ

บุหรี่ สุรา ยาเสพติด ประชาชนในเขตพื้นที่ ติด สงผลใหจํานวนผูเกี่ยว

2.เพื่อใหประชาชน จังหวัดขอนแกน ของกับยาเสพติดลดลง

รูจักวิธีการหลีกเลี่ยง

จากบุหรี่ สรา

ยาเสพติด

3.ประชาชนใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

อยางเหมาะสมกับวัย

4.เยาวชนและ

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจถึงโทษและ

พิษของยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

1 คาใชจายในการรณรงคปองกันและ 5.เพื่อใหสถาบัน

ปราบปรามยาเสพติด (ตอ) ครอบครัวเขมแข็ง

เปนเกราะปองกัน

ยาเสพติด

1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     รวม  1  โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดกิจกรรมทางดานกีฬาและสงเสริม  -เพื่อใหประชาชนใน  -เยาวชน ประชาชน 1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนทุกภาคสวน สํานักปลัดฯ

กีฬาภายในอําเภอภูผามาน พื้นที่ไดเลนกีฬาเพื่อให ในเขตอําเภอภูผามาน ไมนอยกวารอยละ 80 ไดเลนกีฬาและออกกําลัง

เกิดสํานึกรักชุมชน และ กาย มีสุขภาพที่สมบูรณ

เกิดความรักใคร สามัคคี แข็งแรง

และมิตรภาพอันดีตอกัน

ระหวางประชาชนใน

เขตอําเภอภูผามาน

2 จัดการแขงขันกีฬาประเพณี 1.เพื่อใหประชาชนไดมี  -เยาวชน ประชาชน 500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนผูรวมกิจกรรม 1.ประชาชนทุกภาคสวน สํานักปลัดฯ

น้ําพองเกมส สวนรวมในการสืบสาน ในเขตอําเภอน้ําพอง ไมนอยกวารอยละ 80 มีสวนรวมในการจัด

ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรม

ทองถิ่น รวมถึงการเลน 2.เยาวชน และประชาชน

กีฬาเพื่อใหเกิดสํานึกรัก มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

3 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสงเสริม สนับสนุน - จัดคุมวัฒนธรรมใน 4,400,000 4,400,000 4,500,000 4,500,000 รอยละความพึงพอใจ อนุรักษ สืบสานและ สํานักการศึกษาฯ

ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดงานไหมและ เทศกาลงานไหมนานาชาติฯ ของผูเขารวมงาน เผยแพรประเพณี ศาสนา

งานประเพณีที่สําคัญ - ประชาชนไดรวมกัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของ

ของจังหวัดขอนแกน สนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรม ทองถิ่น

 เพื่อจัดงานประเพณ ของทองถิ่น

สงกรานต อบจ.ขก

เพื่อจัดงานประเพณี

ที่สําคัญของจังหวัด

ขอนแกน

4 โครงการอบรมเยาวชนมุสลิม เพื่อสงเสริมใหประชาชน เยาวชน จํานวน 100 คน 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละความพึงพอใจ -ประชาชนมีความภาคภูมิใจสํานักการศึกษาฯ

คริสต หรือพุทธ มีสวนรวมในการสืบสาน ของผูเขารวมงาน ในเอกลักษณของถิ่น

ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม -วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ใหคงไวสืบไป ไดรับการสืบทอด

5 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อซอมแซมระบบไฟฟา พุทธมณฑลอีสานฯสามารถใช 2,000,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 รอยละของการ อาคารสถานที่สามารถใชงานสํานักการศึกษาฯ

ดูแลพุทธมณฑล และวัสดุอุปกรณตางๆ ไดเปนปกติ ดําเนินการแลวเสร็จ ไดเปนปกติ

เพื่อซอมแซมอาคาร

สถานที่
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

6 โครงการกอสรางทาน้ํา คสล. เพื่อเปนสถานที่พักผอน ทาน้ําพื้นที่ไมนอยกวา 80 500,000 -                  -                  -                  รอยละของการ ประชาชนมีสถานที่พักผอน สํานักการศึกษาฯ

หยอนใจและประกอบ ตร.ม. ในพื้นที่พุทธมณฑล ดําเนินการแลวเสร็จ หยอนใจและสถานที่

กิจกรรมทาง ประกอบพิธีทางศาสนา

พระพุทธศาสนา

7 โครงการกอสรางสํานักงาน เพื่อเปนสถานที่ทํางานของ อาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ 4,500,000 -                  -                  -                  รอยละของการ มีสถานที่ปฏิบัติงานของ สํานักการศึกษาฯ

