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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนชวยเหลือเด็ก/สตรี เยาวชน 1.เพื่อใหผูสูงอายุมีความ -ผูสูงอายุที่เปนแกนนํา/ 1,295,000       1,295,000       1,295,000       1,295,000       รอยละ 80 ของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ สํานักปลัดฯ

คนชรา ผูดอยโอกาส และคนพิการ รูและนําแนวทางปฏิบัติ ผูสูงอายุ ชมรมเครือขาย เยาวชน สตรี ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ

เกี่ยวกับสมดุลอิริยาบท สาขาสภาผูสูงอายุ และ คนพิการ ที่ไดรับการชวยเหลือดูแล

ไปปรับใชในชีวิตประจํา ผูสูงอายุในชุมชน ผูดอยโอกาส

วัน จาก 26 อําเภอ ในเขตพื้น และผูสูงอายุ ไดรับ

2.เพื่อรวบรวมขอคิด ที่จังหวัดขอนแกน การชวยเหลือดูแล

ขอเสนอแนะการพัฒนา จํานวน 700 คน

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ -เด็ก สตรี คนชรา และ

จากผูสูงอายุที่เขาอบรม ผูดอยโอกาสในจังหวัด

3.เพื่อสรางงาน สราง ขอนแกน ทั้ง 26 อําเภอ

อาชีพ ใหแก ผูพิการ -ผูพิการและผูดอยโอกาส

และผูดอยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

1 สนับสนุนชวยเหลือเด็ก/สตรี เยาวชน 4.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

คนชรา ผูดอยโอกาส และคนพิการ การเรียนรูของเด็กและ

(ตอ) เยาวชน คนพิการ และ

ผูดอยโอกาส

5.มีความรู ทักษะในการ

นวดแผนไทย สามารถ

นําไปประกอบอาชีพ

เลี้ยงตัวเองและครอบครัว

พึ่งพาตนเองไดอยาง

ยั่งยืน ไมเปนภาระตอ

ผูอื่นและสังคม

2 สงเสริมความสงบเรียบรอยและความ เพื่อใหประชาชนมีสวน สมาชิกอาสาสมัครตํารวจ 1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       อาสาสมัครตํารวจ ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัดฯ

มั่นคงภายใน อําเภอเมืองขอนแกน รวมในการดูแลรักษา บาน (ต.บานคอ ต.สําราญ บานสามารถทํางาน ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ความสงบเรียบรอยภาย ต.โนนทอน และบาน ไดอยางมีประสิทธิ

ในพื้นที่ หนองกุง ต.ศิลา ภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 ออกหนอยบริการประชาชนเคลื่อนที่ 1.เพื่ออํานวยความ ดําเนินการออกหนวยให 300,000         300,000         300,000         300,000         1.จํานวนประชาชน 1.ประชาชนไดรับการ สํานักปลัดฯ

สะดวกแกประชาชนใน บริการประชาชนเคลื่อนที่ ที่ไดรับความเดือด อํานวยความสะดวกรวด

ทองที่ตางอําเภอใหได หมุนเวียนสับเปลี่ยนในพื้น รอนมีจํานวนลดลง เร็วในการรับบริการ

รับความสะดวกในการ ที่แตละอําเภอของจังหวัด รอยละ 40 ของ สาธารณะ ลดปญหาคาใช

ขอรับบริการ ติดตอรับ ขอนแกน เดือนละ 1 - 2 ประชาชนที่ขอรับ จายในการเดินทางมา

ขอมูล ขออนุญาต หรือ ครั้ง บริการในแตละ ติดตอราชการ

รับบริการในเรื่องตางๆ อําเภอ 2.ประชาชนทราบภารกิจ

2.เพื่อเปนการบูรณาการ 2.ความรวดเร็วของ อํานาจหนาที่ของ อบจ.

ทํางานรวมกับหนวยงาน การใหบริการ ขอนแกน กอใหเกิดความ

ราชการและ อปท.อื่นที่ ประชาชน รวมมือชวยเหลือทาง

ปฏิบัติงานในพื้นที่กับ ราชการในการดําเนินงาน

ประชาชน เกิดความประ ตางๆ

สานความรวมมือกับทาง 3.ทําใหทราบปญหาความ

ราชการและ อปท.อื่นที่ ตองการและขอมูลเกี่ยว

3.เพื่อดําเนินแกไขปญหา กับสภาพความเปนอยู

ความเดือดรอนของประ ของประชาชน

ชาชนในพื้นที่

4.เพื่อประชาสัมพันธการ

บริหารงานตามภาระกิจ

อํานาจหนาที่ ของ อบจ.

ใหประชาชนรับทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ "สรางจิตสํานึก 1.เพื่อเสริมสรางอุดม จัดกิจกรรมอบรมใหความรู 2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       1.มีประชาชนเขา 1.ประชาชนมีทัศนคติและ สํานักปลัดฯ

ปกปองสถาบันและสรางความปรอง การณ ความรักชาติ สรางแรงบันดาลใจ สราง รวมรอยละ 95 ของ จิตสํานึกที่ดีงามตอ

ดองสมานฉันทของคนในชาต"ิ ศาสนา และสถาบัน ความรัก ความสามัคคีของ กลุมเปาหมายแต สถาบันพระมหากษัตริยฯ

พระมหากษัตริย ภายใต คนในชาติ ตลอดจนยึดมั่น ละรุน 2.ประชาชนสามารถเผย

การปกครองระบอบประ เทิดทูนสถาบันหลักของ 2.ผูเขารวมโครงการ แพรความสําคัญของ

ชาธิปไตยอันมีพระมหา ชาติ โดยมีกลุมเปาหมาย มีทัศนคติและ สถาบันพระมหากษัตริยฯ

กษัตริยทรงเปนประมุข เยาวชน ประชาชน ใน จิตสํานึกที่ดีงามตอ 3.ประชาชนที่เขารวม

2.เพื่อเสริมสรางความรัก จ.ขอนแกน ขาราชการ สถาบันสําคัญของ โครงการสามารถทําหนา

ความสามัคคีใหกับประ พนักงานและโรงเรียนใน ชาติโดยเฉพาะ ที่เปนตัวแทนในการถาย

ชาชนทุกหมูเหลา สังกัด อบจ. สถาบันพระมหา ทอดความรูตามแนวทาง

ลดความขัดแยงทางดาน จํานวน 2,500 คน กษัตริย พระราชดําริฯ

ความคิด

3.สรางแรงบันดาลใจใน

การดําเนินชีวิตในสังคม

ที่หลากหลายและการตอ

สูแขงขันที่นับวันจะทวี

ความรุนแรงมากขึ้น โดย

นอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ใช
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

5 ฝกอบรมประชาชนรูงานสืบสาน 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 1.ประชาชนในเขตพื้นที่ 2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       ผูเขารวมโครงการ 1.ประชาชนในพื้นที่ไดมี สํานักปลัดฯ

พระราชดําริขององคกรปกครองสวน พระบาทสมเด็จพระเจา อําเภอเมืองขอนแกน สามารถเผยแพร โอกาสในการเรียนรูกับ

ทองถิ่น อําเภอเมืองขอนแกน อยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เขต ต.บานคอ ต.สําราญ แนวทางการใชชีวิต เกษตรกรผูนําแนวทาง

ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิ ต.โนนทอน และ ตามแนวพระราชดํา เศรษฐกิจพอเพียงมา

คุณตอพสกนิกรชาวไทย บานหนองกุง ต.ศิลา ริ ไดอยางถูกตอง ประกอบอาชีพและ

มายาวนานกวา 70 ป อ.เมือง จ.ขอนแกน และทั่วถึง ดําเนินชีวิต

และรวมเปนสวนหนึ่งใน 2.ผูเขารวมโครงการเขาใจ 2.ประชาชนที่ไดรับหนาที่

การสานตอพระราชดําริ ถึงหลักการใชชีวิตตามแนว เปนตัวแทนในเขตพื้นที่

จากโครงการอันเนื่องมา ทางพระราชดําริอยาง ซึ่งจะตองปฏิบัติหนาที่

จากพระราชดําริใหมี ถูกตอง สืบสานแนวคิดและความ

ความมั่นคงและยั่งยืน สําเร็จของโครงการอัน

2.เพื่อถายทอดความรูสู เนื่องมาจากพระราชดําริ

ประชาชนจากรุนสูรุนที่ สืบตอไป

จะสืบสานและนอมนํา

พระราชดําริไปใชในการ

ดําเนินชีวิตอยางถูกตอง

และสามารถบูรณาการ

ไปสูการพัฒนาชุมชน

และสังคม



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 395

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 กอสรางหรือปรับปรุงซอมแซม 1.เพื่อสงเคราะหชวย กอสรางที่อยูอาศัยใหกับ 600,000         600,000         600,000         600,000         1.กําหนดเกณฑการ 1.อบจ.ขอนแกนสามารถ สํานักปลัดฯ

