
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 562

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุมสตรี 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพองคกร 1.คณะกรรมการพัฒนาสตรี 3,000,000   3,000,000  3,000,000   3,000,000  ความพึงพอใจ 1.คณะกรรมการพัฒนาสตรี สํานักปลัดฯ สํานักงาน

จังหวัดขอนแกน สตรีทุกระดับใหมีความเขม จังหวัด(กพสจ.) จาก 26 ของผูเขารวม ทุกระดับมีเวทีแลกเปลี่ยน พัฒนาชุมชน

แข็ง และนอมนําหลัก อําเภอ จํานวน 73 คน โครงการ เรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ จังหวัด

ปรัชญาของเศรษฐกิจ 2.นักวิชาการพัฒนาชุมชน 2.คณะกรรมการพัฒนาสตรี ขอนแกน

พอเพียงไปปรับใชในชีวิต ที่รับผิดชอบงานสตรีระดับ ตําบล (กพสต.) มีทุนในการ

ประจําวันของครอบครัว อําเภอ จํานวน 26 คน สรางอาชีพ สรางรายได

และชุมชนไดอยางมีความสุข จาก สนง.พัฒนาชุมชน 3.กลุมอาชีพสตรี ผูผลิต

2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให จังหวัดขอนแกน  1 คน ผูประกอบการ OTOP ไดรับ

กลุมสตรีมีทุนในการสราง 4.คณะกรรมการพัฒนาสตรี การพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น

อาชีพ สรางรายได และ ตําบล (กพสต.) ในพื้นที่ 26 4.ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อําเภอ จํานวน 198 ตําบล พัฒนาใหมีคุณภาพมาตรฐาน

3.เพื่อใหผลิตภัณฑชุมชน 5.กลุมอาชีพสตรี/ผูผลิต/ เปนที่ยอมรับ

ของกลุมอาชีพสตร/ีผูผลิต/ ผูประกอบการและพัฒนา

ผูประกอบการOTOP ไดรับ ผลิตภัณฑ OTOP ในเขต

การพัฒนาและยกระดับ พื้นที่ 26 อําเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคประชาชน

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 ขอนแกนอุตสาหกรรมแฟร ครั้งที่ 3 1.เพื่อแสดงศักยภาพของ งานแสดงเทคโนโลยี 500,000     -           -            -              ผูเขารวมกิจกรรม  -กระตุนและแสดงศักยภาพ (กองแผนฯ) สภาอุตสาหกรรม

(Khonkaen Industrial Fair 2017) จังหวัดขอนแกนถึงความเปน อุตสาหกรรมตาง ๆ และ ไมนอยกวา ดานอุตสาหกรรม การคา จังหวัดขอนแกน

ศูนยกลางการคา การลงทุน อบรม สัมมนาวิชาการดาน รอยละ 80 การลงทุนของเมืองขอนแกน

ตามแนวเสนทาง EWEC เทคโนโลยี นวัตกรรม หัวเมืองตาง ๆ ตลอดเสนทาง

(East-West Economic ที่เกี่ยวของกับภาค EWEC ใหเปนที่ประจักษตอ

Corridor) อุตสาหกรรม ประชาชนและผูสนใจ

2.เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน  -เกิดการรวมลงทุนหรือเปน

เรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม คูคาทางธุรกิจ

ใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับภาค

อุตสาหกรรม

3 วันสตรีสากลอําเภอภูเวียง  -เพื่อสงเสริมใหสตรีทํางาน  -คณะกรรมการพัฒนาสตรี 50,000       50,000      50,000       50,000      ความพึงพอใจ  -สตรีมีศักยภาพและความ สํานักปลัดฯ สํานักงานพัฒนา

กับภาคีเครือขาย ทั้งในดาน ในเขตอําเภอภูเวียง จํานวน ของผูเขารวม สามารถในการเขามามีสวน ชุมชนอําเภอ

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 500 คน รวมการพัฒนา ทั้งในดาน ภูเวียง

