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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สัมมนาเครือขายชางทองถิ่น  -เพื่อเพิ่มพูนความรู  -จัดสัมมนาวิชาการ 200,000             200,000             200,000              200,000            ผูเขารวมสัมมนา  -มีเครือขายดานชาง สํานักการชาง

จังหวัดขอนแกน เกี่ยวกับวิชาการ ดานชางใหกับผูบริหาร ไมนอยกวา  -แลกเปลี่ยนประสบ

ดานชางและแลก และผูปฏิบัติงานดานชาง รอยละ 80 การณการทํางานและ

เปลี่ยนความรู ของ อปท.จังหวัด รวมกันแกไขปญหาใน

วิชาการดานชาง ขอนแกน การปฏิบัติงานทางดาน

ชางรวมกัน

2 อบรมพนักงานขับเครื่องจักรกล  -เพื่อเปนการ  -จัดอบรมพนักงานขับ 200,000             -                       -                       -                      ผูเขารวมอบรม  -พนักงานขับเครื่อง สํานักการชาง

เพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องจักรกลประเภท ไมนอยกวา จักรกลมีทักษะและ

และมาตรฐานการ ตาง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะใน รอยละ 80 ประสิทธิภาพในการ

ทํางานใหพนักงาน การขับเครื่องจักรไดอยาง ปฏิบัติงานมากขึ้น

มีประสิทธิภาพ พรอมทั้ง

การดูแลรักษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรติดตั้ง 1.เพื่อใหการบันทึก จัดทําโปรแกรมระบบการ 200,000             -                       -                       -                      โปรแกรมระบบ  -การบันทึกขอมูล กองกิจการ

ระบบการเดินรถ-จําหนายตั๋ว ขอมูลดานการ เดินรถ-จําหนายตั๋วของ การเดินรถ-จําหนาย การเดินรถ-จําหนายตั๋ว ขนสง

เดินรถ-จําหนายตั๋ว สถานีขนสงผูโดยสาร ตั๋วมีการประมวล มีประสิทธิภาพและ

เปนไปอยางสะดวก อําเภอภูเวียง  จํานวน ผลถูกตอง ประสิทธิผล สามารถ

และรวดเร็ว 1 ชุด ตรวจสอบรายละเอียด

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิ- ไดอยางรวดเร็วและ

ภาพและประสิทธ-ิ ถูกตอง

ผล ลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานดาน

การเดินรถ-จําหนายตั๋ว
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 คาใชจายในการเรงรัดจัดเก็บภาษี 1.เพื่อใหผูประกอบ  -ผูจําหนายน้ํามันและ 350,000             350,000             350,000              350,000            จํานวนของ 1. ผูประกอบการมี กองคลัง

การมีความรูและ ยาสูบ , ผูประกอบการ ผูประกอบการ ความรูและเขาใจ

เขาใจเกี่ยวกับการ โรงแรมในเขตจังหวัด ที่มีความเขาใจ เกี่ยวกับการชําระคา

ชําระคาธรรมเนียม ขอนแกน เรื่องกฎหมาย ธรรมเนียมบํารุง อบจ. 

บํารุง อบจ.ประเภท ระเบียบ ประเภทโรงแรมและ

โรงแรมและภาษี การชําระภาษี ภาษีบํารุง อบจ. 

บํารุง อบจ.ประเภท คาธรรมเนียมฯ ประเภทน้ํามันยาสูบ

น้ํามัน ยาสูบ เพิ่มมากขึ้น เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อสรางความ 2.การจัดเก็บรายไดของ

สัมพันธอันดี อบจ.ขอนแกน มี

ระหวางองคกร ประสิทธิภาพมากขึ้น

และผูประกอบการ

5 ลงระบบคอมพิวเตอรดานการจัดซื้อ เพื่อพัฒนาและ  -เจาหนาที่สามารถ 25,000               25,000               30,000               35,000              ระบบ e-lass  -การประมวลผลและ กองพัสดุ

จัดจาง ปรับปรุงระบบ ประมวลผลขอมูลได สามารถประมวล การทําจัดซื้อจัดจาง และทรัพยสิน

คอมพิวเตอรดาน อยางมีประสิทธิภาพ และ ผลขอมูลไดอยาง สะดวก รวดเร็ว และ

การจัดซื้อจัดจาง สามารถติดตามการ มีประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน

ใหสามารถดําเนิน ประมวลผลและขั้นตอน

การไดอยางมี ของการทําจัดซื้อจัดจาง

ประสิทธิภาพ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 ศึกษาอบรมและดูงานของสมาชิกสภา  -เพื่อใหสมาชิกสภา  -สมาชิกสภาองคการ 6,000,000           6,000,000          6,000,000           6,000,000           -รอยละความ 1. ผูเขารับการอบรม กองกิจการ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน อบจ.ขอนแกน บริหารสวนจังหวัด พึงพอใจของผู รูจักบทบาทหนาที่ สภา

คณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงานจาง คณะผูบริหาร ขอนแกน 42 คน เขารวมโครงการ ความรับผิดชอบใน

เจาหนาที่ขององคการบริหารสวน ขาราชการ คณะผูบริหาร ขาราชการ ฐานะบุคลากร

จังหวัดขอนแกน พนักงานจาง และ พนักงานจาง เจาหนาที่ องคการบริหารสวน

เจาหนาที่ไดเพิ่มพูน จํานวน 500 คน จังหวัด

ความรูดานกฎหมาย 2. ผูเขารับการอบรม

ในการบริหาร สามารถนําความรูและ

ราชการสวนทองถิ่น ประสบการณที่ไดรับมา

 -เพื่อพัฒนาแนว ปรับใชในการพัฒนา

ความคิด ทัศนคติ ทองถิ่น

ใหมีวิสัยทัศน 3. ผูเขารับการอบรม

กวางไกล ทั้งทาง  มีความสามัคคี

ดานเศรษฐกิจ ในหมูคณะและมี

สังคม การเมือง ทัศนคติที่ดีตอองคกร

การปกครอง 

อนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม ตาม

อํานาจหนาที่
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

7 การดําเนินงานของคณะกรรมการ  -เพื่อใหสมาชิกสภา ประชาชนในเขตจังหวัด 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละของการ  -สามารถแกไขปญหา กองกิจการ

สภา อบจ.ขอนแกน ขอนแกน จํานวน 26 ดําเนินการ ติดตามประเมินผล สภาฯ

ผูบริหาร ขาราชการ อําเภอ การดําเนินการของ

พนักงานจาง ได สภาฯ

เขาถึงพื้นที่และ

ประชาชนในทองถิ่น

รับทราบขอมูล

ความเดือดรอน

และความตองการ

ของประชาชนใน

ทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง 1. เพื่อสงเสริมให ดําเนินกิจกรรมเพื่อ 23,800,000         5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละของ 1. สงเสริมการปกครอง กองกิจการ

ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ ประชาชนใหเขา สงเสริมสนับสนุนการ ประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย สภา

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน มามีสวนรวมในการ เลือกตั้ง ที่มีสวนรวม 2. ประชาชนมีสวนรวม

เลือกผูบริหาร/ 1. นายกองคการบริหาร ในการเลือกตั้ง ในการเลือกผูบริหาร/

ตัวแทนเขามา สวนจังหวัดขอนแกน ผูบริหาร/สจ. ตัวแทนเขามาบริหาร

บริหารทองถิ่นของ 2. สมาชิกสภาองคการ เขามาบริหารงาน ทองถิ่นของตนเอง

ตนเอง บริหารสวนจังหวัด ขององคการ 3. ไดผูบริหาร สมาชิก

2.เพื่อใหไดผูบริหาร ขอนแกนตามที่กฏหมาย บริหารสวน สภาองคการบริหาร

สมาชิกสภาองคการ กําหนด (กรณีครบวาระ จังหวัดขอนแกน สวนจังหวัดขอนแกน

บริหารสวนจังหวัด ยุบสภา และกรณีแทน เขามาบริหารงานของ

ขอนแกน เขามา ตําแหนงวาง) ตามที่ องคการบริหารสวน

บริหารงานของ คณะกรรมการเลือกตั้ง จังหวัดขอนแกน

องคการบริหารสวน กําหนด

จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

9 เปดเวทีประชาคมและสงเสริมการ  -เพื่อใหประชาชน ประชาคมองคการบริหาร 6,000,000           6,000,000          6,000,000           6,000,000          รอยละของ  -ประชาชนมีความรู กองกิจการ

มีสวนรวมของประชาชน ไดมีความรู ความ สวนจังหวัดขอนแกน ประชาชนที่มี เขาใจบทบาทอํานาจ สภาฯ

เขาใจในบทบาท จํานวน 15,000 คน ความรู  เขาใจใน หนาที่ของ อบจ.