ที่อยูอาศัยใหกับผูดอยโอกาส เหลือประชาชนผูดอย ผูดอยโอกาสในเขตพื้นที่ คัดเลือก โดย บริหารงานตอบสนอง

โอกาส ผูยากไร หรือ จังหวัดขอนแกน ตามที่ได พิจารณาจากผูดอย นโยบายขอรัฐบาลในการ

ผูยากจน ใหมีที่อยูอาศัย รับรองขอ โอกาส ผูยากไรหรือ แกไขปญหาความยากจน

เปนของตนเองอยาง ผูยากจน คัดเลือก และยกระดับคุณภาพชีวิต

มั่นคงถาวร โดยกรรมการ ของประชาชนใหอยูดีมีสุข

2.เพื่อลดปญหาสังคม หมูบานหรือคณะ 2.ประชาชนผูดอยโอกาส

เศรษฐกิจระดับครัวเรือน อนุกรรมการชุมชน ผูยากไรหรือผูยากจนมีที่

และแกไขปญหาความ ในพื้นที่ อยูอาศัยเปนของตนเอง

เดือดรอนดานที่อยูอาศัย 2.ใชกระบวนการ อยางมั่นคงถาวร

และยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาคมทองถิ่น 3.ลดปญหาทางสังคมและ

ของประชาชนผูดอย พิจารณาความ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน

โอกาส ผูยากไร หรือ เหมาะสม ของประชาชนใหอยูดีมีสุข

ผูยากจน

7 สงเสริมความสงบเรียบรอยและความ เพื่อใหประชาชนมีสวน  -สมาชิกอาสาสมัคร 600,000         600,000         600,000         600,000         รอยละของผูเขารวม ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัดฯ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ รวมในการดูแลรักษา ตํารวจบาน ไมนอยกวา 80 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

คนในชุมชน ความสงบเรียบรอยภาย  -ประชาชนในเขต

ในพื้นที่ อําเภอกระนวน
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

8 คาตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ทํางาน 1.เพื่อเปนการสงเสริม นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 300,000         300,000         300,000         300,000         1.นักเรียน นักศึกษา 1.นักเรียน นักศึกษา 

ชวงปดภาคเรียน สนับสนุน ใหนักเรียน ตั้งแต 15 ปขึ้นไป โดยมีวุฒิ มีรายไดเพิ่มขึ้น มีรายไดเปนของตนเอง

นักศึกษา ใชเวลาวางให การศึกษาไมต่ํากวามัธยม 2.ภาระคาใชจาย ระหวางเรียนสามารถ

เกิดประโยชนชวงปดภาค ศึกษาตอนตน จํานวนปละ ของผูปกครองลดลง ลดภาระคาใชจายและ

เรียน สรางรายไดกับตน 50 คน แกไขปญหาความเดือด

เองและผูปกครอง และมี รอนของผูปกครอง

ประสบการณในการทํา

งาน

9 ฝกอบรมประชาชนรูงานสืบสาน  -เพื่อถายทอดความรูสู ตัวแทนประชาชนในเขต 2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       รอยละของผูเขารวม  -ประชาชนในพื้นที่ได สํานักปลัดฯ

พระราชดําริขององคกรปกครองสวน ประชาชนใหสืบสาน ต.บานคอ ต.สําราญ ไมนอยกวา 80 มีโอกาสในการเรียนรู

ทองถิ่นภายในเขต อ.เมืองขอนแกน นอมนําพระราชดําริไปใช ต.โนนทอน และบาน กับเกษตรกรผูนอมนํา

ในการดําเนินชีวิตอยาง หนองกุง ต.ศิลา แนวทางเศรษฐกิจ

ถูกตอง และบูรณาการ พอเพียงมาประกอบ

ไปสูการพัฒนาชุมชน อาชีพและดําเนินชีวิต

10,095,000     10,095,000     10,095,000     10,095,000     รวม  9  โครงการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสราง และปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 1.เพื่อจัดสรางอาคาร  -แหลงทองเที่ยวหมูบาน 2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       รอยละความ 1.เพื่อจัดสรางอาคาร สํานักปลัดฯ