บริหารโครงการ บุคคลกรในการจัดการบริหาร ไมนอยกวา 260 ตร.ม. ดําเนินการแลวเสร็จ เจาหนาที่ประจํา

พื้นที่พุทธมณฑล พุทธมณฑล

8 โครงการกอสรางศาลาบริเวณ เพื่อเปนแหลงเรียนรูและเปน กอสรางศาลา คสล. ขนาดพื้นที่ -                  4,000,000 -                  -                  รอยละของการ มีสถานที่พักผอนแก สํานักการศึกษาฯ

สังเวชนียสถานทั้ง 4 จุด สถานที่สักการะของประชาชน ไมนอยกวา 120 ตร.ม. ดําเนินการแลวเสร็จ ประชาชน

9 โครงการกอสราง ลานธรรม เพื่อใชจัดกิจกรรมทางพระพุทธ งานลานปฏิบัติธรรม คสล. รวมถึง -                  4,000,000 -                  -                  รอยละของการ มีสถานที่ดําเนินงานจัด สํานักการศึกษาฯ

และลานอเนกประสงคแหงที่ 1 ศาสนาและเปนแหลงพักผอน พื้นที่ปลูกหญาและปลูกตนไม ดําเนินการแลวเสร็จ กิจกรรมตางๆ

หยอนใจแกประชาชน ยืนตน พื้นที่ไมนอยกวา 

6,600 ตร.ม.

10 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อเปนสถานที่เรียนรูทาง อาคาร คสล.1ชั้น ประกอบดวย -                  -                  50,000,000 -                  รอยละของการ มีแหลงเรียนรูทางพระพุทธ สํานักการศึกษาฯ

จัดแสดง วังแกนขอน พระพุทธศาสนา พื้นที่จัดแสดงสวนตางๆ รวมถึง ดําเนินการแลวเสร็จ ศาสนา

พื้นที่จัดสวนภายใน พื้นที่รวม

ไมนอยกวา 1,600 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

11 โครงการจัดภูมิทัศนและ เพื่อใหมีภูมิทัศนเหมาะสมปลูกตนไมบริเวณริมถนน -                  5,000,000 -                  -                  รอยละของการ บริเวณทางเขาและพื้นที่โดย สํานักการศึกษาฯ

ปลูกตนไมยืนตน แกการปฏิบัติธรรม ทั้ง2ดาน และพื้นที่โดยรอบ ดําเนินการแลวเสร็จ รอบมีตนไมใหความรมรื่น

12 โครงการกอสรางรูปปนพญานาค เพื่อเปนสัญลักษณทางพรรูปปนพญานาคเหลืองทําสี -                  -                  18,000,000 -                  รอยละของการ มีปฏิมากรรมทางหลัก สํานักการศึกษาฯ

ศาสนา ขนาดลําตัว เสนผานศูนยกลาง ดําเนินการแลวเสร็จ พระพุทธศาสนาและเกิด

 1.20 ม. ยาวไมนอยกวา 18 ม. ความสวยงาม

 จํานวน 2 แหง

13 โครงการจัดจางเจาหนาที่ เพื่อดูแลรักษาความปลอดจัดจางเจาหนาที่รักษาความ 900,000 900,000 950,000 950,000 รอยละของความสําเร็จ อาคารสถานที่งานงานจราจร สํานักการศึกษาฯ

รักษาความปลอดภัย บริเวณพุทธมณฑล ปลอดภัย จํานวน 4 นาย มีเจาหนาที่ดูแลประจํา

พุทธมณฑลฯ 12เดือน ตลอด 24 ชม.

14 โครงการอบรมสงเสริมและ เพื่อสงเสริมใหประชาชน ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแ 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละความพึงพอใจข -ประชาชนมีความภาคภูมิใจ สํานักการศึกษาฯ

อนุรักษศิลปะ จารีตประเพณี มีสวนรวมในการสืบสาน ผูเขารวมงาน ในเอกลักษณของถิ่น

และภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม -วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

อันดีงามใหคงไวสืบไป ไดรับการสืบทอด

14,700,000    22,200,000    77,850,000    9,350,000      รวม  14  โครงการ
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