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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 เขาคายชมรมผูสูงอายุประจําป 2561  -ใหความสําคัญกับผูสูงอายุ  -ชมรมผูสูงอายุดอกคูณ 100,000     -           -            -               รอยละของผูสูง  -ทําใหเกิดการพัฒนา (สํานักปลัดฯ) โรงพยาบาล

และสรางความเขมแข็งของ และอาสาเมตตาธรรม อายุที่เขารวม ดานศีลธรรมจริยธรรม ศูนยขอนแกน

สังคม  -ชมรมผูรักษสุขภาพ และพัฒนาจิตใจใหเกิดความ

 -เพื่อใหเกิดกระบวนการ เทศบาลนครขอนแกน สุขตามวัย

เรียนรูกับผูสูงอายุ และอยูใน  -แกนนํากลุม  -เพื่อเปนการสรางความ

สังคมอยางมีความสุข ออกกําลังกาย ปรองดอง สมานฉันท 

 -เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ ระหวางชุมชน และผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ เชน การออกกําลัง

กาย การนั่งสมาธิ ฯลฯ

2 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 120,000     120,000     120,000     120,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  115 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอกระนวน

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอกระนวน  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 45 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคประชาชน

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

3 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 80,000       80,000       80,000       80,000        -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  67 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน เขาสวนกวาง

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอ  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 26 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เขาสวนกวาง เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

4 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพและ  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 60,000       60,000       60,000       60,000        -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

ขยายผลการดําเนินงานศูนย ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย H.I.V. และครอบครัวภายใน โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอ

ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V. เขตพื้นที่อําเภอ และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน โคกโพธิ์ไชย

และผูติดเชื้อ H.I.V.  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ โคกโพธิ์ไชย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

อําเภอโคกโพธิ์ไชย เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

5 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 100,000     100,000     100,000     100,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  63 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอชนบท

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอชนบท  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 46 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

6 โครงการปองกันและแกไขปญหา  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 260,000     260,000     260,000     260,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

เอดสของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย H.I.V.  96 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอชุมแพ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอชุมแพ  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

7 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 60,000       60,000       60,000       60,000        -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  63 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอซําสูง

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอซําสูง  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 46 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

8 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 200,000     200,000     200,000     200,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  174 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอน้ําพอง

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอน้ําพอง  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 70 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

9 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 80,000       80,000       80,000       80,000        -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  44 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอโนนศิลา

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอโนนศิลา  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 22 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย

และผูติดเชื้อ

10 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 150,000     150,000     150,000     150,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอบานไผ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอบานไผ  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 22 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

11 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 100,000     100,000     100,000     100,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย H.I.V. และครอบครัวภายใน โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอบานฝาง

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V. เขตพื้นที่อําเภอบานฝาง และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอบานฝาง  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 499

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

12 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 100,000     100,000     100,000     100,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  57 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอบานแฮด

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอบานแฮด  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 28 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

13 โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 100,000     100,000     100,000     100,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

เฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย H.I.V. และครอบครัวภายใน โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอเปอยนอย

ผูปวยโรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V. โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V. เขตพื้นที่อําเภอเปอยนอย และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

 อําเภอเปอยนอย  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

14 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 60,000       60,000       60,000       60,000        -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  44 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอพระยืน

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอพระยืน  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 17 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 500

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

15 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 200,000     200,000     200,000     200,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  155 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอพล

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอพล  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 53 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

16 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 60,000       60,000       60,000       60,000        -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  36 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอภูผามาน

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอภูผามาน  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 24ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

17 โครงการขอรับการสนับสนุน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 120,000     120,000     120,000     120,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งบประมาณศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  65 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอภูเวียง

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอภูเวียง  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 17 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 501

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

18 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 100,000     100,000     100,000     100,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  132 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอมัญจาคีรี

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอมัญจาคีรี  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 51 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

19 โครงการขอรับการสนับสนุน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 270,000     270,000     270,000     270,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งบประมาณศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  338 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอเมือง

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน ขอนแกน

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอเมือง  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

ขอนแกน เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

20 โครงการขอรับการสนับสนุน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 60,000       60,000       60,000       60,000        -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งบประมาณศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  32 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอเวียงเกา

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอเวียงเกา  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 11 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 502

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

21 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 60,000       60,000       60,000       60,000        -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  78 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอแวงนอย

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอแวงนอย  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 35 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

22 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 100,000     100,000     100,000     100,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  65 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอแวงใหญ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอแวงใหญ  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 55 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

23 โครงการขอรับการสนับสนุน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 150,000     150,000     150,000     150,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งบประมาณศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  232 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอสีชมพู

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอสีชมพู  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 68 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 503

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

24 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 60,000       60,000       60,000       60,000       ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  24 ราย รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอหนองนาคํา

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอหนองนาคํา  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 10 ราย สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ ปกติ

25 โครงการขอรับการสนับสนุน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 150,000     150,000     150,000     150,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งบประมาณศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  150 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอหนองเรือ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอหนองเรือ  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 32 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

26 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด 100,000     100,000     100,000     100,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย เชื้อ H.I.V.  85 ราย โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.  -บุตรผูปวยโรคเอดสใน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน หนองสองหอง

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอ  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ วัยเรียน 22 ราย อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

หนองสองหอง เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

27 โครงการขอรับการสนับสนุน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 100,000     100,000     100,000     100,000      -จํานวนผูปวย  -เกิดการประสานงานเครือขาย (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

งบประมาณศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย H.I.V. และครอบครัวภายใน โรคเอดสลดนอย การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภออุบลรัตน

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V. เขตพื้นที่อําเภออุบลรัตน และหมดไปใน ผูปวยอยางชัดเจน 

และผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภออุบลรัตน  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ อนาคต  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย อยูในสังคมไดอยางปกติ

และผูติดเชื้อ

28 กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข  -เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข 100,000     -           -            -            มีการพัฒนา สามารถเพิ่มศักยภาพและ (สํานักปลัดฯ) สนง.สาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) และประสิทธิภาพการ ประจําหมูบานในเขตพื้นที่ ศักยภาพ อสม. ประสิทธิภาพของอาสาสมัคร จังหวัดขอนแกน

ดําเนินงานของอาสาสมัคร จังหวัดขอนแกน ครบตามเกณฑ สาธารณสุข

29 สงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ  -ใหความสําคัญกับผูสูงอายุ  -สมาชิกชมรมเสริมสราง 50,000       -           -            -               รอยละของผูสูง  -ทําใหเกิดการพัฒนา สํานักปลัดฯ ศูนยอนามัย

ชีวิตผูสูงอายุ ประจําป 2561 และสรางความเขมแข็งของ สุขภาพผูสูงอายุ ศูนย อายุที่เขารวม ดานศีลธรรม จริยธรรม ที่ 7 ขอนแกน

สังคม อนามัยที่ 7 ขอนแกน และพัฒนาจิตใจใหเกิด

 -เพื่อใหเกิดกระบวนการ จํานวน 298 คน ความสุขตามวัย 

เรียนรูกับผูสูงอายุ และอยูใน  -เพื่อสรางความปรองดอง

สังคมอยางมีความสุข และ สมานฉันท ระหวางชุมชน

ปลอดภัย และผูสูงอายุในเขตอําเภอ

 -เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ น้ําพอง

ผูสูงอายุ เชน การออกกําลัง

กาย การนั่งสมาธิ ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

30 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร  -เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข 1,660,000   -           -            มีการพัฒนา สามารถเพิ่มศักยภาพและ (สํานักปลัดฯ) สนง.สาธารณสุข

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และประสิทธิภาพการ ประจําหมูบานในเขต ศักยภาพ อสม. ประสิทธิภาพของอาสาสมัคร จังหวัดขอนแกน

จังหวัดขอนแกน ประจําป 2561 ดําเนินงานของอาสาสมัคร พื้นที่จังหวัดขอนแกน ครบตามเกณฑ สาธารณสุข

31 การพัฒนารูปแบบการบริการที่  -เพื่อพัฒนาระบบการดูแล ผูปวยภาวะปากแหวง 300,000     -           -            รอยละ 80 ของ  -ผูปวยภาวะปากแหวง (สํานักปลัดฯ) มูลนิธิตะวันฉายฯ

สมบูรณแบบเพื่อการดูแลผูปวยภาวะ รักษาและผาตัดผูปวย เพดานโหวและความ ผูปวยฯ ไดรับการ เพดานโหวและความพิการ

ปากแหวงเพดานโหวและความพิการ ปากแหวงเพดานโหวและ พิการทางใบหนาใน รักษาอยางเปน ทางใบหนาในจังหวัด

แตกําเนิดของศรีษะและใบหนาใน พิการทางใบหนาใหมีความ จังหวัดขอนแกน ระบบ ขอนแกนไดรับการรักษา

พื้นที่จังหวัดขอนแกน สมบูรณแบบครอบคลุม อยางเปนระบบ

32 โครงการรณรงครวมพลังสราง 1.เพื่อเชิดชูเกียรติสงเสริม  อสม.ในเขตพื้นที่อําเภอ 50,000       -           -            -            รอยละของผูเขา 1.ประชาชนและชุมชนมี (สํานักปลัดฯ) สนง.สาธารณสุข

สุขภาพ วัน อสม.แหงชาติ อําเภอ ความรัก ความสามัคคี และ ภูเวียง จํานวน รวมกิจกรรม ความรู ความเขาใจและ อําเภอภูเวียง

ภูเวียง ประจําป 2561 เปนขวัญกําลังใจแก อสม. 1,416 คน ตื่นตัวตระหนักในการสราง

2.เพื่อรณรงคความรูดาน สุขภาพ

สาธารณสุขตาง ๆ 2.อสม.ไดรับการพัฒนา

3.เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง ศักยภาพ มีความรูและทักษะ

ของชมรม อสม. มากขึ้น



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 506

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

33 โครงการสงเสริมศักยภาพองคกร  -เพื่อสงเสริมใหองคกรภาคี 1. แกนนํา PHA 379,800     -           -            -            รอยละของผูเขา  -บุคลากรภาคีเครือขาย (สํานักปลัดฯ) สํานักงาน

ภาคีเครือขายในการปองกันแกไข เครือขายความรวมมือเกิด 2. ผูนําชุมชน . รวมกิจกรรม ไดรับการอบรมรวมแลกเปลี่ยน สาธารณสุข

ปญหาเอดสจังหวัดขอนแกน ความเขมแข็ง รวมมือกัน 3. แกนนําเด็กและเยาวชน มุมมองเชิงบวกดานสุขภาวะ จังหวัดขอนแกน

ปองกันแกไขปญหาสุขภาพ 4. ครูในโรงเรียน ทางเพศ รวมถึงเอชไวอ/ีเอดส

และเอชไอว/ีเอดส พื้นที่ 5. รพ.สต., รพ.ชุมชน

จังหวัดขอนแกน

34 การเสริมสรางสุขภาพแบบบูรณาการ 1.เพื่อสรางศักยภาพประชาชน1.ประชาชนในพื้นที่ 1,433,000   -           -            -            รอยละของผูเขา 1.ประชาชนกลุมเสี่ยงได (สํานักปลัดฯ) โรงพยาบาล

เพื่อประชาชนโรงพยาบาลขอนแกน ความรูรดูแลสุขภาพของตนเอรับผิดชอบเครือขาย รวมกิจกรรม รวมกิจกรรมการเสริมสราง ขอนแกน

2.เพื่อใหประชาชนกลุมเสี่ยง โรงพยาบาล 300 คน สุขภาพ 3 อ. 2 ส.