หมูบานงูจงอาง แหงประเทศไทย ใหมีความสวยงามและ งูจงอาง ไดรับการปรับปรุง พึงพอใจของ อัฒจันทรจัดแสดง

บานโคกสงา ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง มีมาตรฐานในระดับ ภูมิทัศน โดยรอบ นักทองเที่ยว กิจกรรมสงเสริมการทอง

จ.ขอนแกน สากลสามารถรับรอง  -พื้นที่อาคารไมนอยกวา เที่ยว

นักทองเที่ยวทั้งชาว 380 ตร.ม. 2.ตกแตงภูมิทัศนบริเวณ

ไทยและชาวตางประ โดยรอบอาคารแสดงงูจง

เทศ อาง

2.เพื่อใหสถานที่มี

ความปลอดภัยแก

นักทองเที่ยว

3.เพื่อจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหแก

นักทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลทติก เพื่อซอมแซมผิว ซอมแซมผิวจราจร มีพื้นที่ 2,000,000       2,000,000       -                -                รอยละความ 1.แหลงทองเที่ยวหมูบาน สํานักปลัดฯ

คอนกรีต บริเวณทางเขาแหลงทอง จราจรบริเวณทาง ลาดยางไมนอยกวา พึงพอใจของ งูจงอางไดรับการปรับปรุง

เที่ยว หมูบานงูจงอาง เขาแหลงทองเที่ยว 4,668 ตารางเมตร นักทองเที่ยว ใหมีความสวยงาม

หมูบานงูจงอาง 2.นักทองเที่ยวทั้งชาว

ไทย ตางประเทศมีความ

ประทับใจ

3 ฝกอบรมเสริมสรางความรูดานการ 1.เพื่อปรับปรุงและ 1.บุคลากรดานการทอง 500,000         300,000         200,000         200,000         ยกระดับมาตรฐาน 1.บุคลากรไดรับความรู สํานักปลัดฯ

พัฒนามาตรฐานบริการดานการทอง พัฒนาดานมาตรฐาน เที่ยวไดรับความรูจากการ การใหบริการสู ความสามารถนํามา

เที่ยวสําหรับแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน การบริการนักทอง ศึกษานํามาใช ปรับปรุง ระดับสากล พัฒนาปรับใชดานการ

เที่ยวโดยบุคลากรใน พัฒนาใหมีมาตรฐานตาม บริการนักทองเที่ยวให

ชุมชนตามมาตรฐาน มาตรฐานการทองเที่ยว ประทับใจ

การทองเที่ยวไทย ไทย

2.เพื่อยกระดับการ จํานวน 150 คน

ใหบริการนักทอง

เที่ยวใหอยูในเกณฑ

มาตรฐานระดับสากล
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

4 พัฒนา ปรับปรุง แหลงทองเที่ยวสวน 1.เพื่อพัฒนาปรับปรุง ปรับปรุงสะพานทางเดิน 500,000         300,000         300,000         300,000         มีสะพานสวนเตา 1.แหลงทองเที่ยวสวนเตา สํานักปลัดฯ

เตาบานกอก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน สภาพทางเดินสําหรับ ในสวนเตาพื้นที่ทางเดิน ที่ไดมาตรฐาน ไดรับการปรับปรุงจาก

นักทองเที่ยวที่ชํารุด ขนาดความกวาง 2.50 สะพานไมที่ชํารุดเปน

ภายในแหลงทองเที่ยว เมตร ความยาว 30.0 อันตราย

สวนเตา ใหมีความ เมตร รายละเอียดตาม 2.เพื่อความปลอดภัยโดย

ปลอดภัย แบบแปลนที่องคการ จัดทําทางเดินใหเปนคอน

บริหารสวนจังหวัดขอน กรีต

แกน 3.สามารถรองรับนักทอง

เที่ยว

5 สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวงาน 1.เพื่อสนับสนุน จัดกิจกรรมสงเสริมการ 800,000         800,000         800,000         800,000         1.ยกระดับแหลง จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่ม สํานักปลัดฯ

ประเพณีและงานเทศกาลตาง ๆ กิจกรรมสงเสริมการ ทองเที่ยวรวมกับชุมชน ทองเที่ยวใหเปนที่ มากขึ้นเปนการประชา

