
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ี 
แผนงานงบกลาง

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม  -เพื่อจ่ายเปน็เงิน 1.ทนุประกันสังคมใหแ้ก่ 3,500,000           3,500,000          3,500,000           3,500,000          ร้อยละของ พนักงานจ้างของ 

สมทบทนุประกัน พนักงานจ้างสังกัด อบจ. งบประมาณที่ อบจ.ขก.ได้รับ
สังคม ขอนแก่น เบกิจ่าย สวัสดิการตาม กม.

2.ทนุประกันสังคมใหแ้ก่ 1,059,000           1,059,000          1,059,000           1,059,000          
พนักงานจ้างสังกัด อบจ.
3.กองทนุประกันสังคม 24,000               24,000               24,000               24,000              
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ต าแหน่ง ครูอาสาพฒันา
การกีฬา
4.กองทนุประกันสังคม 395,000             395,000             395,000              395,000            
พนักงานจ้างของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 ประจ าปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

แบบ ผ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ชององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 876



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ี 
แผนงานงบกลาง

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2 รายจ่ายตามข้อผูกพนั  -เพื่อจ่ายในการ 1.เงินสงเคราะหผู้์ปว่ย 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละของ การพฒันาขีดความ
สงเคราะหผู้์ปว่ย ยากไร้ของ อบจ.ขอนแก่น งบประมาณที่ สามารถในการบริหาร
ยากไร้ของ อบจ. เบกิจ่าย จัดการการเงิน
ขอนแก่น

3 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ เพื่อสมทบกองทนุ  -สมทบกองทนุบ าเหน็จ 11,528,800         11,528,800         11,528,000         11,528,000        ร้อยละความ สวัสดิการและขวัญ
บ าเหน็จบ านาญ บ านาญข้าราชการส่วน พงึพอใจของ ก าลังใจหลังเกษยีณ
ข้าราชการทอ้งถิน่/ ทอ้งถิน่ (กบท.) ผู้เกษยีณ อายุราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง  -สมทบกองทนุบ าเหน็จ 200,000             200,000             200,000              200,000            

บ านาญข้าราชการ (กบข.)
ส านักการศึกษาฯ
 -สมทบกองทนุบ าเหน็จ 3,926,000           3,926,000          3,926,000           3,926,000          
บ านาญข้าราชการ (กบข.)
ใหแ้ก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 -สมทบกองทนุส ารอง
เล้ียงชีพลูกจ้างประจ า
(กสจ.)
 -เงินบ าเหน็จรายเดือน/ 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          
รายป ีใหแ้ก่ลูกจ้างประจ า
สังกัด อบจ.ขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ชององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 877



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ี 
แผนงานงบกลาง

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

4 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ เพื่อจ่ายเปน็เงิน  -ข้าราชการบ านาญส่วน 600,000             600,000             600,000              600,000            ร้อยละความ สวัสดิการและขวัญ
(ชคบ.) ช่วยเหลือค่าครอง ทอ้งถิน่  พงึพอใจของ ก าลังใจหลังเกษยีณ

ชีพของข้าราชการ ผู้เกษยีณ อายุราชการ
บ าราญส่วนทอ้งถิน่

5 เงินสมบทกองทนุส ารองเล้ียงชีพ เพื่อจ่ายเปน็เงิน  -ลูกจ้างประจ าของ 90,000               90,000               90,000               90,000              ร้อยละของ การพฒันาขีดความ
ส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วน สมทบกองทนุ สถานศึกษาสังกัด อบจ. งบประมาณที่ สามารถในการบริหาร
ราชการ ซ่ึงจดทะเบยีนแล้ว (กสจ.) ส ารองเล้ียงชีพ ขอนแก่น เบกิจ่าย จัดการการเงิน

ลูกจ้างประจ า
(กสจ.) ของสถาน
ศึกษาสังกัด อบจ.
ขอนแก่น

23,822,800         23,822,800         23,822,000         23,822,000        รวม  5  โครงการ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ชององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 878



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

กองการ
เจ้าหน้าที่

ส านักการ
ศึกษาฯ
กองการ
เจ้าหน้าที่

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 ประจ าปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ชององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 879



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักปลัดฯ

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ชององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 880



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองคลัง

กองคลัง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ชององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 881