ตอการเกิดโรคสามารถเปลี่ยน2.หนวยงานเครือขาย 2.ประชาชนกลุมเสี่ยงผูปวย

พฤติกรรมการกินอาหารและกในพื้นที่รับผิดชอบเครือ โรคเบาหวาน โรคความดัน

ออกกําลังกาย ขายโรงพยาบาลขอนแกน โลหิตสูง ไดรวมกิจกรรม

10 เครือขาย สรางเสริมสุขภาพเพื่อชะลอ

3.เครือขายชมรมผุสูงอายุ ไตเสื่อม สามารถคุมระดับ

100 คน น้ําตาลและความดันโลหิตได

4.แกนนําปองกันยาเสพ

ติด 60 คน
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

35 สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 1.เพื่ออบรมใหความรูดาน  -ผูสูงอายุ จํานวน  150,000     -           -            -            รอยละของผูสูง  -ผูสูงอายุสามารถดูแล (สํานักปลัดฯ) ชมรมผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในชุมชน การดูแลรางกาย การ 450 คน อายุที่เขารวม ตัวเอง และออกกําลังกาย อ.หนองสอง

ออกกําลังกายในผูสูงอายุ ใหเหมาะสมกับวัย หอง

2.เพื่ออบรมใหความรุดาน  -ทําใหเกิดการพัฒนา

การดูและสุขภาพจิต การ ดานศีลธรรมจริยธรรม

รักษาศีล 5 และการปฏิบัติ และพัฒนาจิตใจใหเกิดความ

ตามธรรมะทั้ง 5 สุขตามวัย

36 จัดงานชมรม อสม. อ.เปอยนอย เพื่อเปนการรณรงคความรูดา จัดงานวัน อสม. 20,000       20,000       20,000       20,000       รอยละความพึง อสม.ไดรับการ สํานักปลัดฯ สสอ.

สาธารณสุข และสงเสริมความปละ  1  ครั้ง พอใจของผูเขา พัฒนาศักยภาพ อ.เปอยนอย

เขมแข็งของชมรม อสม. รวมงาน มีความรูดานทักษะ

เพิ่มขน

37 จัดกิจกรรม อสม.อําเภอภูผามาน เพื่อเปนการรณรงคความรูดา จัดงานวัน อสม. 20,000       20,000       20,000       20,000       รอยละความพึง อสม.ไดรับการ สํานักปลัดฯ ที่วาการ

จ.ขอนแกน สาธารณสุข และสงเสริมความปละ  1  ครั้ง พอใจของผูเขา พัฒนาศักยภาพ อ.ภูผามาน

เขมแข็งของชมรม อสม. รวมงาน มีความรูดานทักษะ

เพิ่มขน

7,262,800   3,040,000  3,040,000   3,040,000   รวม  37  โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  -เยาวชนและประชาชนในเขต เยาวชนและประชาชน 1,000,000  -             -            -            จํานวนผูเกี่ยวของ ประชาชนในจังหวัดขอนแกน สํานักปลัดฯ ที่ทําการปกครอง

ประจําป 2561 จังหวัดขอนแกน มีความรู ภายในเขตจังหวัด กับยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิต จังหวัดขอนแกน

ความเขาใจถึงโทษและพิษภัย ขอนแกน ลดลง และทรัพยสิน และมีความ

ของยาเสพติด สงบสุข

2 โครงการอบรมอาสาสมัครตอตาน 1.เพื่อใหสมาชิกอาสาสมัคร  -จัดอบรมสมาชิกอาสาสมัคร 200,000     -             -            จํานวนผูเขารวม  -เกิดเครือขายความรวมมือ สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจภูธร

ยาเสพติด ตอตานยาเสพติดไดเพิ่มพูน ตอตานยาเสพติด อบรม การแกไขปญหายาเสพติด ชุมแพ

ความรูและเรียนรูเทคโนโลยี และอาชญากรรมในชุมชน

ใหม ๆ ในการปองกันปราบ

ปรามยาเสพติด และ

อาชญากรรม

2.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ชวยลดปญหายาเสพติดและ

อาชญากรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคประชาชน

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

3 ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธตาน 1.เพื่อใหเด็ก นักเรียน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 200,000 - - - จํานวนผูเขารวม 1.ประชาชน นักเรียน เยาวชน สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

ยาเสพติด ประจําป 2561 มีจิตสํานึกในการมีสวนรวม ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อบรม มีจิตสํานึกในการมีสวนรวม ภูธรบานไผ

ในการแกปญหาอาชญากรรม อําเภอบานไผ จํานวน ในการแกปญหาอาชญากรรม

ยาเสพติด 500 คน ยาเสพติด และปญหารการ

2.เพื่อแสวงหาแนวรวมในการ จราจร

ปองกันปราบปราม 2.ความปลอดภัยในชีวิตและ

อาชญากรรมยาเสพติด ทรัพยสินของประชาชน

4 ฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม 1.เพื่อแสวงหาแนวรวมในการ  -ประชาชนในพื้นที่อําเภอ 300,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม 1.ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

ตานยาเสพติด ประจําป 2561 หาขอมูลขาวสาร บานไผ จํานวน 40 คน อบรม อาชญากรรม ยาเสพติด จาก ภูธรบานไผ

2.เพื่อใหอาสาสมัคร สมาชิก สมาชิกในการปฏิบัติงานอยาง

แจงขาวมีการประสานปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ

กับหนวยงานอื่นอยางมี 2.ประชาชนเขามาชวยเหลือ

ประสิทธิภาพ สนับสนุนกิจการตํารวจ

3.เพื่อสงเสริมใหประชาชน มากยิ่งขึ้น

เขามาชวยเหลือสนับสนุน

กิจการตํารวจมากยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

5 ฝกอบรมอาสาสมัครเครือขายปองกัน 1.เสริมสรางพลังเครือขาย  -ประชาชนในพื้นที่อําเภอ 300,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม 1.มีแนวพลังเครือขายในการ สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

อาชญากรรมตานยาเสพติด ในการปองกันปราบปราม บานไผ จํานวน 40 คน อบรม ปองกันปราบปราม ภูธรบานไผ

ประจําป 2561 อาชญากรรมยาเสพติด อาชญากรรมยาเสพติดมากขึ้น

2.พลังอาสาสมัครเครือขายภาค 2.พลังอาสาสมัครเครือขาย

ประชาชนเปนแนวรวมที่มี ภาคประชาชนสามารถทําการ

ประสิทธิภาพในการปองกัน รวมกับตํารวจและหนวยงาน

ปราบปรามอาชญากรรม ภาครัฐไดเปนอยางดีในการ

ยาเสพติดในชุมชน หมูบาน ปองกันปราบปรามอาชญากรรม

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ

6 เพิ่มพูนประสิทธิภาพผูนําชุมชนในการ  -เพื่อใหผูนําชุมชนทุกกลุม  -ผูนําชุมชน ตลอดจน 300,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม  -ผูนําชุมชน ผูนําทุกกลุม สํานักปลัดฯ ที่ทําการปกครอง

แกไขปญหายาเสพติด อําเภอเมือง ไดมีความรู ความเขาใจ ในการ จิตอาสา อาสาสมัคร อบรม อาชีพในชุมชน มีความรู อําเภอเมือง

ขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2561 ปฏิบัติหนาที่ปองกันและแกไข รวม 360 คน ความเขาใจในการปฏิบัติ ขอนแกน

ปญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบล หนาที่ปองกันและแกไขปญหา

หมูบาน ยาเสพติดในพื้นที่ตําบล

 -เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ หมูบาน อยางมีประสิทธิภาพ

ไดมีสวนรวมในการเฝาระวัง  -สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ปองกันและแกไขปญหา ในการดําเนินงานปองกันและ

ยาเสพติดในพื้นที่รวมกัน แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

ไดอยางเห็นผลชัดเจน
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

7 ฝกอบรมอาสาสมัครเครือขาย  -เพื่อใชกลไกการทํางานของ ประชาชนในเขตพื้นที่ 200,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม  -ทําใหประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจภูธร

นักเรียน นักศึกษา ตานภัย ตํารวจ รวมกับชุมชนในการ อําเภอบานไผ อบรม อําเภอบานไผ มีสวนรวมใน บานไผ

อาชญากรรม ยาเสพติด ประจําป สรางเครือขายเพื่อเอาชนะ การสรางชุมชนใหเขมแข็ง

งบประมาณ 2561 ยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ประชาชนมีสวนรวมและให

 -เพื่อเปนการสรางแหลงขาว ความสําคัญในการปองกันและ

ใหขอมูลขาวสารกับเจาหนาที่ ปราบปรามยาเสพติดมากขึ้น

ของรัฐ  -ทําใหจํานวนผูจําหนาย ผูคา

 -เพื่อลดจํานวนผูเสพยาเสพติด ผูขนสงลําเลียง และปริมาณ

ในพื้นที่ใหเหลือนอยที่สุด ยาเสพติดในพื้นที่ลดลง

หรือไมมีเลย

8 แขงขันกีฬาขอนแกนตานภัย 1.เพื่อเปนกิจกรรมในการ ประชาชน อาสาสมัคร 1,600,000  -             -            -            รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะ สํานักปลัดฯ ตํารวจภูธร

ยาเสพติด" รณรงคตอตานยาเสพติด ตํารวจ ครอบครัวตํารวจใน ผูเขารวมโครงการรณรงคในการตอตานยาเสพติด จังหวัดขอนแกน

2.เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ พื้นที่ของทุกสถานีตํารวจ รวมกับตํารวจ

ที่ดีและความปรองดอง ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด 2.ขาราชการตํารวจ หนวยงาน

สมานฉันทระหวางขาราชการ ขอนแกน ราชการและประชาชนในพื้นที่

ตํารวจ หนวยงานราชการ มีความผูกพัน และความ

และประชาชนในพื้นที่ สัมพันธที่ดี 

3.เพื่อสงเสริมสุขภาพทาง 3.ขาราชการตํารวจและ

รางกายและสรางความสามัคคี ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพ

ในหมูคณะ รางกายแข็งแรง สมบูรณ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

9 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1.เพื่อใหเยาวชนและประชาชน นายอําเภอ ปลัดอําเภอ 80,000      -             -            -            รอยละ 80 ของ 1.สามารถคนหา จับกุม สํานักปลัดฯ ที่ทําการปกครอง

และทรัพยากรธรรมชาติ รวมแกปญหายาเสพติดและ เจาหนาที่ปกครอง สมาชิก ผูเขารวมโครงการ ปราบปราม ตรวจยึด ผูกระทํา อําเภอเวียงเกา

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน อส. กํานัน ผูใหญบาน ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและ

อยางชัดเจน แพทยประจําตําบล ทรัพยากรธรรมชาติ

2.เพื่อคนหา จับกุม ตรวจยึด สารวัตรกํานัน และผูชวย 2.ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น

ปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยว ผูใหญบานในพื้นที่อําเภอ ศรัทธา ถึงความมุงมั่นของ

กับยาเสพติดและทรัพยากร เวียงเกา จํานวน 145 คน ภาครัฐในการดําเนินงาน

ธรรมชาติ

10 เยาวชนรุนใหม ตานภัยยาเสพติด  -เพื่อเสริมสรางความเขาใจ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 100,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม  -ตํารวจกับประชาชนมีความ ที่ทําการ

และทัศนคติที่ดีตอกันระหวาง ในพื้นที่อําเภอหนองนาคํา อบรม เขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอกัน ปกครองอําเภอ

เจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน  -เยาวชนเขามาชวยเหลือ หนองนาคํา

ในพื้นที่ สนับสนุนกิจการตํารวจมาก สํานักปลัดฯ

 -เพื่อแสวงหาความรวมมือ ยิ่งขึ้น

จากเยาวชนในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรม 

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 513

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

11 ฝกอบรมสแกนนําเยาวชนแจงขาว 1.เพื่อใหเยาวชน มีความรู  -นักเรียน นิสิต  นักศึกษา 200,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม 1.เยาวชนเกิดความรักใคร สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