ทองเที่ยวประเพณี หนวยงานภาครัฐ และ รูจักของนักทอง สัมพันธจังหวัดขอนแกน

และงานเทศกาลตางๆ เอกชน โดยเนนการมี เที่ยวสูระดับสากล ใหเปนที่รูจักอยางแพร

2.เพื่อใหเกิดการมี สวนรวม 2.จํานวนนักทอง หลาย

สวนรวมของชุมชน 1.ประเพณีผูกเสี่ยวเทศ เที่ยวที่เขามาเยี่ยม

ดานการสงเสริมงาน กาลงานไหมและงาน ชม

ประเพณีทองถิ่น กาชาด จังหวัดขอนแกน

3.เพื่อสืบสานวัฒน ผูเขารวมงาน 20,000 คน

ธรรมทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

5 สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวงาน 4.เพื่อจัดกิจกรรมสง 2.ประเพณีไหวเจาครูปูรด

ประเพณีและงานเทศกาลตาง ๆ (ตอ) เสริมการทองเที่ยว น้ําเตา ณ แหลงทองเที่ยว

ควบคูไปกับงานประ หมูบานเตา บานกอก

เพณี ผูเขารวมงาน 5,000 คน

5.นําเสนอผลผลิต 3.ประเพณีวันงูจงอาง ณ

สินคาพื้นบานของ แหลงทองเที่ยวหมูบาน

ฝากพื้นเมืองแกประ งูจงอางแหงประเทศไทย

ชาชนผูสนใจ ผูเขารวมงาน 10,000 คน

6 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ 1.เพื่อสงเสริมและ ประชาชนในเขตจังหวัด 500,000         500,000         500,000         500,000         จํานวนผูเขารวม 1.สรางความสามัคคี สํานักปลัดฯ

ทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน รวมในงาน สนับสนุนกิจกรรม ขอนแกนและจังหวัดใกล โครงการ ระหวางภาครัฐ เอกชน 

มหัศจรรยไดโนเสารประเทศไทย การทองเที่ยวจังหวัด เคียง เขารวมกิจกรรมสง ที่ไดรวมดําเนินกิจกรรม

@ขอนแกน 2.เพื่อประชาสัมพันธ เสริมการทองเที่ยวจังหวัด รวมกัน

ใหประชาชนใน ขอนแกน ณ พื้นที่จัดแสดง 2.สรางพื้นที่ใหประชาชน

จังหวัดขอนแกนและ กิจกรรมสงเสริมการทอง จังหวัดขอนแกนไดรวม

จังหวัดใกลเคียงได เที่ยวจังหวัดขอนแกน กิจกรรมดานธรณีวิทยา

เขารวมกิจกรรมสง และซากดึกดําบรรพ

เสริมการทองเที่ยว อยางถูกตองและสามารถ

จังหวัดขอนแกน นําความรูที่ไดรับไปใช
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

3.เพื่อเชิญชวนประ ประโยชนในการสงวน

ชาชน เขารวมกิจ- อนุรักษ ฟนฟู

กรรมในรูปแบบใหม 3.กระตุนและสงเสริม

ในระดับสากล เศรษฐกิจของจังหวัดขอน

4.เพื่อสงเสริมการ แกน

ทองเที่ยวจังหวัด 4.สามารถสงเสริมการ

ขอนแกนตาม ทองเที่ยว

นโยบายสงเสริมการ

ทองเที่ยว

7 จัดทําปายประชาสัมพันธขอมูลประจํา 1.เพื่อจัดทําปายขนาด จัดทําปายขอมูลที่สําคัญ 300,000         300,000         300,000         300,000         จํานวนปาย 1.ประชาสัมพันธแหลง สํานักปลัดฯ

แหลงทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ใหญ และรวบรวมขอ นาสนใจ ขอมูลแหลงทอง 20 ปาย ทองเที่ยวในจังหวัดขอน

มูลที่สําคัญ แนะนํา เที่ยว ติดตั้งในพื้รที่ที่เปน แกนใหเปนที่รูจักมากขึ้น

สถานที่ทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว จํานวน 4 2.อํานวยความสะดวกให

จังหวัดขอนแกน จุด ขนาด 2.40x6.00 กับผูใชแผนที่ในการเดิน

2.เพื่อประชาสัมพันธ เมตร ทางและการติดตอสื่อสาร

แหลงทองเที่ยวเชิงรุก ที่ตางๆ

3.ประชาชนไดรูจักแหลง

ทองเที่ยว และสถานที่

สําคัญมากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

8 ปรับระดับพื้นที่ลานอเนกประสงคให 1.เพื่อใหสถานที่มี ความหนาไมนอยกวา 2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       รอยละความ 1.แหลงทองเที่ยวหมูบาน สํานักปลัดฯ