วัฒนธรรม และดานการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม

ภาคราชการและเอกชน วัฒนธรรม และดานการศึกษา

 -เพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความ  -เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

สามารถในการบริหารจัดการ ทํางานรวมกัน

องคกร/เครือขายสตรีอําเภอ

ภูเวียงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 สงเสริมอาชีพกลุมอาชีพ OTOP  -เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหกลุม  -กลุมผูผลิต ผูประกอบการ 100,000     100,000    100,000     100,000    ความพึงพอใจ  -กลุมที่เขารวมมีศักยภาพใน กองแผนฯ สํานักงานพัฒนา

ผูผลิตและผูประกอบ OTOP OTOP อําเภอภูเวียง ของผูเขารวม การพัฒนาผลิตภัณฑไดอยาง ชุมชนอําเภอ

มีบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา จํานวน 51 กลุม เหมาะสม ภูเวียง

สินคา  -มีบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา

 -เพื่อเสริมสรางกระบวนการ สินคาและการติดตอกลับของ

เรียนรู พัฒนาตอยอดภูมิปญญา ลูกคาได

ทองถิ่นใหยั่งยืน

5 เสริมสรางหมูบานเศรษฐกิจ 1.เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ  -จัดประกวดหมูบาน 200,000     200,000    200,000     200,000    ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ สํานักงาน

พอเพียง อยูเย็น เปนสุข ดีเดน หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ผูเขารวมโครงการ พัฒนาชุมชน

ระดับจังหวัด อยูเย็น เปนสุข ที่มีผลงาน อยูเย็น เปนสุข 2 ระดับ จังหวัดขอนแกน

ดีเดน (1)ระดับอําเภอ รวม 26

2.เพื่อจัดการความรูและพัฒนา อําเภอ ๆ ละ 1 หมูบาน

เครือขายการเรียนรูในกระบวน (2)ระดับจังหวัด คัดเลือก

การบริหารจัดการชุมชน จากระดับอําเภอ รวม 

3.เพื่อเปนการเสริมสรางความ 3 หมูบาน

เขมแข็งของหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 จัดกิจกรรมวันสตรีอําเภอภูผามาน เพื่อสงเสริมใหแกนนําขององคกร จัดอบรมในเขต 100,000     100,000    100,000     100,000    รอยละความพึง นอมนําหลักปรัชญา สํานักปลัด ที่วาการ

จ.ขอนแกน สตรีในทุกระดับมีความรู ความเขา อําเภอภูผามาน ปละ พอใจของผูเขา เศรษฐกิจพอเพียง อ.ภูผามาน

ใจกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน 1 ครั้ง รวมงาน มาใชในครอบครัว

3,950,000   3,450,000  3,450,000   3,450,000  รวม  6  โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 จัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 1.เพื่อเปนการสงเสริมการ 1.การจัดแสดงประกอบแสง 1,500,000   1,500,000  1,500,000   1,500,000  จํานวนผูเขารวม 1.เพื่อสสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดฯ เทศบาลนคร

ทองเที่ยวเมืองขอนแกน สี เสียงภายในงานเพื่อความ โครงการ ใหกับจังหวัดขอนแกน ขอนแกน

2.เพื่อเปนการสงเสริม ยิ่งใหญตระการตา 2.เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจของ

เศรษฐกิจ 2.จัดกิจกรรมบนเวทีในคืน เมืองขอนแกนใหดียิ่งขึ้น

3.เพื่อเปนการสรางความประ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 3.เพื่อสรางพื้นที่ใหประชาชน

ทับใจใหกับประชาชน วันที่ 1 มกราคม 2560 ชาวเมืองขอนแกน ไดรวมกัน

4.เพื่อใหประชาชนชาวขอน เฉลิมฉลอง

แกนไดจัดกิจกรรมรวมกัน 

ในการเฉลิมฉลองกิจกรรม

สงทายปเกาตอนรับปใหม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคประชาชน

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 จัดงานมหกรรมมหัศจรรยพันธุไม 1.เพื่อเปนการสงเสริมการ หนวยงานจังหวัดขอนแกน 600,000     600,000     600,000     600,000    จํานวนผูเขารวม 1.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดฯ เทศบาลนคร