อํานาจหนาที่ของ บทบาทของตนเอง ขอนแกน

ตนเอง และ อบจ.  -ประชาชนไดทราบ

 -เพื่อใหประชาชน ถึงบทบาทการมีสวน

ไดมีความรู ความ รวมในการบริหาร

เขาใจในบทบาท ราชการใหเปนไปตาม

อํานาจหนาที่ของ หลักธรรมาภิบาล

อบจ.ขอนแกน

 -เพื่อใหประชาชน

เขามามีสวนรวม

ในการบริหารงาน

ของ อบจ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

10 การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร 1. เพื่อแสดงถึงแผน 1.จัดประชุมเพื่อกําหนด 300,000             300,000             300,000              300,000            รอยละของ 1. องคการบริหารสวน กองแผน

สวนจังหวัดขอนแกน พัฒนาขององคการ ทิศทางการพัฒนา/ โครงการที่อยูใน จังหวัดขอนแกนมี

บริหารสวนจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการ แผนและไดดําเนิน ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขอนแกนที่กําหนด ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การตามขอบัญญัติ ที่ไดรับการพัฒนา

ยุทธศาสตรและ การจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุงใหมีประสิทธ-ิ

แนวทางการพัฒนา ทองถิ่นสี่ป ภาพสอดคลองกับแผน

ที่สอดคลองกับแผน 2. จัดทํา/ปรับปรุง ยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรการ ยุทธศาสตรการพัฒนา ในระดับตาง ๆ รวมถึง

พัฒนาในระดับตาง ๆ 3.จัดทําแผนพัฒนา มีการปรับปรุงใหเปนไป

3.เพื่อแสดงแนวทาง ทองถิ่นสี่ป/เพิ่มเติม/ ตามสภาพการณปจจุบัน

การพัฒนาในชวงสี่ป เปลี่ยนแปลง ตามภารกิจที่ไดรับ

ที่มีความสอดคลอง 4.จัดทําแผนการดําเนินงาน มอบหมาย

และสามารถสนอง ประจําป/เพิ่มเติม 2. องคการบริหารสวน

ตอบตอยุทธศาสตร 5. จัดทําเอกสาร/ จังหวัดขอนแกนมีแผน

การพัฒนาอยางมี ประสานงานกับ พัฒนาทองถิ่นสี่ป

ประสิทธิภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับนําไปเปนกรอบ

ในการจัดทํางบประมาณ

รายจายขององคกร

และใชเปนแนวทาง

ดําเนินการพัฒนาใน

ชวงสี่ปอยางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา/ทบทวน 1.เพื่อใหมียุทธศาสตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 500,000             500,000             500,000              500,000            รอยละของผู  -อปท.ในเขตจังหวัด กองแผน

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. การพัฒนาของ อปท. 1 ครั้ง 3 วัน จํานวน เขารวมสัมมนาฯ ขอนแกนมีกรอบการ

ในเขตจังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกนให 500 คน ประสานแผนพัฒนา

สอดคลองกับแผน ไปในทิศทางเดียวกัน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดขอนแกน

2.เพื่อให อปท.ใน

เขตจังหวัดขอนแกน

มีการบูรณาการ

โครงการพัฒนาที่จะ

ดําเนินการรวมกัน

ภายใตกรอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ของ อปท.จังหวัด

ขอนแกน

3.เพื่อใหมีขอมูลของ

อปท. นํามาใช

ประโยชนในการ

ประสานแผนพัฒนา

รวมกัน
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

12 เพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผน  -เพื่อชี้แจงแนวทาง  -จัดสัมมนาคณะ 300,000             300,000             300,000              300,000            รอยละของผู  -แผนพัฒนาทองถิ่น กองแผน

พัฒนาทองถิ่นจังหวัดขอนแกน การประสานแผน กรรมการประสานแผน เขารวมสัมมนาฯ ของแตละ อปท.เปนไป

พัฒนาทองถิ่น เลขานุการประสานแผน ตามแนวทางและ

จังหวัดขอนแกน และเจาหนาที่ผูจัดทําแผน หลักเกณฑที่คณะ

และนโยบายการ กรรมการไดกําหนด

พัฒนาระดับชาติ ทิศทางเอาไว

จังหวัด และทองถิ่น

 -บูรณาการโครงการ

ที่เกินศักยภาพของ

อปท.