เปน คสล. เพื่ออํานวยความสะดวกให ความปลอดภัยแกนัก 0.15 เมตร ตามแบบที่องค สําเร็จของ งูจงอางไดรับการปรับปรุง

แกนักทองเที่ยว ณ หมูบานงูจงอาง ทองเที่ยว การบริหารสวนจังหวัด การดําเนินการ ใหมีความสวยงาม

แหงประเทศไทย 2.เพื่อจัดสิ่งอํานวย กําหนด 2.นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

ความสะดวกใหแก ตางประเทศมีความประ

นักทองเที่ยว ทับใจ

9 กอสรางศาลานักทองเที่ยวแบบน็อค 1.เพื่อใหบริการ สําหรับบริการนักทองเที่ยว 8,000,000       8,000,000       -                   -                   รอยละความ 1.เสริมสรางความยั่งยืน สํานักปลัดฯ

ดาวน ติดตั้ง ณ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ สําหรับนักทองเที่ยว จํานวน 10 หลัง สําเร็จของการ ของการทองเที่ยว

ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน 2.นักทองเที่ยวไดรับ ดําเนินการ 2.มีสิ่งอํานวยความสะดวก

การบริการขั้นพื้นฐาน พื้นฐาน

3.ความมีมาตรฐาน

และความปลอดภัย
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

10 พัฒนาแหลงทองเที่ยวดานจัดสิ่งอํานวย 1.สําหรับไวบริการนัก - กอสรางหองน้ําชาย 1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       รอยละความ 1.นักทองเที่ยวมีหองน้ํา สํานักปลัดฯ

ความสะดวกในแหลงทองเที่ยว ทองเที่ยว ขนาดกวาง 8.00 เมตร พึงพอใจของผู ที่มีมาตรฐาน มีความ

2.นักทองเที่ยวมีหอง ยาว 18.00 เมตร สูง 3.15 ใชบริการ ปลอดภัยในชีวิตและ

น้ําที่สะอาดและปลอด เมตร จํานวน 2 หลัง ทรัพยสิน

ภัยใช จํานวน 40 หอง

- กอสรางหองน้ําหญิง 

ขนาดกวาง 8.00 เมตร

ยาว 18.00 เมตร สูง 3.15

เมตร จํานวน 2 หลัง

จํานวน 40 หอง

- กอสรางหองน้ํารวม 

ขนาดกวาง 6.50 เมตร

ยาว 10.00 เมตร สูง 3.90

เมตร จํานวน 1 หลัง

จํานวน 13 หอง

11 จัดอบรมอาสาสมัครผูนําดานการ 1.เพื่อจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมอบรมดานการ 1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       มีความรูความเขา 1.เพื่อยกระดับการทอง สํานักปลัดฯ

ทองเที่ยวโดยชุมชน อบรมมัคคุเทศกทอง ทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒน ใจมากขึ้น เที่ยวและรองรับการเขา

ถิ่น ธรรมอยางยั่งยืน สูอาเซียน

2.เพื่อการกระจาย 2.เพื่อสงเสริมการทอง

รายไดใหแกชุมชน เที่ยว
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

12 จัดงานมหกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการทอง จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่ม 2,000,000       2,000,000       1,000,000       1,000,000       นักทองเที่ยว 1.เพื่อยกระดับการ สํานักปลัดฯ

จังหวัดขอนแกน "อิสานแซบหลาย" เที่ยวและกระตุนให มากขึ้น ไมนอยกวา ทองเที่ยวใหนัก

Amaing I-San Fair ณ ศูนยประชุม นักทองเที่ยวมาเที่ยว รอยละ 70 ทองเที่ยวไดรูจัก

อเนกประสงคกาญจนาภิเษก ในจังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน

มหาวิทยาลัยขอนแกน มากขึ้น มากยิ่งขึ้น

2.เพื่อสงเสริมภูมิ

ปญญาทองถิ่นให

มีมาตรฐานมากยิ่ง

ขึ้น

13 ปรับปรุงสะพานบริเวณทางเขาและ เพื่อใหแหลงทองเที่ยว ความยาวไมนอยกวา 1,000,000       1,000,000       1,000,000       500,000         รอยละ 80 จํานวน  -นักทองเที่ยวไดรับ สํานักปลัดฯ