นานาชาติ ทองเที่ยวเมืองขอนแกน อาทิ องคการบริหารสวนจัง โครงการ ใหกับจังหวัดขอนแกน ขอนแกน

2.เพื่อเปนการสงเสริม หวัดขอนแกน, เทศบาลนคร 2.เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจของ

เศรษฐกิจ ขอนแกน และหนวยงาน เมืองใหกับขอนแกน

3.เพื่อเปนหนึ่งกิจกรรมงาน ภาคเอกชน 3.เพื่อสรางความสามัคคี

Event ที่สําคัญของเมือง ระหวางภาครัฐภาคเอกชน

ขอนแกนในอนาคต ที่ไดรวมดําเนินกิจกรรม

4.เพื่อเปนการสรางความ 4.เพื่อสรางพื้นที่ใหประชาชน

ประทับใจใหกับประชาชน ชาวเมืองขอนแกน ไดรวมกัน

ชาวขอนแกน จัดกิจกรรมเพื่อใหเปนพื้นที่

การทองเที่ยวที่สําคัญ

3 เผยแพรประชาสัมพันธดานการทอง 1.เพื่อจัดทําสื่อประชาสัม นักทองเที่ยว, นักธุรกิจ และ 300,000     300,000     300,000     300,000    จังหวัดขอนแกน 1.ประชาสัมพันธแหลง สํานักปลัดฯ สมาคมธุรกิจ

เที่ยว จังหวัดขอนแกน พันธแนะนําแหลงทองเที่ยว ผูที่เดินทางมาจังหวัดขอน เปนที่รูจักอยาง ทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน การทองเที่ยว

ภายในจังหวัดขอนแกน แกน แพรหลาย 2.อํานวยความสะดวกใหกับ

2.เพื่ออํานวยความสะดวก ผูใชแผนที่ในการเดินทางและ

ใหกับนักทองเที่ยวและผูมา การติดตอสื่อสารที่ตางๆ

เยือนจังหวัดขอนแกน 3.ประชาชนไดรูจักแหลง

ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญ

มากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 จัดงาน "Khonkaen Love Music 1.เพื่อเปนการสงเสริมการ เปนกิจกรรมที่ใหทั้งความรู 1,000,000   1,000,000  1,000,000   1,000,000  จํานวนผูเขารวม 1.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดฯ เทศบาลนคร

Festival ฮักถึงแกน แดนดนตรีรัก" ทองเที่ยวเมืองขอนแกน และความบันเทิงอยางเต็มที่ โครงการ ใหกับจังหวัดขอนแกน ขอนแกน

2.เพื่อเปนการสงเสริม และสามารถสรางใหเปน 2.เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจของ

เศรษฐกิจ กิจกรรมประจําปที่เปนเอก เมืองขอนแกน

3.เพื่อเปนการสงเสริมความ ลักษณของจังหวัดขอนแกน 3.เพื่อรางความสามัคคี 

รัก ความสามัคคี และความ ตอไป ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน

อบอุนของบุคคลในครอบ ที่ไดรวมดําเนินกิจกรรมรวม

ครัวยิ่งขึ้น กัน

4.เพื่อใหประชาชนชาวขอน 4.เพื่อเปนการสงเสริมความรัก

แกนไดมีพื้นที่ในการจัด ความสามัคคี และความอบอุน

กิจกรรมรวมกันในการเสริม

สรางความรัก ความสามัคคี

ของคนเมืองใหมากยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 จัดอบรมดานการทองเที่ยว 1.เพื่อใหผูเขารับการอบรม สมาชิกสมาคมฯ หรือผูให 300,000     300,000     300,000     300,000    พัฒนาความ 1.ผูเขารับการอบรมไดรับ สํานักปลัดฯ สมาคมธุรกิจ