อาชญากรรมและยาเสพติด เกียวกับการแจงขาว เยาวชน ในเขตพื้นที่ อบรม ปรองดอง สมัครสมาน สามัคคี ภูธรชนบท

ประจําป 2561 อาชญากรรมและยาเสพติด รับผิดชอบของสถานีตํารวจ มีความรูเกียวกับการแจงขาว

2.เพื่อเพิ่มจํานวนเครือขาย ภูธรชนบท จํานวน 400 คน อาชญากรรม ยาเสพติด

สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม อบายมุข

ใหมากขึ้นและเพียงพอตอ 2.ปญหาอาชญากรรมใน

การชวยเหลืองานดานการ หมูบาน/ชุมชน ที่เกิดขึ้นนอย

ปองกันปราบปราม ลงและหมดไป 

อาชญากรรม ยาเสพติดและ

อบายมุขในพื้นที่

12 หมูบานชุมชนและมวลชนสัมพันธ 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชน  -ประชาชนหมูบาน 120,000     -             -            จํานวนผูเขารวม 1.ประชาชนเกิดความรัก สํานักปลัดฯฯ สถานีตํารวจ

สรางภูมิคุมกันยาเสพติดและ เขามามีสวนรวมในการพัฒนา เปาหมายและมวลชน อบรม ความสามัคคี ลดปญหาความ ภูธรโนนศิลา

อาชญากรรม ประจําป 2561 หมูบาน/ชุมชน สัมพันธ ของสถานีตํารวจ แตกแยกของสังคม

2.เพื่อรวมศึกษาสภาพปญหา ภูธรโนนศิลา จํานวน 2.ปญหาอาชญากรรมใน

ความเปนอยู ปญหาสังคม 200 คน หมูบาน/ชุมชนที่เกิดขึ้นลด

อาชญากรรมและยาเสพติดที่ นอยลงและหมดไป

เกิดขึ้นในหมูบานและรวมกัน

หาแนวทางแกไข
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน
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โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

13 ฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม 1.เพื่อใหประชาชนมีความรู  -ผูนําชุมชน ประชาชน 80,000      -             -            -            จํานวนผูเขารวม 1.สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม สํานักปลัดฯฯ สถานีตํารวจ

และยาเสพติด อําเภอโนนศิลา เกี่ยวกับการขาว อาชญากรรม อาสาสมัครที่อยูในเขต อบรม มีความรูเกี่ยวกับการขาว ภูธรโนนศิลา

ประจําป 2561 ยาเสพติด อบายมุข และ รับผิดชอบของสถานีตํารวจ อาชญากรรม ยาเสพติด 

สามารถแจงขาวสารใหกับ ภูธรโนนศิลา จํานวน อบายมุขและสามารถแจงขาว

เจาหนาที่ไดถูกตอง แมนยํา 200 คน ใหกับเจาหนาที่ไดถูกตอง

และเปนประโยชนตอทาง 2.จํานวนเครือขายสมาชิก

ราชการ แจงขาวอาชญากรรมมีเพียงพอ

2.เพื่อเพิ่มจํานวนเครือขาย ตอการชวยเหลืองานดานการ

สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม ปองกันปราบปราม

ใหเพียงพอตอการชวยเหลือ อาชญากรรม ยาเสพติด 

งานดานการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมและยาเสพติด

14 อบรมใหความรูสรางภูมิคุมกัน 1.เพื่อใหกลุมเปาหมายมี  -โรงเรียนในเขตพื้นที่ 100,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม 1.เด็กนักเรียนมีความรู ความ สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

ยาเสพติดใหกับเด็กนักเรียนใน ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ รับผิดชอบ อบรม เขาใจเกี่ยวกับปญหายาเสพติด ภูธรโนนศิลา

สถานศึกษาประจําป 2561 ปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 2.นักเรียน นักศึกษา รูจัก

2.เพื่อใหกลุมเปาหมายรูจัก ปองกันตนเองใหพนจากปญหา

ปองกันตนเองใหพนภัยจาก ยาเสพติด

ปญหาอาชญากรรม 
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน
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ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

15 อบรมแกนนําเยาวชนคนดีศรีโนนศิลา 1.เพื่อพัฒนาเยาวชนใหมี  -เยาวชนแกนนําจาก 100,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม 1.เยาวชนมีความรู ความ สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท ความรู ความเขาใจในการรวม หมูบาน/ชุมชนตาง ๆ ใน อบรม เขาใจในการรวมพัฒนาทองถิ่น ภูธรโนนศิลา

ลดอาชญากรรม ยาเสพติด พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เขตอําเภอโนนศิลา จํานวน อยางยั่งยืน

ประจําป 2561 2.เพื่อใหเยาวชนเกิดความรัก 250 คน 2.เยาวชนเกิดความรัก ความ

ความสามัคคี มีความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี มีความ

กันในหมูบาน/ชุมชน ปรองดองกันในหมูบาน/ชุมชน

16 หมูบานชุมชนและมวลชนสัมพันธ 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชน 1.บานหญาเครือ ม.6 120,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม 1.ประชาชนเกิดความรัก สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

สรางภูมิคุมกันยาเสพติดและ เขามามีสวนรวมในการพัฒนา ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท อบรม ความสามัคคี ลดปญหาความ ภูธรชนบท

อาชญากรรม ประจําป 2561 หมูบาน/ชุมชน 2.บานสระแกว ม.4 แตกแยกของสังคม

2.เพื่อรวมศึกษาสภาพปญหา ต.บานแทน อ.ชนบท 2.ปญหาอาชญากรรมใน

ความเปนอยู ปญหาสังคม 3.บานดอนหัน ม.6 หมูบาน/ชุมชนที่เกิดขึ้นลด

อาชญากรรมและยาเสพติดที่ ต.หวยแก อ.ชนบท นอยลงและหมดไป

เกิดขึ้นในหมูบานและรวมกัน

หาแนวทางแกไข
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

17 ฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม 1.เพื่อใหประชาชนมีความรู  -อบรม 2 รุน 80,000      -             -            จํานวนผูเขารวม 1.สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

และยาเสพติด อําเภอชนบท เกี่ยวกับการขาว อาชญากรรมรุนที่ 1 นักเรียน นิสิต อบรม มีความรูเกี่ยวกับการขาว ภูรชนบท

ประจําป 2561 ยาเสพติด อบายมุข และ นักศึกษา จํานวน 100 คย อาชญากรรม ยาเสพติด 

สามารถแจงขาวสารใหกับ รุนที่ 2 ผูนําชุมชน อบายมุขและสามารถแจงขาว

เจาหนาที่ไดถูกตอง แมนยํา ประชาชน อาสาสมัคร ใหกับเจาหนาที่ไดถูกตอง

และเปนประโยชนตอทาง จํานวน 100 คน 2.จํานวนเครือขายสมาชิก

ราชการ แจงขาวอาชญากรรมมีเพียงพอ

2.เพื่อเพิ่มจํานวนเครือขาย ตอการชวยเหลืองานดานการ

สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม ปองกันปราบปราม

ใหเพียงพอตอการชวยเหลือ อาชญากรรม ยาเสพติด 

งานดานการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมและยาเสพติด

18 อบรมใหความรูสรางภูมิคุมกัน 1.เพื่อใหกลุมเปาหมายมี  -โรงเรียนขยายโอกาส/ 100,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม 1.เด็กนักเรียนมีความรู ความ สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

ยาเสพติดใหกับเด็กนักเรียนใน ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ มัธยมปลาย/อาชีวะ ในเขต อบรม เขาใจเกี่ยวกับปญหายาเสพติด ภูธรชนบท

สถานศึกษาประจําป 2561 ปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น พื้นที่รับผิดชอบของสถานี 2.นักเรียน นักศึกษา รูจัก

2.เพื่อใหกลุมเปาหมายรูจัก ตํารวจภูธรชนบท ปองกันตนเองใหพนจากปญหา

ปองกันตนเองใหพนภัยจาก ยาเสพติด

ปญหาอาชญากรรม 
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

19 อบรมแกนนําเยาวชนคนดีศรีชนบท 1.เพื่อพัฒนาเยาวชนใหมี  -เยาวชนแกนนําจาก 100,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม 1.เยาวชนมีความรู ความ สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท ความรู ความเขาใจในการรวม หมูบาน/ชุมชนตาง ๆ ใน อบรม เขาใจในการรวมพัฒนาทองถิ่น ภูธรชนบท

ลดอาชญากรรม ยาเสพติด พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เขตอําเภอโนนศิลา จํานวน อยางยั่งยืน

ประจําป 2561 2.เพื่อใหเยาวชนเกิดความรัก 250 คน 2.เยาวชนเกิดความรัก ความ

ความสามัคคี มีความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี มีความ

กันในหมูบาน/ชุมชน ปรองดองกันในหมูบาน/ชุมชน

20 ฝกอบรมเยาวชนมั่นใจ หางไกล  -เพื่อเสริมสรางความเขาใจ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 300,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม  -ตํารวจกับประชาชนมีความ สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

ยาเสพติด สถานีตํารวจภูธรเปอยนอย และทัศนคติที่ดีตอกันระหวาง ในพื้นที่อําเภอเปอยนอย อบรม เขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอกัน ภูธรเปอยนอย

ประจําป 2561 เจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน  -เยาวชนเขามาชวยเหลือ

 -เพื่อแสวงหาความรวมมือ สนับสนุนกิจการตํารวจมาก

จากเยาวชนในการปองกัน ยิ่งขึ้น

ปราบปรามอาชญากรรม 

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

21 ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธ สราง 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกของ  -ยุวชน เยาวชน นักเรียน 200,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม 1.ยุวชน เยาวชน นักเรียน สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

เครือขายปองกันอาชญากรรมและ นักเรียน เยาวชน เปนพลเมือง นักศึกษาในเขตอําเภอ อบรม นักศึกษา เขาใจหลักการ ภูธรหนอง

ยาเสพติด  ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น หนองสองหอง ปกครองในระบอบประชา สองหอง

ในชาติด ศาสนา พระมหา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

กษัตริย และการปกครองระบบ เปนประมุขอยางถูกตอง

ประชาธิปไตย 2.สามารถลดปญหาอาชญา

2.เพื่อใหนักเรียน เยาวชน กรรมและยาเสพติด และเพิ่ม

รวมมือกับตํารวจในการ ประสิทธิภาพในการปองกัน

ปองกันและปราบปราม และปราบปรามอาชญากรรม

อาชญากรรม และยาเสพติด และยาเสพติดในพื้นที่

22 ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธ สราง  -เพื่อเสริมสรางความเขาใจ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 200,000     -             -            -            จํานวนผูเขารวม  -ตํารวจกับประชาชนมีความ สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

เครือขายปองกันอาชญากรรมและ และทัศนคติที่ดีตอกันระหวาง ในพื้นที่อําเภอชนบท อบรม เขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอกัน ภูธรชนบท

ยาเสพติด  เจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน จํานวน 500 คน  -เยาวชนเขามาชวยเหลือ

 -เพื่อแสวงหาความรวมมือ สนับสนุนกิจการตํารวจมาก

จากเยาวชนในการปองกัน ยิ่งขึ้น

ปราบปรามอาชญากรรม 

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

23 อบรมเยาวชนใหหางไกลยาเสพติด  -เพื่อใหเยาวชนรูถึงโทษ  -เยาวชนในเขตอําเภอ 200,000     -             200,000     -            จํานวนผูเขา  -เยาวชนไดรูถึงโทษของ สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