สะพานบริเวณจุดเดินชมสวนเตา ณ มีมาตรฐานยกระดับ 250 ตารางเมตร นักทองเที่ยวมี ความสะดวกในการ

แหลงทองเที่ยวหมูบานเตา บานกอก นักทองเที่ยวมีความ ความปลอดภัย เดินเขามาชมสวนเตา

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี สะดวก มีความปลอด

จังหวัดขอนแกน ภัยในการเขามาเดิน

ดูเตา ณ จุดเดินชม

สวนเตา



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 405

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 4 ม.ยาว 1,690 ม. 3,380,000       3,380,000       3,380,000       3,380,000       รอยละความ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน สํานักการชาง

เขาน้ําตกตาดใหญ อ.ภูผามาน มาตรฐาน และ พึงพอใจของ และมีความปลอดภัย

จ.ขอนแกน ปลอดภัยในการ นักทองเที่ยว สําหรับนักทองเที่ยว

เขาสูแหลงทองเที่ยว

15 พัฒนาการทองเที่ยวโฮมสเตยและ  -เพื่อใหพื้นที่แหลง  ราษฎรในเขตอําเภอ 500,000         500,000         500,000         500,000         รอยละความ  -นักทองเที่ยวไดรับ สํานักปลัดฯ

ศึกษาดูงาน ทองเที่ยวมีบานพัก บานไผ จํานวน 100 คน พึงพอใจของ ความสะดวกในการเขา

สําหรับนักทองเที่ยว นักทองเที่ยว พัก และมีความปลอดภัย

 -ประชาชนในพื้นที่

มีประสบการณใน

การตอนรับนักทองเที่ยว

16 ฝกอบรมมัคคุเทศกนอย  -เพื่อสงเสริมใหเด็ก   -นักเรียนในเขตพื้นที่ 300,000         300,000         300,000         300,000         จํานวนผูเขารวม  -มัคคุเทศกนอยที่ผาน สํานักปลัดฯ

และเยาวชนไดเขารับ อําเภอบานไผ จํานวน ใมนอยกวา การอบรมสามารถนํา

การอบรมทักษะการ 200 คน รอยละ 60 เสนอขอมูล มรดก

พูดแนะนําสถานที่ วัฒนธรรมไทยที่มีในพื้นที่

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใหนักทองเที่ยวทราบ

 -นักเรียนไดแสดง

ศักยภาพ และกลา

แสดงออกในทาง

สรางสรรค

25,780,000     25,380,000     14,280,000     13,780,000     รวม  16  โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจ  -เพื่อใหประชาชนได  -ราษฎร ประชาชนใน 500,000         500,000         500,000         500,000          -ผูเขารวมโครงการ  -ผูเขารวมโครงการมี กองแผนฯ

พอเพียงตามรอยพอ รับความรูและมี พื้นที่อําเภอบานไผ มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความ

ประสบการณในการปลูก จํานวน 800 คน นอยกวารอยละ 60 สามารถและสรางงาน

พืชปลอดภัย และการ สรางอาชีพใหกับตนเอง

รูจักบริหารพื้นที่ทํากิน และครอบครัว

ตามหลักปรัชญา  -ผูเขารวมโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเปนวิทยากรและ

ถายทอดความรูได

2 ฝกอบรมและศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจ  -เพื่อใหนักเรียนและครู  -ครู นักเรียน ในเขต 500,000         500,000         500,000         500,000          -ผูเขารวมโครงการ  -ผูเขารวมโครงการมี กองแผนฯ

แบบพอเพียงตามรอยพอในสถานศึกษา ไดเรียนรูหลักเศรษฐกิจ พื้นที่อําเภอบานไผ มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความ

เขตพื้นที่อําเภอบานไผ พอเพียงตามรอยพอ และ จํานวน 800 คน นอยกวารอยละ 60 สามารถและสรางงาน

นําไปใชในชีวิตประจําวัน สรางอาชีพใหกับตนเอง

และพัฒนาเปนอาชีพ และครอบครัว

ตอไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการเกษตร

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 พัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  -เพื่อพัฒนาศูนยเรียนรู  -พัฒนาศูนยเรียนรู 200,000         200,000         200,000         200,000          -ผูเขาเยี่ยมชม  -เกษตรและประชาชน กองแผนฯ

เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับประชาชน ใหเกิดความสมบูรณและ จํานวน 4 ศูนยเรียนรู ศูนยเรียนรูไมนอย ทั่วไปไดรับความรูดาน

ความพรอมในการที่จะ กวารอยละ 60 การเกษตรและเทคโน

ถายทอดเทคโนโลยีทาง โลยีทางการเกษตร

การเกษตรใหกับ

เกษตรกรที่สนใจ

4 แปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการ  -เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร  -กลุมเกษตรกร กลุม 300000 300,000         300,000         300,000          -ความพึงพอใจ  -ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

เกษตร, ปศุสัตว และประมง และกลุมแมบาน และ แมบาน กลุมโอทอป ของผูเขารวม เพิ่มขึ้น

กลุมโอทอป ไดพัฒนา จํานวน 400 คน โครงการไมนอยกวา

และเพิ่มมูลคาสินคา รอยละ 60

ทางการเกษตร

5 แปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการ  -เพื่อสงเสริมใหครู และ  -ครู และนักเรียน 200000 200,000         200,000         200,000          -ความพึงพอใจ  -ครู และนักเรียนมี กองแผนฯ

เกษตร, ปศุสัตว และประมง นักเรียนไดศึกษาและ จํานวน 400 คน ของผูเขารวม รายไดเสริม

ในสถานศึกษา เรียนรูในการแปรรูป โครงการไมนอยกวา

อาหารและเปนการ รอยละ 60

สงเสริมอาชีพใหกับครู

นักเรียน 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการเกษตร

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 1 อําเภอ 1 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 1.เพื่อเสริมสรางความ  -สรางศูนยเรียนรู 500,000         500,000         500,000         500,000         จํานวนหมูบาน ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

เขมแข็งแกชุมชนในการ เศรษฐกิจพอเพียงใน ที่เขารวมโครงการ เพิ่มขึ้น

ดําเนินชีวิตตามหลัก หมูบานนํารองเศรษฐกิจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง

2.เพื่อขยายผลหมูบาน  -พัฒนาใหเปนหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงใน เศรษฐกิจพอเพียง ของ

จังหวัดขอนแกน อําเภอในเขตจังหวัด

3.เพื่อสรางแหลงเรียนรู ขอนแกน

ดานเศรษฐกิจพอเพียง

ในจังหวัด

7 โครงการสงเสริมชุมชนตนแบบ  -เพื่อสงเสริมสนับสนุน 1.จัดฝกอบรม/สัมมนา/ 500,000         500,000         500,000         500,000         ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการมี กองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง การลดรายจาย เพิ่ม ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร มีความพึงพอใจไม ทักษะความรู ความ

พระราชดําริของในหลวง รายไดใหตนเองและ หรือประชาชนผูสนใจ นอยกวารอยละ 60 สามารถและสรางงาน

ครอบครัว 2.จัดการแขงขัน/จัด สรางอาชีพ

 -เพื่อสงเสริมบุคลากร ประกวดดานการประกอบ 2.ผูเขารวมโครงการ

ในทองถิ่นใหมีความรู อาชีพ สามารถเปนวิทยากร

ความสามารถถายทอด และถายทอดความรูได

ความรูสูชุมชนได
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการเกษตร

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

8 สงเสริมการประกอบอาชีพแบบ  -เพื่อสงเสริมเกษตรกร  -ขุดบอน้ําในไรนา บอละ 40,000,000     40,000,000     40,000,000     40,000,000     ความพึงพอใจของ  -ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบอาชีพ 19,000 บาท จํานวน 20 ผูเขารวมโครงการ เพิ่มขึ้น

ตามแนวทางปรัชญา อําเภอ ๆ ละ 50 บอ

เศรษฐกิจพอเพียง  -อบรมสงเสริมอาชีพ 26

อําเภอ ๆ ละ ร รุน ๆ ละ

200,000 บาท

 -พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ

เกษตร 5 อําเภอ ๆ ละ 5

จุด ๆ ละ 800,000 บาท

 -บูรณาการรวมกับหนวย

งานอื่นในการจัดกิจกรรม

 -สนับสนุนปจจัยการผลิต

ดานอาชีพแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง 10 ครั้ง ๆ ละ

200,000 บาท

42,700,000     42,700,000     42,700,000     42,700,000     รวม  8  โครงการ
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