13 จัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อการ เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยน  -ประชุมประชาคมระดับ 3,000,000           3,000,000          3,000,000           300,000            รอยละของผู  -องคการบริหารสวน กองแผน

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา แปลงแผนพัฒนา อําเภอ จํานวน 350 คน เขารวมประชุม จังหวัดขอนแกน

ทองถิ่นสี่ป ในชวงสี่ปใหมีความ  -ประชุมประชาคมระดับ มีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

สอดคลองและ จังหวัด จํานวน 700 คน สําหรับใชเปนแนวทาง

สามารถสนองตอบ ปฏิบัติในการดําเนินการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา พัฒนาในชวงสี่ปไดอยาง

อยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

14 บริหารจัดการงานติดตามและ 1. เพื่อใหคณะกรรมการ  1.จัดการประชุม 500,000             500,000             500,000              500,000             -รอยละของ 1.ผูเขารวมประชุมได กองแผน

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตาม โครงการที่ดําเนิน รวมแลกเปลี่ยนความรู

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน แผนพัฒนาฯ สามารถ และประเมินผลแผน การและออกติด ความคิดเห็น

กําหนดแนวทาง วิธีการ พัฒนาฯ เพื่อกําหนด ตามประเมินผล ประสบการณ นําไปสู

การติดตามและ แนวทางวิธีการในการ ขอสรุปและแนวทาง

ประเมินผลแผน ติดตามและประเมินผล ที่เหมาะสมในการ

พัฒนาองคการ แผนพัฒนาองคการ ติดตามและประเมินผลฯ

บริหารสวนจังหวัด บริหารสวนจังหวัด 2. องคการบริหารสวน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอนแกน จังหวัดขอนแกน

2. เพื่อใหคณะกรรมการ  -ออกพื้นที่เพื่อออกตรวจ ไดผลการประเมินแผน

ติดตามและประเมินผล ติดตามความกาวหนา พัฒนาฯ ที่มีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาฯ ไดออกตรวจ ของกิจกรรมโครงการ และนําผลการประเมิน

ติดตามประเมินผล ตางๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือในการปรับ

แผนงาน/โครงการ ขององคการบริหาร การดําเนินงานขององคกร

ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง สวนจังหวัดขอนแกน ในระยะตอไป

รับทราบปญหา อุปสรรค

ขอคิดเห็น ขอเสนอ

แนะที่เปนรูปธรรม

ตอการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

15 พัฒนาศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหา  -เพื่อสงเสริม  -จัดหาหนังสือพิมพ 100,000             100,000             100,000              100,000            รอยละของความ  -ผูที่มาใชบริการ กองแผน

และสงเสริมการมีสวนรวมในการ สนับสนุนการ วารสาร และอุปกรณ สําเร็จ สามารถสืบคนหา

พัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ดําเนินงานของ เพื่อใหบริการแก ขอมุลตาง ๆ ได

(Clinic Center) องคการบริหารสวน ศูนยเครือขายเพื่อ ประชาชนทั่วไป

จังหวัดขอนแกน แกไขปญหาและ

สงเสริมการมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถิ่นจังหวัด

ขอนแกน

16 คาใชจายโฆษณาและเผยแพร  -เพื่อเผยแพร  -ภารกิจ อบจ.ขอนแกน 2,500,000           2,500,000          2,500,000           2,500,000          รอยละของความ  -ผลงานและภารกิจ สํานักปลัดฯ

การดําเนินงานขององคการบริหาร ประชาสัมพันธการ  -จัดทําวารสารคูณแคน สําเร็จ ดานตาง ๆ ของ อบจ.

สวนจังหวัดขอนแกน ดําเนินงานของ  -จัดทําเอกสารายงานผล ขอนแกน ไดเผยแพร

องคการบริหารสวน การปฏิบัติงานของ อบจ. ประชาสัมพันธให

จังหวัดขอนแกนให ขอนแกน ประชาชนและทุกภาค

ประชาชนและทุก  -จัดทําสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ สวนไดรับทราบอยาง

ภาคสวนไดรับทราบ ประชาสัมพันธภารกิจ ทั่วถึง

อบจ.ขอนแกน

 -เผยแพรประชาสัมพันธ

ภารกิจ อบจ.ขอนแกน

ผานสื่อตาง ๆ
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

17 พัฒนาระบบสารสนเทศองคการ  -เพื่อพัฒนาระบบ  -วางระบบเครือขาย 200,000             200,000             200,000              200,000            รอยละของความ  -ระบบสารสนเทศของ สํานักปลัดฯ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน สารสนเทศของ อินเทอรเน็ตภายในองคกร พึงพอใจของ องคการบริหารสวน