อําเภอเปอยนอย และไมยุงเกี่ยวยาเสพติด เปอยนอย รวมอบรม ยาเสพติด ภูธรเปอยนอย

 -เยาวชนรูจักปองกันตนเอง

ใหหางไกลจากยาเสพติด

24 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ  -เพื่อสงเสริมหนวยงาน  -บุคลากรและอาสาสมัคร 500,000     500,000      500,000     500,000      จํานวนผูเขา  -บุคลากรและอาสาสมัคร สํานักปลัดฯ สถานีตํารวจ

อาสาสมัคร ของรัฐไดพัฒนาบุคลากร ประมาณ 400 คน รวมอบรม มีความรู และสามารถ ภูธรบานไผ

ในสังกัดใหไดรับความรู บรรเทาและปองกันภัยที่

และมีประสบการณ อาจเกิดขึ้นในชุมชน

25 ตานยาเสพติด  -เพื่อเสริมสรางความเขาใจ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 1,000,000  1,000,000    1,000,000   1,000,000   จํานวนผูเขารวม  -ตํารวจกับประชาชนมีความ สถานีตํารวจ

และทัศนคติที่ดีตอกันระหวาง ในพื้นที่อําเภอบานไผ อบรม เขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอกัน ภูธรบานไผ

เจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน  -เยาวชนเขามาชวยเหลือ

ในพื้นที่ สนับสนุนกิจการตํารวจมาก สํานักปลัดฯ

 -เพื่อแสวงหาความรวมมือ ยิ่งขึ้น

จากเยาวชนในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรม 

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

26 เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา  -เพื่อสงเสริมใหองคกรสตรี  -คณะกรรมการพัฒนาสตรี 2,000,000  -            -           -               ความพึงพอใจของ  -สตรีมีศักยภาพและความ สํานักปลัดฯ สํานักงานพัฒนา

สตรีอําเภอหนองเรือ ทุกระดับมีความรู ความเขาใจ ในเขตอําเภอหนองเรือ ผูเขารวมโครงการ สามารถในการเขามามีสวน ชุมชนอําเภอ

และพรอมใจนอมนําหลักการ จํานวน 149 หมูบาน รวมการพัฒนา ทั้งในดาน หนองเรือ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม

ใชดํารงชีวิต วัฒนธรรม และดานการศึกษา

 -เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชน  -เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

องคกร/เครือขายสตรีอําเภอ ทํางานรวมกัน

หนองเรือบริหารจัดการกลุม

ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

9,680,000 1,500,000  1,700,000 1,500,000  รวม  26  โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต 1.เพื่อใหทุกภาคสวนในสังคม  -จัดงานประเพณีสุดยอด 400,000 400,000 400,000 400,000 ภาครัฐ เอกชน 1.ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมใน สํานักการศึกษาฯ เทศบาลนคร

อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน มีสวนรวมในการสงเสริม ฟนฟู สงกรานตอีสาน ณ บริเวณ ประชาชนในพื้นที่ การสงเสริมฟนฟู สืบสาน ขอนแกน

และถนนขาวเหนียว สืบสานและอนุรักษไวซึ่งขนบ บึงแกนนคร และถนนขาวเหนียว และนักทองเที่ยว และอนุรักษไวซึ่งขนบ

ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม (ถนนศรีจันทร จากบริเวณ เขารวมกิจกรรม ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ใหคงอยูสืบไป สี่แยกเตียวฮง-บริเวณศาล ไมนอยกวา80% ใหคงอยูสืบไป

2.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน หลักเมืองขอนแกน) 2.เปนการสงเสริมการทองเที่ยว

และประชาชนทั่วไป มีจิตสํานึก และกระตุนเศรษฐกิจทําให

และแสดงออกซึ่งความกตัญู ประชาชนในทองถิ่นมีรายได

กตเวทีตอญาติผูใหญและผูสูง เพิ่มขึ้น

อายุที่ตนเคารพนับถือ

3. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

และเปนการกระตุนเศรษฐกิจ

และการใชจายเงินในเมือง

ขอนแกน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคประชาชน

แบบ ผ. 02
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

2 จัดงานประเพณีออกพรรษา 1.เพื่อสงเสริมอนุรักษฟนฟู  -จัดกิจกรรมดานการอนุรักษ 100,000       100,000       100,000      100,000       ภาครัฐ เอกชน 1.สงเสริมอนุรักษ สํานักการศึกษาฯ เทศบาลนคร

ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญู และสืบสานขนบธรรมเนียม ฟนฟู สืบสานขนบธรรมเนียม ประชาชนในพื้นที่ ฟนฟูและสืบสาน ขอนแกน

ประเพณีทองถิ่น ประเพณี และนักทองเที่ยว ขนบธรรมเนียม

2.เพื่อสรางความรัก ความ เขารวมกิจกรรม ประเพณีทองถิ่น 

สามัคคี ความรวมมือของ ไมนอยกวา80% ศิลปวัฒนธรรม

หนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาค วิถีอีสานอันเปน

เอกชน เยาวชน และประชาชน เอกลักษณของ

โดยใชวัฒนธรรมเปนสื่อกลาง ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

2.สงเสริมการ

ทองเที่ยวตาม

นโยบายของรัฐบาล

เที่ยวทั่วไทยไปได

ทุกเดือน

3 โครงการจัดงานประจําปประเพณี  -เพื่อสงเสริมอนุรักษจารีต  -จัดใหมีการทําบุญตักบาตร 200,000       200,000       200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ศาลเจาพอหมื่นศรี ประเพณี วัฒนธรรมประเพณี  -จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อําเภอแวงนอย

อันดีงามของทองถิ่นสืบไป  -จัดแขงขันกีฬาพื้นบานและ และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

 -เพื่อสรางความสามัคคีและ กีฬาสากล เชน ตะกรอ ฟุตบอล เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ความเขาใจอันดีของประชาชน  -ประกวดเตนแอโรบิก ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

ในเขตอําเภอแวงนอย  -จัดจําหนายสินคาพื้นบาน
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

4 โครงการจัดงานอนุรักษ สงเสริม 1.เพื่อใหศิลปะขนบธรรมเนียม 1.จัดงานอนุรักษขนบธรรมเนียม 500,000       500,000       500,000      500,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในอําเภอได สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาชุมชนและพัฒนา อ.ภูผามาน

ทองถิ่นอําเภอภูผามาน ใหคงไวตอไป 2.จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และนักทองเที่ยว เศรษฐกิจที่ดีขึ้น

2.เพื่อสรางจิตสํานึกใหเห็น 3.จัดงานประเพณีลอยกระทง เขารวมกิจกรรม 

ความสําคัญ หวงแหนและอนุรักษ วันออกพรรษาวัดเฉลียงทอง ไมนอยกวา 80 %

ศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 4.จัดงานประเพณีบุญเบิกบาน

3.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง เลี้ยงผีตาปู (ดอนตา) และบุญ

วัฒนธรรมของอําเภอภูผามาน ซําฮะ

5 โครงการสืบสานงานประเพณีและ 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนงาน  -ประชาชน 9 ตําบล องคกร 200,000       200,000       200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน 1.สรางความสมานฉันทของ สํานักการศึกษาฯ สํานักงาน

ของดีเมืองกระนวน ประเพณีทองถิ่นและศิลปะ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนทุกหมูเหลาและ วัฒนธรรมอําเภอ

การแสดงพื้นบานใหเปนที่รูจัก ในเขตพื้นที่อําเภอกระนวน และนักทองเที่ยว นํามาซึ่งความผาสุกแกชุมชน กระนวน

อยางกวางขวางในสังคมไทย เขารวมกิจกรรม ประเทศชาติ

2.เพื่อกระตุนใหเกิดการ ไมนอยกวา 80 % 2.ภาพลักษณที่ดีและความมี

ทองเที่ยวซึ่งจะเปนการสราง ชื่อเสียงของอําเภอกระนวน

รายไดใหแกประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

6 โครงการจัดงานกาชาดประจําป 1.เพื่อประชาสัมพันธสินคาของ จัดงานกาชาดฯ 7 วัน 7 คืน 200,000       200,000       200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการ

รวมของดีเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพใหเปนที่รูจัก โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี ปกครอง 

2.เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม  -จัดขบวนแหของดีเมือง และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ อ.ชุมแพ

ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นให ชุมแพและศิลปวัฒนธรรม เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

คงอยูตลอดไป   -ออกรานจําหนายสินคา ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

3.เพื่อสงเสริมการจําหนายสินคา พื้นเมือง OTOP

ตามนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่ง  -ประกวดพืชผลทางการ

ผลิตภัณฑและสินคาพื้นเมือง เกษตร

  -แขงขันและการละเลน

พื้นบาน

7 โครงการจัดงานแสง สี เสียง ศิวะ 1.เพื่ออนุรักษรักษาไวซึ่งขนบ  -จัดแสดงแสง สี เสียง 200,000       200,000       200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ราตรีปูชนียาลัยปราสาทเปอยนอย ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ  -จัดขบวนแหศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อ.เปอยนอย

ประชาชนอําเภอเปอยนอย  -จัดนิทรรศการ OTOP และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

2.เพื่อประชาสัมพันธสถานที่  -จัดประกวดอาหารพื้นเมือง เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลาย  -ประกวดผลิตผลทางการ ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

3.เพื่อสงเสริมความรักสามัคคี เกษตร

ของบุคลากรในทองถิ่น  -การแสดงศิลปพื้นเมือง
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

8 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพื่อสืบสานอนุรักษฟนฟูและ  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 300,000 300,000       300,000      300,000       รอยละของผู 1.เปนการรักษาศิลปะ สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

บุญบั้งไฟ อําเภอบานไผ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมขนบ บานละวา,บานชีกกคอ มารวมงาน จารีตประเพณี และภูมิปญญา อ.บานไผ

ธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟสืบไป ต.เมืองเพีย อ.บานไผ ทองถิ่น

2.เพื่อเสริมสรางความสามัคคี 2.วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น

สมานฉันทของประชาชนทุก ใหคงอยูตลอดไป

หมูเหลา

9 โครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาว 1.เพื่ออนุรักษฟนฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญกุมขาว 200,000 200,000       200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ใหญและของดีอําเภอบานไผ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ใหญและของดีอําเภอบานไผ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อําเภอบานไผ

ภูมิปญญาดานประเพณีทองถิ่น และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

ใหเปนที่ประจักษสืบไป เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

2. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

เรียนรู ความรักสามัคคี
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

10 โครงการเทศกาลไกยาง ของดีอําเภอ 1.เพื่อประชาสัมพันธชื่อเสียงไก จัดงานวันไกยางที่อําเภอ 300,000       300,000       300,000      300,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

เขาสวนกวาง ยางเขาสวนกวางของแทและ เขาสวนกวาง รวม 3 วัน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการทองเที่ยวและ อ.เขาสวนกวาง

อรอยตอง "ไกยางเขาสวนกวาง" 3 คืน และนักทองเที่ยว กระตุนเศรษฐกิจ

2.เพื่อยกระดับรานอาหาร เขารวมกิจกรรม

และแผงลอย บริเวณริมถนน ไมนอยกวา80%

มิตรภาพในเขตเทศบาล ใหมี

ความอรอย สะอาดและถูกหลัก

อนามัย ปลอดภัยตอผูบริโภค

3.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ

ทองเที่ยวของจังหวัด

11 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ํา  -เพื่อสงเสริมและสืบสานการ  -จัดงานประเพณีพระเจา 100,000 100,000       100,000      100,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

พระเจาใหญไชยวาน ประจําป จัดงานประเพณีพระเจาใหญ ใหญไชยวาน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อ.โคกโพธิ์ไชย

ไชยวาน อําเภอโคกโพธิ์ไชย และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

