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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

-------------------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 ประกอบ
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นเห็นชอบให้แก้ไขแล้ว 

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 โดย
สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี www.kkpao.go.th 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่       ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 
 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2565 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

หลักการ 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม นั้น 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
   ข้อ 4 วรรค 18 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการ
ด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
   ข้อ 21 “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบ
ด้วย” 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 3.9 เมื่อมีราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดท ารายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 และข้อ 21 
ด าเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการ 
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้รูปแบบบัญชี 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 
14 ธันวาคม 2563 ตามปกติ เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน 120 
วัน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น กรณียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไม่มีข้อมูลสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องด าเนินการน า
ข้อมูลมาลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) เพ่ือให้สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ขึ้น 
    



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 1 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อนที่จะมีการประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนหลัก 
เพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่านมาจึง
ก าหนดประเด็นการพัฒนาประเทศในภาพกว้างที่ต้องครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับ
สามารถเชื่อมโยงภารกิจและจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณให้อยู่ภายใต้กรอบการสนับสนุน
เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ดังนั้น จุดเน้นของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที่
ผ่านมาจึงมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแต่ละด้านเป็นหลัก เพ่ือมุ่งหมายให้ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของแต่ละมิติน าไปสู่การบูรณาการผลรวมที่สนับสนุนการด าเนินงานซึ่งกันและกัน และ
ส่งผลให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในภาพใหญ่ที่ก าหนดภายใต้แผนพัฒนาฯ ตามล าดับ 
 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้ถูกจัดท าขึ้นให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนใน
การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์
แนวโน้ม พร้อมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือ
ประเมินความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไขข้อจ ากัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆที่มี
ความเชื่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้านก่อน
น ามาสู่การก าหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญและมุ่งเน้นด าเนินงานให้บรรลุผลใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ เพื่อให้ประเทศพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ให้สามารถ
ก้าวข้ามความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อน
และข้อจ ากัดของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงที่ส าคัญที่มาจากการ
เปลี่ยนแปลงของบริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์
ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย 
และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
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 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดเป้าหมายหลักของการ
พัฒนาจ านวน 5 ประการ ประกอบด้วย 
 1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดย
ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่
มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 
 2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลก
ยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเร่งรัด
การเตรียมพร้อมก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต 
 3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ในเชิงรายได้ พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดให้มี
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 
 4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการ
ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็น
กลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 
 5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไก
ทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐ
ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 

หมุดหมายการพัฒนา 
 เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอ้ือ
ให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้
เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ านวน 13 หมุด
หมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อนประเด็นการ
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พัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่าง
ยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
 1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
  หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
  หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
  หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
  หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
  หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
  หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล
ของอาเซียน 
 2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
  หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได ้
  หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
  หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม 
 3. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
  หมุดหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 
  หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

 หมุดหมายการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนา
ตั้งแต่ในระดับต้นน้ าจนถึงปลายน้ า และสามารถน าไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ท าให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่ง
ข้อ นอกจากนี้การพัฒนาภายใต้แต่ละหมุดหมายไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน 
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                      ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
  

ยุทธศาสตร์ชาติ     
ระยะ 20 ปี 

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสาสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

5.ด้านการสร้างความเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

9.ไทยมีความยากจนข้าม
รุ่นลดลงและคนไทยทุกคน
มีความคุ้มครองทางสงัคม
ที่เพียงพอ และเหมาะสม 

7.ไทยมีวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมที่
เข้มแข็งมีศักยภาพสงู
และสามารถแข่งขันได้ 

2.ไทยเป็นจุดหมาย
ของการทอ่งเที่ยวที่
เน้นคุณภาพและ
ความยั่งยืน 

1.ไทยเป็น
ประเทศช้ันน า
ด้านสินค้าเกษตร
แปรรปูมลูค่าสงู 

4.ไทยเป็น
ศูนย์กลางทาง
การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสงู 

9.ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสงัคมทีเ่พียงพอ 
และเหมาะสม 

8.ไทยมีพื้นที่และเมอืงอจัฉริยะ
ที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้
อย่างยั่งยืน 

13.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

ประเด็นการพัฒนา    
กลุ่มจังหวัด 

ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรที่มมีูลค่าสูงด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ 

การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การ
บริการและการทอ่งเที่ยวเพื่ออรองรบัระบบเศรษฐกจิแหง่อนาคต 

อนุรักษ์และบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาทีส่มดลุ
ด้วยเศรษฐกิจ BCG และลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลย ี

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และ
เมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา   
ของจังหวัดขอนแก่น 

การยกระดับเศรษฐกจิฐานรากและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 

การสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เช่ือมโยงภูมิภาค 

การสง่เสรมินวัตกรรม เทคโนโลยี และดจิิทลั 
เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอจัฉริยะ 

การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ 

การเสรมิสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอย่างมสี่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของอปท.ในเขตจังหวัด 

1.การพฒันาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

2.การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

3.การพฒันาการศึกษา
และศักยภาพพลเมือง 

4.การบริหารจัดการ ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

5.การพฒันาการ
เกษตรยั่งยืน 

6.การสร้างเสริมสุขภาวะ 7.การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8.การพฒันาการบรหิารภาครัฐ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
อบจ.ขอนแก่น 1.การพฒันาคุณภาพคนและสังคม 2.การพฒันาการศึกษา 3.การพฒันาเมืองและชุมชน 4.การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน 5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.การพฒันาระบบบรหิารจัดการที่ด ี

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร ์

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เด็กและเยาวชนได้รับการ
พัฒนาทักษะชีวิตมีพฒันาการ                          
ที่เหมาะสมกับวัยและอยู่ใน
สภาพแวดล้อม ที่น่าอยู ่

การจัดการศึกษามี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

ขอนแก่นเป็น
เมืองน่าอยู่และ
น่าลงทุน 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในจังหวัด
อย่างครอบคลุมและ
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

ทรัพยากรธรรมชาติคง
ความสมบรูณ์ 

ระบบการให้บริการและ
การบริหารจัดการของ
อบจ.ขก.ที่มปีระสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 

ผลผลิต/โครงการ 

1.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทยแก่
คนทุกช่วงวัย                                                  
2.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพอย่าง
ครบวงจร                                                   
3.ส่งเสริมสนับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 

1.พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซ่ียน                    
2.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ                                      
3.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและเชื่อมโยงกับสังคม 

1.พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
เชื่อมระหว่างหมู่บ้านต าบลและอ าเภอ ให้ได้มาตรฐาน                                                
2.พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการ
ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาด
และปลอดภัย 

1.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว                                             
2.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                 
3.ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1.สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ าล าธาร                                              
2.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบ
วงจร                                                                  
3.ส่งเสริมสนับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
เป็นระบบ ครบวงจร 

1.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วง
วัย                                                                            
2.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร                                           
3.ส่งเสริมสนับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็น
ระบบ ครบวงจร 

-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย                           -
โครงการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบ
สุขภาพ                                                -
โครงการส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

-โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน                                 -
โครงการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน                                      
-โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน 

-โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่ง                                     
-โครงการพัฒนา/ปรับปรุงศักยภาพและขีดความสามารถ
การให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร                                            
-โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชน 

 

-โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว
และบริการด้านการท่องเที่ยว                            -
โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร                                                -
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพ
ทางเลือกและพัฒนาทักษะฝืมือแรงงาน 

-โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ า
ล าธาร                                                           -
โครงการพัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ                                           
-โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 

-โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงาน                    -
โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ 
การเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 

10.ไทยมีเศรษฐกจิหมุนเวียน
และสงัคมคารบ์อนต่ า 

12.ไทยมีก าลงัคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต 
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ตารางอธิบายความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
(อบจ.ขอนแก่น) 

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 
จังหวัดขอนแก่น 

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดขอนแก่น 

(พ.ศ. 2566-2570) 

ประเด็นการพัฒนา  
กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2566-2570) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

1. การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

1. การพัฒนาเมืองและชุมชน 
2. การพัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 
3. การเสรมิสร้างสุขภาวะ 

1.- การพัฒนาสังคมสุข
ภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 

1. อนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ีสมดุล
ด้วยเศรษฐกิจ BCG และลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภยัด้วยพลัง
ชุมชนและเทคโนโลย ี
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม
มีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมี
ความเจรญิน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1. หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สุขภาพมลูค่าสูง 
2. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลง และคน
ไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
3. หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
ก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

1. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนาการศึกษา 1. การพัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