องคการบริหารสวน เชื่อมทุกสวนราชการ ผูใชบริการ จังหวัดขอนแกนมี

จังหวัดขอนแกนให  -ปรับปรุงระบบเครือขาย ประสิทธิภาพสําหรับ

มีประสิทธภาพ เดิมใหมีประสิทธิภาพ ใหบริการขอมูลขาวสาร

สําหรับใหบริการ และใชในการปฏิบัติงาน

ขอมูลขาวสารและ

ใชในการปฏิบัติงาน

18 คาบริการทางดานโทรคมนาคม  -เพื่อใชเทคโนโลยี  -ผูบริหาร ขาราชการ 400,000             400,000             400,000              400,000            รอยละของความ  -บุคลากรของ อบจ. สํานักปลัดฯ

สารสนเทศเพิ่ม พนักงาน อบจ.ขอนแกน สําเร็จ ขอนแกน สามารถ

ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ

ปฏิบัติงานใหมี ดานตาง ๆ โดยผาน

ประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบเครือขายได

 -เพื่อจายเปนคา อยางมีประสิทธิภาพ

บริการทางดาน

โทรคมนาคม
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

19 ประเมินผลงานขาราชการครู และ  -เพื่อพัฒนาขีดความ  -ขาราชการกองการศึกษา 100,000             100,000             100,000              100,000             -รอยละของ  -ขาราชการครูและ กองการ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือ สามารถดานการจัด และขาราชการครู และ บุคลากรที่เขารับ บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่

เลื่อนวิทยฐานะโงเรียนในสังกัด การเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษา การอบรมสัมมนา ไดรับการประเมิน

อบจ.ขอนแกน ใหแกขาราชการครู ในสังกัด อบจ.ขก. ผลงานเพื่อใหมีหรือ

และบุคลากรทาง เลื่อนวิทยฐานะ

การศึกษาโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.ขก.

20 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคคลของ  -เพื่อปรับปรุงระบบ  -ปรับปรุงปละ 1 ครั้ง 100,000             100,000             100,000              100,000            ระบบฐานขอมูล  -ขอมูลบุคคลของ กองการเจาหนาที่

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ฐานขอมูลบุคคล ของบุคลากร อบจ.ขอนแกนมีความ

ของ อบจ.ขอนแกน อบจ.ขอนแกน เปนปจจุบัน

ใหถูกตองและเปน เปนปจจุบัน

ปจจุบัน

21 ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  -เพื่อพัฒนาระบบ  -ผูบริหาร, ขาราชการ, 20,000               20,000               20,000               20,000              รอยละของความ  -การดําเนินการของ กองการ

ในการดําเนินงานของ อบจ.ขอนแกน การดําเนินงาน ขาราชการครู และบุคลากร สําเร็จ อบจ.ขอนแกน มีระบบ เจาหนาที่

(ITA) ภายในองคกรใหมี ทางการศึกษา, สมาชิก คุณธรรมและโปรงใส

มาตรฐานในระบบ สภาฯ ,พนักงาน,เจาหนาที่ อยางเปนรูปธรรม

คุณธรรมและความ

โปรงใสเพิ่มมากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

22 การดําเนินการขับเคลื่อนกลไกใน 1.เพื่อใหสอดคลอง  -ผูบริหาร, ขาราชการ, 100,000             100,000             100,000              100,000            รอยละของความ  -การตอบสนองความ กองการ

การปองกันการทุจริต อบจ.ขอนแกน ตามแผนยุทธศาสตร ขาราชการครู และบุคลากร สําเร็จ ตองการของประชาชน เจาหนาที่

ชาติวาดวยความ ทางการศึกษา, สมาชิก มีประสิทธิภาพ

ปองกันการทุจริต สภาฯ ,พนักงาน,เจาหนาที่  -เจาหนาที่ อบจ. มี

(ระยะที่ 3) จิตสํานึกที่ดีตอการ

2.เพื่อสรางความ ปฏิบัติงาน

ตระหนักและสราง

เกราะปองกันองคกร

รวมถึงพัฒนาเครือ

ขายเพื่อเปนองคกร

ตนแบบดานการ

ปองกันการทุจริต
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

23 อบรมสัมมนาของคณะผูบริหาร, 1.เพื่อพัฒนาความรู คณะผูบริหาร ขาราชการ 4,000,000           4,000,000          4,000,000           4,000,000          รอยละของ  -บุคลากรของ อบจ. กองการ