 -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

เชิงวัฒนธรรม ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 527

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

12 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 500,000 500,000 500,000 500,000 ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

(สองฝงบั้งไฟลาน) ขอนแกน-ชัยภูมิ และขนบธรรมเนียมประเพณี (สองฝงบั้งไฟลาน) ขอนแกน - ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อ.โคกโพธิ์ไชย

ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป ชัยภูมิ ของอําเภอ และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ โคกโพธิ์ไชย เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ความรักและความสามัคคี ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

ระหวางหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน ตลอดจน

ประชาชน

13 โครงการงานเทศกาลกลวยไมปาบาน 1.เพื่ออนุรักษพันธุกลวยไม  -จัดงานเทศกาลกลวยไมปา 100,000 100,000       100,000      100,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ของดีเมืองมัญจาคีรี ชางกระและสืบสานวัฒนธรรม บาน และของดีเมืองมัญจาคีรี ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการทองเที่ยวและ อําเภอมัญจาคีรี

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และนักทองเที่ยว กระตุนเศรษฐกิจ

2.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เขารวมกิจกรรม

3.เพื่อสรางความสามัคคีและ ไมนอยกวา80%

สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน

14 โครงการวันของดีสืบสานประเพณี 1.เพื่ออนุรักษ สืบสานศิลป  -จัดงานลอยกระทงตําบล 50,000         50,000         50,000        50,000        รอยละของผู 1.เปนการรักษาศิลปะ สํานักการศึกษาฯ สํานักงาน

ลอยกระทง เทศบาลตําบลสะอาด วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม สะอาด อําเภอน้ําพอง มารวมงาน จารีตประเพณี และภูมิปญญา วัฒนธรรมอําเภอ

ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป ทองถิ่น น้ําพอง

2.เพื่อใหเกิดความรัก ความ 2.วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น

สามัคคีในชุมชน ใหคงอยูตลอดไป



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 528

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

15 โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่ออนุรักษ สืบสานศิลป  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 400,000       400,000       400,000      400000 รอยละของผู 1.เปนการรักษาศิลปะ สํานักการศึกษาฯ สํานักงาน

วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง มารวมงาน จารีตประเพณี และภูมิปญญา วัฒนธรรมอําเภอ

ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป ทองถิ่น หนองนาคํา

2.เพื่อใหเกิดความรัก ความ 2.วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น

16 จัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมือง 1.เพื่ออนุรักษรักษาไวซึ่งขนบ  -จัดแสดงแสง สี เสียง 200,000 200,000 200,000 200,000 ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ภูเวียงและเทศกาลของดีเมืองภูเวียง ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ  -จัดขบวนแหศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อําเภอภูเวียง

ประจําป ประชาชนอําเภอภูเวียง  -จัดนิทรรศการ OTOP และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

2.เพื่อประชาสัมพันธสถานที่  -จัดประกวดอาหารพื้นเมือง เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลาย  -ประกวดผลิตผลทางการ ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

3.เพื่อสงเสริมความรักสามัคคี เกษตร

ของบุคลากรในทองถิ่น  -การแสดงศิลปพื้นเมือง
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

17 โครงการเทศกาลวาวและบุญกุมขาว 1.เพื่อสงเสริมใหมีงานเทศกาล 1.จัดงานบุญกุมขาว 300,000       300,000       300,000      300,000       รอยละของผู 1.เปนการรักษาศิลปะ สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

โนนศิลา ประจําป 2561 ที่จัดขึ้นเปนประเพณีประจําป    -จัดพิธีบวงสรวงพระแม มารวมงาน จารีตประเพณี และภูมิปญญา อําเภอโนนศิลา

ของอําเภอโนนศิลา โพสพ/สูขวัญขาว ทองถิ่น

2.เพื่อเสริมสรางเอกลักษณ    -ออกรานนิทรรศการ การ 2.วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น

และประชาสัมพันธอําเภอ แสดงสินคา OTOP ใหคงอยูตลอดไป

โนนศิลาใหเปนที่รูจักของคน    -การประกวดผลิตภัณฑ

ทัวไป ทางการเกษตร แขงขัน

3.เพื่อสงเสริม สรางรายได นวดขาว ประกวดอาหาร

ควบคูกับการสงเสริมวัฒนธรรม 2.จัดงานบุญประเพณีของ

และประเพณีอันดีงามของคน แตละตําบลในอําเภอ

ในทองถิ่น โนนศิลา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

18 ออกรานธารากาชาดเพื่อหารายได 1.เพื่อยกระดับงานไหม ประชาชนเขตพื้นที่จังหวัด 300,000       300,000       300,000      300,000       จํานวนรายได  -จังหวัดขอนแกนและเหลา (สํานักปลัดฯ) สํานักงาน

ในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี ขอนแกนสูความเปนสากลใน ขอนแกน และประชาชนทั่วไป จากการออกราน กาชาดจังหวัดขอนแกน มี เหลากาชาด

ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่สนใจเขารวมกิจกรรม ธารากาชาด รายไดจากการจัดงานไวใช จังหวัดขอนแกน

ขอนแกน 2.เพื่อจัดหารายไดเปนคาใช สําหรับในการดําเนินกิจกรรม

จายในการดําเนินภารกิจของ ตามภารกิจของจังหวัด

เหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ขอนแกนและเหลากาชาด

3.เพื่อประสานความรวมมือ จังหวัดขอนแกน

ระหวางสวนราชการ องคกร  -สวนราชการ ประชาชนที่เปน

เอกชน และประชาชนใน กลุมเปาหมายไดรับทราบ

จังหวัดขอนแกน ตลอดจน 6 ผลงาน และบทบาทหนาที่ตาม

ชาติอนุภาคลุมน้ําโขง GMS ภารกิจของจังหวัดขอนแกน

(เวียดนาม ลาว พมา กัมพูชา

จีน และไทย)

19 โครงการสงเสริมผาไทยลายเอกลักษณ - เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม จัดงานสงเสริมผาไทยลาย 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับความสําเร็จ - ประชาชนไดรวมกัน สํานักการศึกษา สํานักงาน

อําเภอบานฝาง ทางการแตงกายดวยผาไทย เอกลักษณ อําเภอบานฝาง ในการจัดงาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม

ลายเอกลักษณอําเภอบานฝาง พื้นบาน อําเภอบานฝาง

 - เพื่อสงเสริมอาชีพการทอผา  - กลุมอาชีพการทอ

ผาไทยมีรายไดเพิ่มขึ้น



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 531

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

20 งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และ 1.เพื่อเปนการอนุรักษและ ทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอ 200,000 200,000 200,000 200,000 ภาครัฐ เอกชน 1.ทุกภาคสวนในอําเภอ สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ของดีแวงใหญ ประจําป 2561 สืบสานประเพณีทองถิ่นให แวงใหญ รวม 52 หมูบาน ประชาชนในพื้นที่ แวงใหญมีสวนรวมในการ อําเภอแวงใหญ

ดํารงอยูสืบไป รวมจัดกิจกรรม และนักทองเที่ยว จัดกิจกรรม

2.เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ เขารวมกิจกรรม 2.สงเสริมอาชีพดานเกษตร

ดานการเกษตร ซึ่งจะไดนํา ไมนอยกวา80% และดานประเพณีวัฒนธรรม

ผลผลิตมาประกวดแขงขัน ใหคงอยูตลอดไป

3.เปนการกระตุนเศรษฐกิจ

ของอําเภอแวงใหญ

21 จัดงานเทศกาลประจําป อําเภอ 1.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ จัดงานเทศกาลประจําป 200,000       200,000 200,000 200,000 ภาครัฐ เอกชน 1.เพิ่มรายไดใหกับกลุมอาชีพ สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

หนองนาคํา งานเทศกาลงมปลา งานตามนโยบายของรัฐบาล ระยะเวลา 3 วัน 3 คืน ประชาชนในพื้นที่ ตาง ๆ ทําใหสมาชิกกลุมมี อําเภอหนองนาคํา

น้ําแดงแงงผาฝาย ไหวพระพุทธนาคํา ในเรื่องหนึ่งตําบล หนึ่ง และนักทองเที่ยว รายไดเพิ่มมากขึ้น

ผลิตภัณฑ เขารวมกิจกรรม 2.ขนบธรรมเนียมประเพณี

2.เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม ไมนอยกวา80% และวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ประเพณี และวัฒนธรรมของ ทองถิ่นไดรับการอนุรักษและ

ทองถิ่นใหดํารงอยูตอไป สืบทอดไปยังอนุชนรุนหลัง

3.เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

ของดีของอําเภอใหเปนที่รูจัก

โดยแพรหลายของคนทั่วไป
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

22 ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ 1.เพื่ออนุรักษ สงเสริม สืบสาน  -จัดงานประเพณีสืบสาน 1,000,000    1,000,000    10,000,000  1,000,000    ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดรูจักประเพณี สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

จารีตประเพณีทองถิ่นใหดํารง ตํานานอําเภอหนองเรือ ประชาชนในพื้นที่ วัฒนธรรมโบราณและสืบ อําเภอหนองเรือ

อยูอยางยั่งยืน รวมกับเทศบาลตําบลและ และนักทองเที่ยว ทอดรักษาไวใหชนรุนหลังได

2.เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล เขารวมกิจกรรม รูจัก

ภูมิปญญาทองถิ่นใหมีมูลคา ในพื้นที่ จํานวน 13  แหง ไมนอยกวา80%

23 งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และ 1.เพื่ออนุรักษฟนฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญกุมขาว 200,000 200,000       200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ของดีอําเภอหนองสองหอง ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ใหญและของดีอําเภอ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อําเภอ

ภูมิปญญาดานประเพณีทองถิ่น หนองสองหอง และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ หนองสองหอง

ใหเปนที่ประจักษสืบไป เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

2. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

เรียนรู ความรักสามัคคี

24 สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 1.เพื่อใหเยาวชน นักเรียน จัดประชุมสัมมนาฯ และการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ภาครัฐ เอกชน 1.ผูสูงอายุ เยาวชน นักเรียน สํานักการศึกษาฯ สภาวัฒนธรรม

วิถีอีสานสูการทองเที่ยวชุมชน นักศึกษา ผูสูงอายุในพื้นที่ ศึกษาดูงาน ประชาชนในพื้นที่ นักศึกษา คณะกรรมการสภา อําเภอกระนวน

อําเภอกระนวน อําเภอกระนวน และนักทองเที่ยว วัฒนธรรมสามารถดําเนินงาน

2.เพื่อใหเยาวชน นักเรียน เขารวมกิจกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ

นักศึกษา ไดมีโอกาส ไมนอยกวา80% 2.มีการสรางเวทีวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทาง เพื่อใหคนในชุมชนไดแลก

และวิธีการดําเนินงานดาน เปลี่ยนเรียนรูและแกไข

วัฒนธรรมรวมกัน ปญหาสังคมที่เกิดขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

25 "จัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมือง 1.เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ  -ประชาชนอําเภอชนบท 100,000 100,000 100,000 100,000 ภาครัฐ เอกชน 1.ศิลปวัฒนธรรม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ชลบถ" ประจําป ผาไหมของอําเภอชนบท และอําเภอใกลเคียง ประชาชนในพื้นที่ ขนบธรรมเนียมประเพณี อําเภอชนบท

2.เพื่อเพิ่มรายไดใหแก ประมาณ 40,000 คน และนักทองเที่ยว อันดีงาม ตลอดจนภูมิปญญา

ประชาชนในพื้นที่ เขารวมกิจกรรม ทองถิ่นคงอยูสืบตอไป

3.เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา80% 2.ประชาชนมีรายไดจากการ