สามารถใชภาษาตางประ บริการดานการทองเที่ยว สามารถใหมี ความรูดานการใชภาษาตาง การทองเที่ยว

เทศสื่อสารกับชาวตางชาติ จํานวน 200 คน ความรูเพิ่มขึ้น ประเทศเพื่อการสื่อสารดาน

ได การทองเที่ยว

2.เพื่อพัฒนาและยกระดับ 2.ผูเขารับการอบรมสามารถ

ธุรกิจการบริการดานการ นําเสนอขอมูลดานการทอง

ทองเที่ยว เที่ยวสําหรับชาวตางประเทศ

3.เพื่อนําความรูที่ไดรับนํา สามารถพัฒนาธุรกิจการ

เสนอขอมูลใหกับชาวตาง บริการและการทองเที่ยว

ชาติ

6 จัดงานขอนแกนไบควีค 1.เพื่อสงเสริมความรูการขับ กลุมผูรักการขับขี่รถจักร- 200,000     200,000     200,000     200,000    จํานวนผูเขารวม 1.กระตุนเศรษฐกิจในจังหวัด สํานักปลัดฯ สมาคมธุรกิจ

ขี่ปลอดภัย ยานยนตขนาดใหญจากทั่ว จํานวน 500 คน 2.ไดรวมทํากิจกรรมเพื่อสังคม การทองเที่ยว

2.เพื่อสรางความสัมพันธ ประเทศและตางประเทศ

อันดีในหมูนักขับขี่จักรยาน

ยนต ขนาดใหญจากทั่วประ

เทศและตางประเทศ

3.เพื่อประชาสัมพันธภารกิจ

ของสมาคมธุรกิจการ

ทองเที่ยว
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 จัดงานชุมนุนชาวตางชาติ 1.จัดทําทะเบียน-ที่อยู ชาวตางชาติที่เปนเขย-สะใภ 200,000     200,000     200,000     200,000    จํานวน 500 คน 1.เพื่อประชาสัมพันธจังหวัด สํานักปลัดฯ สมาคมธุรกิจ

และรับทราบความประสงค ในขอนแกนและจังหวัดใกล ขอนแกนใหเปนที่รูจัก การทองเที่ยว

ที่จะชวยเหลือจังหวัดขอน เคียง, นักวิชาการ, 2.เพื่อกระตุนเศรษฐกิจจังหวัด

แกนในดานที่ตัวเองมีความรู นักการทูต ขอนแกน

ความถนัด

2.ชวยประชาสัมพันธ

จังหวัดขอนแกนและภาค

อิสาน มีความสงบเรียบรอย

8 ทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยใชแนวทาง 1.เพื่อสงเสริมใหกลุมเปา ประชาชนทั่วไป 10 ตําบล 500,000     500,000     500,000     500,000    จํานวนผูเขารวม 1.เพื่อสงเสริมใหกลุมเปาหมาย สํานักปลัดฯ ศูนยการศึกษา

นิเวศน หมายไดศึกษาเรียนรูพัฒนา เขตอําเภอบานไผ 150 คน ไดศึกษาเรียนรู พัฒนาแหลง นอกระบบและ

แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จังหวัดขอนแกน ทองเที่ยวเชิงอนุรักษในระบบ การศึกษาตาม

ในระบบนิเวศอยางถูกตอง นิเวศอยางถูกตอง อัธยาศัย อําเภอ

2.เพื่อใหกลุมเปาหมายได 2.เพื่อใหกลุมเปาหมายไดนํา บานไผ

นําความรูที่ไดรับนํามาประ ความรูที่ไดรับมาประยุกตใช

ยุกตืใชในชีวิตประจําวัน ในชีวีตประจําวันพื้นที่ของตน

พื้นที่ของตนใหเกิด ใหเกิดประโยชนสูงสุด

ประโยชนสูงสุดตอไปได

อยางแทจริง

4,600,000   4,600,000  4,600,000   4,600,000  รวม  8  โครงการ
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