ขาราชการ,ลูกจาง พนักงานจาง ประสบการณใน ลูกจาง พนักงานจาง บุคลากรที่เขารับ ขอนแกน ไดรับการ เจาหนาที่

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ดานตาง ๆ รวมถึง สมาชิกสภาฯ และสวน การอบรม ฝกอบรมเพื่อเพิ่มความ

ขอนแกน และสวนราชการที่เกี่ยวของ ความเปนผูนํา ราชการอื่นที่เกี่ยวของ สามารถในการปฏิบัติ

บทบาท หนาที่ให พรอมทั้งการศึกษาดูงาน งาน

แกผูเขาอบรม ในประเทศและตางประเทศ

2.เพื่อใหผูเขารับ

การอบรมไดพบปะ 

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นประสบการณ

และแนวทางปฏิบัติ

งานในดานตาง ๆ 

รวมกัน

3.เพื่อใหผูเขาอบรม

มีความสามัคคี 

กลมเกลียว สราง

ทัศนคติที่ดีตอ

องคกร

49,895,000         30,695,000         30,700,000         28,005,000        รวม  23   โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานงบกลาง

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ชําระหนี้เงินตน พรอมดอกเบี้ย 1.เพื่อสงใชเงินกู  -สงใชเงินกูพรอมดอกเบี้ย 15,000,000         12,000,000         10,000,000         8,000,000          เพิ่มประสิทธิภาพ จํานวนเงินตนและ กองคลัง

กองทุนสะสมของ ใหแกกองทุนสะสมของ การบริหารจัดการ ดอกเบี้ยที่ลดลง

อบจ. (กสอ.) อบจ.(กสอ.) และธนาคาร

2.เพื่อชําระคืนเงิน กรุงไทย จํากัด

กูธนาคารกรุงไทย

จํากัด

2 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจาย  -เพื่อจายเปนเงิน  -สถานีขนสงผูโดยสาร 17,000,000         17,000,000         17,000,000         17,000,000        เพิ่มประสิทธิภาพ  -การดําเนินงานของ กองกิจการ

เฉพาะการ ชวยเหลืองบประมาณ อบจ.ขอนแกน การบริหารจัดการ สถานีขนสงผูโดยสาร ขนสง

รายจายเฉพาะการ ดําเนินการไดอยางมี

สถานีขนสงผูโดย ประสิทธิภาพ

สาร อบจ.ขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานงบกลาง

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 เงินสํารองจาย เพื่อสํารองจายกรณี  -ชวยเหลือราษฎรกรณี 50,000,000         50,000,000         50,000,000         50,000,000        จํานวนโครงการ ราษฎรไดรับการ สํานักปลัดฯ

เรงดวนและจําเปน เกิดสาธารณภัยหรือได ที่เบิกจายเรงดวน บรรเทาความเดือดรอน

ในการชวยเหลือ รับความเดือดรอน ใน 26 อําเภอ

และแกไขปญหา  -ราษฎรใน 26 อําเภอ

ความเดือดรอน

แกราษฎร

4 รายจายตามขอผูกพัน 1.เพื่อเปนคาบํารุง 1.เงินบํารุงสมาคม อบจ. 2,284,000           2,284,000          2,284,000           2,284,000          รอยละของ  -การพัฒนาขีดความ ทุกสวนราชการ

สมาคม อบจ.แหง แหงประเทศไทย งบประมาณที่ สามารถในการบริหาร

ประเทศไทย 2.เงินทุนการศึกษา เบิกจาย จัดการการเงิน

2.เงินทุนการศึกษา ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

ขาราชการ ลูกจาง

พนักงานจางสังกัด

อบจ.ขอนแกน

5 เงินชวยพิเศษ  -เพื่อจายเปนเงิน  -ขาราชการสวนทองถิ่น 200,000             200,000             200,000              200,000            รอยละของ  -เปนขวัญและกําลังใจ กองคลัง

ชวยพิเศษ และเงิน ผูถึงแกกรรม งบประมาณที่ แกญาติผูถึงแกกรรม

ชวยเหลือคาทําศพ เบิกจาย

ขาราชการ

84,484,000         81,484,000         79,484,000         77,484,000        รวม  5 โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท  -เพื่ออบรมประชาชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 600,000             -                   -                    -                   รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

อําเภอบานแฮด ความรู สามารถแกไขใหแกประชาชนในเขต พอใจของผูเขา ประชาชนในการดูแล

ภายในชุมชน อําเภอบานแฮด อบรม ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของตัวเอง

600,000             -                       -                       -                      รวม  1   โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01
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