ขนบธรรมเนียมประเพณี จําหนายสินคา OTOP

อันดีงาม ตลอดจนภูมิปญญา 3.ประชาสัมพันธแหลง

ชาวบานใหคงอยูตลอดไป ทองเที่ยวในอําเภอชนบทให

เปนที่รูจัก

26 อบรมจริยธรรมเยาวชนตําบลวังชัย  -เพื่อใหเยาวชนในเขตตําบล  -เยาวชนในเขตตําบลวังชัย 50,000         50,000         50,000        50,000        รอยละของผูเขา  -เยาวชนมีคุณธรรม (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

อําเภอน้ําพอง วังชัยมีคุณธรรม จริยธรรม อําเภอน้ําพอง รวมโครงการ จริยธรรม และมี อําเภอน้ําพอง

เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ ความเอื้อเฟอ

เพื่อสวนรวม เผื่อแผเพื่อสวนรวม

27 โครงการอนุรักษศิลปะแมไม เพื่ออนุรักษศิลปะ ของไทย จัดงานโครงการอนุรักษ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระดับความสําเร็จ - ศิลปะแมไมมวยไทสํานักการศึกษาศูนยการศึกษา

มวยไทยคงไวเพื่อความเปนไทย ศิลปะแมไมมวยไทยคงไว ในการจัดงาน ไดรับการอนุรักษ นอกโรงเรียน

เพื่อความเปนไทย และเผยแพร และการศึกษา

อําเภอหนองเรือ ตามอัธยาศัย 

อําเภอหนองเรือ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

28 "แผนดินพระเจาใหญ รวมใจของดี 1.เพื่อเปนการเฉลิมฉลองครบ  -ประชาชนอําเภอซําสูง 100,000 100,000 100,000 100,000 ภาครัฐ เอกชน 1.อ.ซําสูงมีงาน สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

อําเภอซําสูง ประจําป 2561" รอบ 23 ป การยกฐานะเปน และอําเภอใกลเคียง ประชาชนในพื้นที่ ประจําปเปนที่ อําเภอซําสูง

กิ่งอําเภอซําสูง และกําหนด และนักทองเที่ยว รูจัก เกิดเอกลักษณ

ใหเปนงานประจําปของอําเภอ เขารวมกิจกรรม สรางความภาคภูมิ

2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ ไมนอยกวา80% ใจใหแกชาวอําเภอ

พัฒนาผลิตภัณฑของดี อ.ซําสูง 2.ประชาสัมพันธ

3.เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม ผลิตภัณฑของดี

ทองถิ่นอันดีงามในการกราบ ของอําเภอใหเปน

ไหวสักการะพระเจาใหญ ที่รูจัก นําไปสูการ

ในชวงวันแรงงาน ขยายชองทาง

จําหนาย

3.สงเสริมและสราง

จิตสํานึกการรัก

บานเกิดใหแก

ประชาชนภายใต

แนวคิด "คนซําสูง

ไมทอดทิ้งกัน"



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 535

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

29 จัดงานวันเด็กแหงชาติ 1.เพื่อใหครอบครัวและชุมชน  -เด็กและเยาวชน 120,000       120,000       120,000      120,000       1.จํานวนเด็กและ 1.เด็กและเยาวชน (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

ประจําป 2561 อําเภอภูเวียง ตระหนักถึงความสําคัญของ ผูปกครอง ประชาชน เยาวชนที่เขารวม เกิดความอบอุนใจ อําเภอภูเวียง

เด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ทั่วไปในเขตพื้นที่อําเภอ กิจกรรม ภูมิใจรูจักคุณคา

2.เพื่อใหเด็กกลาคิด กลา ภูเวียง 2.เด็กและเยาวชน ของตนเอง

แสดงออกในสิ่งที่ดี ไดรับสาระและ 2.ประชาชน 

3.เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความรัก ความสนุกสนาน หนวยงานตาง ๆ

และพัฒนาตนเอง จากการจัด ไดตระหนักและ

4.เพื่อสงเสริมเด็กใหรูรักสามัคคี กิจกรรมวันเด็ก เห็นความสําคัญ

ของเด็ก และเยาวชน

30 รดน้ําขอพรผูสูงอายุวันสงกรานต 1.เพื่อสงเสริมสืบสานขนบ  -จัดกิจกรรมรดน้ําขอพร 100,000       100,000       100,000      100,000       จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนไดรวม สํานักการศึกษา สภาวัฒนธรรม

ธรรมเนียม ประเพณีของทองถิ่น ผูสูงอายุ จํานวน 800 กิจกรรมไมนอย กิจกรรมวันผูสูง อ.หนองนาคํา

2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหบุตรหลาน คน จาก 3 ตําบล ใน กวารอยละ 80 อายุ

ไดรวมแสดงความกตัญูกตเวที เขตอําเภอหนองนาคํา  -ประชาชนได

รดน้ําขอพรผูสูงอายุ แสดงมุทิตาจิต

กตัญูกตเวทิตา



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 536

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

31 วันวิสาขบูชาโลก 1.เพื่อใหประชาชนไดรวมทําบุญ  -จัดกิจรรมทําบุญ 25,000         25,000         25,000        25,000        จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนได สํานักการศึกษา สภาวัฒนธรรม

ตักบาตร เวียนเทียน ตักบาตร ปฏิบัติธรรม กิจกรรมไมนอย ทําบุญตักบาตร อ.หนองนาคํา

2.ประชาชนไดปฏิบัติพิธีพุทธบูชา ณ วัดศรีบุญเรือง กวารอยละ 80 และเวียนเทียน

ระลึกถึงพระพุทธคุณของ บานหนองนาคํา พรอมทั้งปฏิบัติ

พระพุทธเจา อ.หนองนาคํา ธรรม ถือศีล

32 วันเขาพรรษา 1.เพื่อใหประชาชนไดรวมทําบุญ  -จัดกิจกรรมแหเทียน 25,000         25,000         25,000        25,000        จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนได สํานักการศึกษา สภาวัฒนธรรม

ตักบาตร ถวายเทียน ผาอาบน้ําฝน พรรษา ถวายเทียน กิจกรรมไมนอย ทําบุญตักบาตร อ.หนองนาคํา

จํานวน 29 วัด พรรษา ผาอาบน้ําฝน กวารอยละ 80 ถวายเทียน ผาอาบ

2.ประชาชนไดปฏิบัติธรรม ถือศีล โดยนิมนตพระ จํานวน น้ําฝน และได

รวมถวายเทียนพรรษา 29 วัด ๆ ละ 1 รูป ปฏิบัติธรรมถือศีล

33 วันลอยกระทง 1.เพื่ออนุรักษสืบสานศิลป  -จัดงานลอยกระทง 25,000         25,000         25,000        25,000        จํานวนผูเขารวม 1.เปนการรักษา สํานักการศึกษา สภาวัฒนธรรม

วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของ ในเขตอําเภอหนองนาคํา กิจกรรมไมนอย ศิลปะ จารีต อ.หนองนาคํา

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป กวารอยละ 80 ประเพณี และ

2.เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคี ภูมิปญญาทองถิ่น

ในชุมชน 2.วัฒนธรรมไทย

ของทองถิ่นคงอยู

ตลอดไป
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

34 วันออกพรรษา 1.เพื่อสงเสริมอนุรักษ และสืบสาน  -จัดงานออกพรรษาใน 25,000         25,000         25,000        25,000        จํานวนผูเขารวม  -สงเสริมอนุรักษ สํานักการศึกษา สภาวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เขตอําเภอหนองนาคํา กิจกรรมไมนอย ฟนฟูและสืบสาน อ.หนองนาคํา

2.เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี กวารอยละ 80 ขนบธรรมเนียม

ความรวมมือของหนวยงาน ประเพณีทองถิ่น

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ศิลปวัฒนธรรม

ประชาชน วิถีอีสานอันเปน

เอกลักษณทองถิ่น

35 อนุรักษ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 1.เพื่อรณรงคใหประชาชนตระหนัก  -จัดงานอนุรักษสืบสาน 500,000       500,000       500,000      500,000       ประชาชน  -ประชาชนเขารวม สํานักการศึกษา สภาวัฒนธรรม

ทองถิ่น ถึงความสําคัญและเห็นคุณคามรดก ประเพณีวัฒนธรรม เขารวมกิจกรรม กิจกรรมเพื่อสืบสาน อําเภอบานไผ

ทางประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ทองถิ่น ไมนอยกวา80% และมีสวนรวมใน

2.เพื่ออนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมของ การอนุรักษ

ทองถิ่นที่บรรพบุรุษของเราได วัฒนธรรมประเพณี

สั่งสมไว อันดีงามของ

ทองถิ่น

11,520,000   11,520,000   20,520,000  11,520,000   รวม  35  โครงการ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 538

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการจัดแขงขันกีฬานันทนาการ 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชน 1.จัดการแขงขันเซปค 450,000        -             -             -             รอยละ 80 ของ 1.เด็ก เยาวชน (สํานักปลัดฯ) เทศบาลตําบล

สําหรับเด็กและเยาวชนและประชาชน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ตะกรอประเภทประชาชน ผูเขารวมกิจกรรมและประชาชน ทาพระ

ทั่วไป 2.เพื่อสงเสริมใหเกิดความรัก ทั่วไปและประเภทอาวุโส ทั่วไปไดออก

ความสามัคคี โดยใชกิจกรรม 2.การประกวดธิดาปุงเถา กําลังกายทําให

แขงขันกีฬาเปนตัวเชื่อมความ กงมา สําหรับเด็กหญิง สุขภาพแข็งแรง

สัมพันธระหวางชุมชน กับคณะ อายุ 5-7 ป 2.เกิดความสามัคคี

ผูบริหาร รวมทั้งพนักงาน 3.การประกวดมิสทาพระ ระหวางชุมชน

เทศบาล 4.การประกวดแอโรบิค กับคณะผูบริหาร

สําหรัประชาชนทั่วไป รวมทั้งพนักงาน

5.การประกวดธิดาหมีใหญ เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคประชาชน

แบบ ผ. 02
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่น 1.เพื่อสรางความรัก ความ ขาราชการทุกภาคสวน, 100,000        -             -             -             รอยละ 80 ของ 1.ทําใหประชาชนในเขตพื้นที่ (สํานักปลัดฯ) เทศบาลตําบล

สัมพันธอําเภอแวงใหญ สามัคคีและความปรองดอง ภาครัฐและเอกชนทุกสวน ผูเขารวมกิจกรรม เกิดความรัก ความสามัคคีและ แวงใหญ

สมานฉันทในหมูขาราชการ เขารวมโครงการ จํานวน ปรองดองสมานฉันท

และประชาชนในเขตพื้นที่ 500 คน 2.ทําใหประชาชนไดเลนกีฬา

อําเภอแวงใหญ และออกกําลังกายมีสุขภาพ

2.เพื่อสนับสนุนใหประชาชน ที่สมบูรณแข็งแรงทั้งทาง

ในพื้นที่ไดมีโอกาสไดเลนกีฬา รางกายและจิตใจ

3 แขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 1.เพื่อใหประชาชนในตําบล ประชาชนและนักกีฬาใน 50,000          -             -             -             รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนให (สํานักปลัดฯ) อบต.โสกนกเต็น

"โสกนกเต็นเกมส" ประจําป ไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย ตําบลโสกนกเต็น จํานวน ผูเขารวมโครงการ ความสนใจเลน อําเภอพล

งบประมาณ 2560 รวมกัน 11 หมูบาน กีฬาและออก

2.เพื่อใหประชาชนในตําบล กําลังกาย

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 2.ประชาชนใชเวลา

3.เพื่อใหประชาชนในตําบล วางใหเปนประโยชน

เกิดความรัก ความสามัคคีใน 3.ประชาชนปลอดภัยและ

ชุมชนโดยใชกีฬาเปนสื่อ หางไกลจากยาเสพติด
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

4 แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวน 1.เพื่อใหบุคลากร อปท. และ ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ 100,000        -             -                -                 รอยละ 80 ของ 1.บุคลากร อปท. และ (สํานักปลัดฯ) อบต.บานใหม

ทองถิ่นอําเภอสีชมพูตานยาเสพติด ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย พนักงานเทศบาล พนักงาน ผูเขารวมโครงการประชาชนมีสุขภาพพลานามัย อําเภอสีชมพู

"ทองถิ่นเกมส" ที่สมบูรณแข็งแรง สวนตําบล ลูกจาง คณะครู ที่สมบูรณแข็งแรง

2.เพื่อสรางความสามัคคีและ อาจารย ผูนําหมูบานและ 2.เกิดความสามัคคีและ

เชื่อมความสัมพันธอันดี ประชาชน ตลอดจนผูที่ เชื่อมความสัมพันธอันดี

ระหวาง ผูบริหารทองถิ่น เกี่ยวของกับหนวยงาน ระหวาง ผูบริหารทองถิ่น

ขาราชการ พนักงานเทศบาล อปท.ในเขตพื้นที่อําเภอ ขาราชการ พนักงานเทศบาล

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง สีชมพู พนักงานสวนตําบล ลูกจาง

คณะครูอาจารย และประชาชน คณะครูอาจารย และประชาชน

3.เพื่อสรางจิตสํานึกและ 3.เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ตระหนักในหนาที่ของตนที่ ตระหนักในหนาที่ของตนที่

ไดรับมอบหมาย ไดรับมอบหมาย
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

5 แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 1.เพื่อสรางความรัก ความ ประชาชน ผูนําชุมชน เด็ก 100,000        -             -             -             รอยละ 80 ของ 1.ทําใหประชาชนในเขตพื้นที่ (สํานักปลัดฯ) เทศบาลตําบล

สามัคคีและความปรองดอง เยาวชน คณะผูบริหาร ผูเขารวมกิจกรรม เกิดความรัก ความสามัคคีและ กานเหลือง

สมานฉันทในหมูขาราชการ สมาชิกสภา อปท. ในเขต ปรองดองสมานฉันท อําเภอแวงนอย

และประชาชนในเขตพื้นที่ อําเภอแวงนอย 2.ทําใหประชาชนไดเลนกีฬา

อําเภอแวงนอย และออกกําลังกายมีสุขภาพ

2.เพื่อสนับสนุนใหประชาชน ที่สมบูรณแข็งแรงทั้งทาง

ในพื้นที่ไดมีโอกาสไดเลนกีฬา รางกายและจิตใจ

และออกกําลังกายเสริมสราง

สุขภาพรางกายและจิตใจให

ดีขึ้น

6 กีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธหนวยงาน 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 1เด็ก เยาวชน ประชาชน 120,000        -             -             -             ผูเขารวมกิจกรรม 1.สงเสริมใหเด็ก (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการ

อําเภอภูเวียง ประจําป 2561 ประชาชนมีการเลนกีฬา ในเขตพื้นที่อําเภอภูเวียง ไมนอยกวา เยาวชน ประชาชน ปกครอง

ออกกําลังกาย และใชเวลาวาง 2.ขาราชการ พนักงาน รอยละ 80 มีการเลนกีฬา อําเภอภูเวียง

ใหเปนประโยชน ลูกจางทุกสวนราชการ ออกกําลังกาย และ

2.เพื่อประสานความรวมมือ ในเขตพื้นที่อําเภอภูเวียง ใชเวลาวางใหเกิด

และบูรณาการทุกภาคสวนให ประโยชน

รวมมือรวมใจปองกันและแกไข 2.เกิดการประสาน

ปญหายาเสพติด ความรวมมือในการ

แกไขปญหายาเสพติด
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

7 แขงขันกีฬามวยตานภัยยาเสพติด 1.เพื่อสงเสริมกีฬามวยไทย  -เด็ก เยาวชน ประชาชน 100,000        -             -             -             รอยละความ 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน (สํานักปลัดฯ) โรงเรียนกีฬา

ใหเปนที่รูจักแพรหลายเพื่อ สําเร็จของ ไดตระหนักถึงพิษภัยของ จังหวัดขอนแกน

รองรับการเขาสูประชาคม โครงการ ยาเสพติด

อาเซียน 2.เด็กและเยาวชนสนใจใน

2.เพื่อใหเด็กและเยาวชนสนใจ กีฬามวยไทยและสืบสาน

ในกีฬามวยมากขึ้นและใช ใหคงอยูตอไป

เวลาวางใหเปนประโยชน

8 จัดการแขงขันขอนแกน มาราธอน 1.เพื่อสรางนักวิ่งเยาวชนไทย 1.นักวิ่งสมัครเลนทั่วประเทศ 300,000        -             -             -             รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนหันมาออกกําลัง (สํานักปลัดฯ) มหาวิทยาลัย

นานาชาติ ครั้งที่ 15 ใหมีมาตรฐานในระดับ ไทยและตางประเทศ ผูเขารวมโครงการ กายดวยการวิ่งมากขึ้น ขอนแกน

นานาชาติ 2.นักวิ่งเพื่อสุขภาพใน 2.เปนการประชาสัมพันธ

2.เปนการสรางกิจกรรม จังหวัดขอนแกน แหลงทองเที่ยวในจังหวัด

มวลชนเพื่อเปนเกียรติภูมิ 3.นักวิ่งจากนักศึกษา ขอนแกนและจังหวัดใกลัเคียง

ชาวขอนแกนและประเทศไทย นักเรียนสาธิตและบุคลากร ทําใหมีรายไดเขาสูชุมชน

3.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประชาชนในจังหวัดขอนแกน

ไดออกกําลังกายอยางตอเนื่อง
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

9 สงเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน 1.เพื่อสงเสริมใหเยาวชน  -เยาวชนอายุไมเกิน 13 ป 200,000        -             -             -             รอยละ 80 ของ 1. เยาวชนใชเวลาวางใหเปน (สํานักปลัดฯ) โรงเรียนกีฬา

ดานกีฬา เลนกีฬาและออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ผูเขารวมโครงการ ประโยชนและมีสุขภาพ จังหวัดขอนแกน

2.เพื่อสงเสริมและพัฒนา จํานวน 200 คน รางกายแข็งแรง

ทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ 2.เยาวชนมีสวนรวมในการ

ทั้งทางรางกาย จิตใจ รณรงคและแกไขปญหา

อารมณ สังคมและสติปญญา ยาเสพติด

3.สงเสริมใหเยาวชนใชเวลา

วางใหเปนประโยชนหางไกล

จากยาเสพติด

10 จัดกิจกรรมทางดานกีฬาและ 1.เพื่อพัฒนาวงการกีฬาตําบล  -ประชาชนทั่วไป ในเขต 52,577,000 - - - รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนใชเวลาวางใหเกิด (สํานักปลัดฯ) สมาคมกีฬา

สงเสริมกีฬาภายในจังหวัดขอนแกน สูอําเภอใหมีความกาวหนา อําเภอเมืองและอําเภอ ผูเขารวมโครงการ ประโยชนโดยหันมาสนใจกีฬา จังหวัดขอนแกน

ยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้น ใกลเคียง จังหวัดขอนแกน และหางไกลจากยาเสพติด

2.เพื่อใหประชาชน เยาวชน 2.ผูสูงอายุ ประชาชนไดแสดง

ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ความสามารถในดานกีฬา

โดยมาสนใจในการออกกําลัง 3.ประชาชนมีสุขภาพรางกาย

กาย ที่แข็งแรงสมบูรณ

3.เพื่อใหประชาชน ผูสูงอายุ

ไดแสดงออกถึงความสามารถ

ดานกีฬา ความมีน้ําใจนักกีฬา

เปนผูมีระเบียบวินัยที่ดี
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

11 เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ หินชางสี 1.เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ประชาชน เยาวชน 200,000        -             -             -             รอยละ 80 ของ 1.ประชาชน เยาวชน ไดใช (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

ซุปเปอรฮาลฟ-มินิมาราธอนตานภัย แหลงทองเที่ยวหินชางสี ขาราชการ ผูนําทองถิ่น ผูเขารวมกิจกรรม เวลาวางใหเปนประโยชน อําเภอบานฝาง

ยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2561 ใหเปนที่รูจัก เขารวมกิจกรรม โดยการออกกําลังกาย หางไกล

2.เพื่อสงเสริมใหประชาชน ไมนอยกวา 5,000 คน จากอบายมุข ลดปญหาสังคม

เยาวชน ไดใชเวลาวางใหเปน 2. ประชาชน เยาวชน มี

ประโยชนโดยการออกกําลัง สุขภาพที่แข็งแรง สรางภูมิ

กายหางไกลจากอบายมุขและ คุมกันใหกับรางกายทําให

ยาเสพติด ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

12 กีฬาประชาชนอําเภอเวียงเกา 1.เพื่อสงเสริมประชาชนให ประชาชนและบุคลากรใน 120000 -                 -                -                 รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนไดเลนกีฬา ที่ทําการปกครอง

ตานภัยยาเสพติดและสงเสริมการ เลนกีฬาออกกําลังกาย หนวยงานเขตพื้นที่อําเภอ ผูเขารวมกิจกรรม ออกกําลังกายตานภัยยาเสพติด อําเภอเวียงเกา

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ครั้งที่ 3 2.เพื่อใชกีฬาในการสงเสริม เวียงเกา จํานวน 1,000 คน 2.สงเสริมใหประชาชนและ (สํานักปลัดฯ)

ประจําป 2561 การทองเที่ยงเชิงอนุรักษ หนวยงานเกิดความรูรักสามัคคี

3.เพื่อใหประชาชนใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนหางไกล

ยาเสพติด
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

13 แขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 1.เพื่อใหประชาชนไดเลน ประชาชนและนักกีฬาใน 200,000        -             -             -             รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนใหความสนใจ (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการปกครอง

กีฬาและออกกําลังกายรวมกัน เขตอําเภอหนองสองหอง ผูเขารวมโครงการ เลนกีฬา และออกกําลังกาย อําเภอหนอง

2.เพื่อใหประชาชนในตําบล 2.ประชาชนใชเวลาวางใหเปน สองหอง

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ประโยชน

3.เพื่อใหประชาชนในตําบล 3.ประชาชนปลอดภัยและ

เกิดความรัก ความสามัคคีใน หางไกลจากยาเสพติด

ชุมชนโดยใชกีฬาเปนสื่อ

14 กีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอน้ําพอง 1.เพื่อสรางความรัก ความ ประชาชน ผูนําชุมชน เด็ก 150,000        -             -             รอยละ 80 ของ 1.ทําใหประชาชนในเขตพื้นที่ (สํานักปลัดฯ) ที่ทําการ

สามัคคีและความปรองดอง เยาวชน คณะผูบริหาร ผูเขารวมกิจกรรม เกิดความรัก ความสามัคคีและ ปกครอง

สมานฉันทในหมูขาราชการ สมาชิกสภา อปท. ในเขต ปรองดองสมานฉันท อําเภอน้ําพอง

และประชาชนในเขตพื้นที่ อําเภอน้ําพอง 2.ทําใหประชาชนไดเลนกีฬา

อําเภอน้ําพอง และออกกําลังกายมีสุขภาพ

2.เพื่อสนับสนุนใหประชาชน ที่สมบูรณแข็งแรงทั้งทาง

ในพื้นที่ไดมีโอกาสไดเลนกีฬา รางกายและจิตใจ

และออกกําลังกายเสริมสราง

สุขภาพรางกายและจิตใจให

ดีขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

15 จัดการแขงขันกีฬา นันทนาการ เพื่อสงเสริมใหประชาชนรูจักรักษา เด็ก/เยาวชน ประชาชน 450,000        450,000       450,000      450,000       จํานวนผูเขา เกิดความสามัคคี สํานักปลัดฯ เทศบาล

สําหรับเด็กและเยาวชนและประชาชน สุขภาพพลานามัยของตนเองและ เขารวมโครงการ รวมโครงการ และประชาชน ตําบลทาพระ

ทั่วไป สงเสริมความสามัคคีทั้งภายในและ ออกกําลังกาย

ภายนอกองคกร เปนประจํา

16 จัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ เพื่อสรางความสามัคคีระหวาง บุคลากรขององคกร 100,000        100,000       100,000      100,000       จํานวนผูเขา เกิดความสามัคคี สํานักปลัดฯ ที่ทําการ

อําเภอแวงใหญ อปท. กํานัน/ผูใหญบาน กลุมองคกร ปกครองสวนทองถิ่น รวมโครงการ และสงเสริมใหมี ปกครอง

ในอําเภอแวงใหญ และใชเวลาวาง เขารวมโครงการ สุขภาพแข็งแรง อําเภอ

ใหเกิดประโยชน แวงใหญ

17 การแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวน เพื่อสรางความสามัคคีในองคกร ผูบริหารทองถิ่น 100,000        100,000       100,000      100,000       จํานวนผูเขา สงเสริมใหสุขภาพ สํานักปลัดฯ อบต.

ทองถิ่นอําเภอสีชมพูตานยาเสพติด และบุคลากร ประชาชน มีสุขภาพ บุคลากรขององคกร รวมโครงการ แข็งแรง เกิดความ บานใหม

"ทองถิ่นเกมส" สมบูรณแข็งแรง ปกครองสวนทองถิ่น สามัคคีในหมูคณะ

คณะครูอาจารย

ผูนําหมูบาน ที่เขารวม

โครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

18 การแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด เพื่อใหประชาชนในตําบลไดเลนกีฬา ประชาชนและนักกีฬา 50,000          50,000        50,000        50,000        จํานวนผูเขา ประชาชนสนใจ สํานักปลัดฯ อบต.

"โสกนกเต็นเกมส" ออกกําลังกายรวมกัน เกิดความ ในตําบลโสกนกเต็น รวมโครงการ เลนกีฬาออกกําลัง โสกนกเต็น

สามัคคีและรณรงคตอตานยาเสพติด กายและเกิดความ

สามัคคี

19 การแขงขันกีฬาตํารวจสัมพันธตาน เพื่อรณรงคตอตานยาเสพติด และ ขาราชการตํารวจ/ 1,600,000     1,600,000    1,600,000    1,600,000    จํานวนผูเขารวม ความสัมพันธที่ดี สํานักปลัดฯ ตํารวจภูธร

ยาเสพติด เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ประชาชนในพื้นที่ โครงการ ระหวางตํารวจ จังหวัด

ระหวางขาราชการตํารวจ หนวย เขารวมโครงการ หนวยงานราชการ ขอนแกน

งานราชการและประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่

20 จัดการแขงขันขอนแกนมาราธอน เพื่อสรางนักวิ่งเยาวชนไทยใหมี นักวิ่งสมัครเลนทั้งใน 400,000        400,000       400,000      400,000       จํานวนผูเขารวม ประชาชนหันมา สํานักปลัดฯ มหาวิทยาลัย

นานาชาติ มาตรฐานระดับนานาชาติ และ ประเทศและตางประเทศ โครงการ ออกกําลังกายดวย ขอนแกน

เปนการสงเสริมกีฬา การทองเที่ยวนักวิ่งเพื่อสุขภาพใน การวิ่งและมีสุขภาพ

นํารายไดสูชุมชน จังหวัดขอนแกน แข็งแรง
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

21 การแขงขันชกมวยตานภัยยาเสพติด สงเสริมกีฬามวยไทยใหเปนที่รูจัก เด็ก เยาวชน ประชาชน 100,000        100,000       100,000      100,000       จํานวนผูเขารวม ประชาชนใหความ สํานักปลัดฯ โรงเรียนกีฬา

รวมในงานเทศกาลไหมนานาชาติ แพรหลายในอาเซียน เด็ก/เยาวชนในจังหวัดขอนแกนและ ชมการแขงขัน สนใจกีฬาชกมวย จังหวัด

ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ใหความสนใจกีฬามวยมากขึ้น จังหวัดใกลเคียงที่มา และใชเวลาวางให ขอนแกน

จังหวัดขอนแกน เที่ยวงานเทศกาลไหม เกิดประโยชน

ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน

กาชาดจังหวัดขอนแกน

22 กีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธหนวยงาน สงเสริมใหประชาชนมีการเลนกีฬา เด็ก/เยาชน ประชาชน 120,000        120,000       120,000      120,000       จํานวนผูเขารวม เด็ก/เยาวชน สํานักปลัดฯ ที่ทําการ

อําเภอภูเวียง ออกกําลังกาย พัฒนาเด็ก เยาวชน ในเขตพื้นที่อําเภอภูเวียง โครงการ ประชาชน มีการ ปกครอง

และทีมฟุตบอลในพื้นที่อําเภอภูเวียง เลนกีฬาและออก อําเภอภูเวียง

เปนทีมฟุตบอลอาชีพสูการแขงขัน กําลังกายมากขึ้น

ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

23 สงเสริมกีฬาสัมพันธบานแฮด เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 200,000        200,000       200,000      200,000       จํานวนผูเขารวม ขาราชการ ลูกจาง สํานักปลัดฯ ที่ทําการ

สงเสริมใหบุคลากร ผูนําทองที่ สวนราชการ กํานัน โครงการ พนักงาน ตลอดจน ปกครอง

ไดออกกําลังกาย และรักษาไวซึ่ง ผูใหญบาน ในพื้นที่ กํานัน ผูใหญบาน อําเภอ

ประเพณีการแขงขันกีฬาบานแฮด อําเภอบานแฮด มีสุขภาพแข็งแรง บานแฮด

สัมพันธ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 549

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

24 สงเสริมศักยภาพเยาวชนดานกีฬา เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีความตื่นตัว เยาวชนอายุไมเกิน 13 ป 200,000        200,000       200,000      200,000       เยาวชนอายุ เยาวชนใชเวลาวาง สํานักปลัดฯ โรงเรียนกีฬา

ในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ไมเกิน 13 ป ใหเปนประโยชน จังหวัด

จํานวน 200 คน ที่เขารวม และมีสุขภาพ ขอนแกน

โครงการ แข็งแรง

25 จัดกิจกรรมทางดานกีฬาและสงเสริม เพื่อพัฒนาวงการกีฬาในตําบลและ ประชาชนในอําเภอเมือง 40,000,000    40,000,000   30,000,000  30,000,000   จํานวนผูเขารวม ประชาชนหันมา สํานักปลัดฯ สมาคมกีฬา

กีฬาภายในจังหวัดขอนแกน สงเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ และอําเภอใกลเคียง โครงการ ออกกําลังกายและ จังหวัด

แข็งแรง หางไกลอบายมุขและสิ่ง มีสุขภาพแข็งแรง ขอนแกน

เสพติด

26 จัดงานวันเด็กแหงชาติอําเภอภูเวียง เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็ก/เยาวชน เด็ก/เยาวชนในพื้นที่ 120,000        120,000       120,000      120,000       จํานวนผูเขารวม เด็ก/เยาวชน มีการ สํานักปลัดฯ ที่ทําการ

มีการเลนกีฬา ออกกําลังกาย และ อําเภอภูเวียง โครงการ เลนกีฬา/ออกกําลัง ปกครอง

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน การและใชเวลาวาง อําเภอ

ใหเปนประโยชน ภูเวียง
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

27 จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป เพื่อสงเสริมกระบวนการคิดดาน เด็ก/เยาวชนทั้งในและ 50,000          50,000        50,000        50,000        จํานวนผูเขารวม เด็ก/เยาวชนแสดง สํานักปลัดฯ ศูนยวิทยา

วิทยาศาสตรดวยกิจกรรมการเรียน นอกระบบโรงเรียน โครงการ ออกอยางเต็ม ศาสตรเพื่อ

รูที่หลากหลาย ตลอดจนผูปกครอง ความสามารถและ การศึกษา

ไดรับความรูดาน ขอนแกน

วิทยาศาสตร

28 ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา เพื่อใหเยาวชน/ประชาชนภายใน เยาวชน/ประชาชน 250,000        250,000       250,000      250,000       จํานวนผูเขารวม เยาชน/ประชาชน สํานักปลัดฯ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดขอนแกน ไดมีสนามกีฬาใน มีสนามสําหรับเลนกีฬา โครงการ ในพื้นที่ไดใชเวลา จังหวัด

การเลนกีฬาและออกกําลังกาย ออกกําลังกายที่ได วางใหเปนประโยชน ขอนแกน

มาตรฐาน และหันมาออก

กําลังกายมากขึ้น

29 แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวาง ประชาชน/เยาวชน 100,000        100,000       100,000      100,000       จํานวนผูเขารวม มีความสามัคคี สํานักปลัดฯ เทศบาล

ประชาชนและหนวยงานของรัฐ คณะผูบริหารและสมาชิก โครงการ และความสัมพันธ ตําบล

ดวยการแขงขันกีฬาและหันมาออก สภา อปท.ในพื้นที่อําเภอ อันดีระหวาง กานเหลือง

กําลังกายมากขึ้น แวงนอย ประชาชนและ

บุคลากรของรัฐ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

30 กีฬาตานภัยยาเสพติดอําเภอเปอยนอย 1.เพื่อใหประชาชนไดเลนกีฬา  -ประชาชนและนักกีฬา 300,000        300,000       300,000      300,000       รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนสนใจ สํานักปลัดฯ สมาคมกีฬา

และออกกําลังกายรวมกัน ในเขตอําเภอเปอยนอย ผูเขารวม เลนกีฬาและ จังหวัด

2.เพื่อใหประชาชนไดใชเวลาวาง ออกกําลังกาย ขอนแกน

ใหเปนประโยชน 2.ประชาชนใช

3.เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เกิดความ เวลาวางใหเกิด

รัก ความสามัคคีในชุมชนโดยใช ประโยชนและหาง

กีฬาเปนสื่อ ไกลยาเสพติด

31 กีฬาตานภัยยาเสพติดอําเภอกระนวน 1.เพื่อใหประชาชนไดเลนกีฬา  -ประชาชนและนักกีฬา 700,000        -             -             -             รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนสนใจ สํานักปลัดฯ สมาคมกีฬา

และออกกําลังกายรวมกัน ในเขตอําเภอกระนวน ผูเขารวม เลนกีฬาและ จังหวัด

2.เพื่อใหประชาชนไดใชเวลาวาง ออกกําลังกาย ขอนแกน

ใหเปนประโยชน 2.ประชาชนใช

3.เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เกิดความ เวลาวางใหเกิด

รัก ความสามัคคีในชุมชนโดยใช ประโยชนและหาง

กีฬาเปนสื่อ ไกลยาเสพติด

32 เสริมสรางทักษะและเปดโอกาสให เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กประถมวัย  -เด็กประถมวัยในเขต 500,000        -             -             -             รอยละ 80 ของ  -เด็กประถมวัย สํานักปลัดฯ สมาคมกีฬา

เด็กนักเรียนประถมวัยไดแสดงความ มีการเลนกีฬา ออกกําลังกาย และ อําเภอกระนวน ผูเขารวม ไดเลนกีฬาและ จังหวัด

สามารถในการเลนกีฬา ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ออกกําลังกาย ขอนแกน

อยางเหมาะสม

100,107,000  44,140,000   34,140,000  34,140,000   รวม  32  โครงการ
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