1. การพัฒนาสังคมสุข
ภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม
มีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมี
ความเจรญิน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1. หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
ก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

1. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

3. การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู ่
 

1. การส่งเสริมนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาขอนแก่นเมือง
อัจฉริยะ 
2. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุ 
 

1. การพัฒนาขีดความ 
สามารถทางการแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุน การบริการและ
การท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบ
เศรษฐกิจแห่งอนาคต 
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม
มีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมี
ความเจรญิน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1. หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นท่ี
และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่
ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
2. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลงและคน
ไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
 

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ อปท. 
(อบจ.ขอนแก่น) 

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 
จังหวัดขอนแก่น 

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดขอนแก่น 

(พ.ศ. 2566-2570) 

ประเด็นการพัฒนา  
กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2566-2570) 
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(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

3. การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน  

(ต่อ) 

3. การเสรมิสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินอย่าง
มีส่วนร่วม 

3. อนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ีสมดุล
ด้วยเศรษฐกิจ BCG และลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภยัด้วยพลัง
ชุมชนและเทคโนโลย ี

3. หมุดหมายที่ 11 ไทย
สามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ
และการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1.  การเสริมสรา้งทุนทาง
สังคมให้เข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. การยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากและการพัฒนา
อุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
2. การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เชื่อมโยงภูมภิาค 

1. ส่งเสริมและยกระดับ
การเกษตรและอตุสาหกรรม
การเกษตรที่มีมลูค่าสูงด้วย
เศรษฐกิจชีวภาพ 
2. การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านการค้า การ
ลงทุน การบริการและการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบ
เศรษฐกิจแห่งอนาคต 

1. หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 
2. หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น
จุดหมายของการท่องเที่ยวท่ี
เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
3. หมุดหมายที่ 7 ไทยมี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได ้

1. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุ 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม
มีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมี
ความเจรญิน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและยกระดับ
การเกษตรและอตุสาหกรรม
การเกษตรที่มีมลูค่าสูงด้วย
เศรษฐกิจชีวภาพ 

1. หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นท่ี
และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่
ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
2. หมุดหมายที่ 10 ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า 

1. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ อปท. 
(อบจ.ขอนแก่น) 

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์อปท. ในเขต 
จังหวัดขอนแก่น 

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดขอนแก่น 

(พ.ศ. 2566-2570) 

ประเด็นการพัฒนา  
กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2566-2570) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

6. การพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการที่ด ี

1. การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 

1. การส่งเสริมนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและดิจิทลัเพื่อ
การพัฒนาขอนแก่น เมือง
อัจฉริยะ 
2. การเสรมิสร้างความ
มั่นคงและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ินอย่างมสี่วน
ร่วม 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม
มีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมี
ความเจรญิน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านการค้า การ
ลงทุน การบริการและการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบ
เศรษฐกิจแห่งอนาคต 
 

1. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลงและคน
ไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
2. หมุดหมายที่ 13 ไทยมี
ภาครัฐท่ีทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

1. ด้านความั่นคง 
2. ด้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 



ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
1 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 1. ยุทธศาสตร ์การพฒันาคุณภาพคน และสังคม 1. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ด้าน บริหารงานทั่วไป บริการชุมชนและสังคม ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ ตามหนังสือกระทรวง
ไปสู่การปฏบิตัิ แผนงาน ทรัพยากรมนุษย์ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถ่ินและ 1.1 การรกัษาความสงบภายใน 1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
ยุทธศาสตรร์ะดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่ หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ ฉบบัที่ 13 สิงหาคม 2565 และหนังสือ
การปฏบิตัิ 1.2 สาธารณสุข หมุดหมายที่ 2 ไทยเปน็จุดหมายของการทอ่งเที่ยว กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
1.3 สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน หมุดหมายที่ 4 ไทยเปน็ศูนย์กลางทางการแพทย์ ตุลาคม 2565
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ และสุขภาพมูลค่าสูง
1.4 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
หน่วยงานรับผิดชอบหลกั ส านกัปลัดฯ ส านกัการศึกษาฯ และคนไทยทกุคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่

เพยีงพอ เหมาะสม
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพฒันา
แหง่อนาคต
1.2 SDGs 
เปา้หมายที่ 1 ขจัดความยากจน
เปา้หมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมี
สุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเปน็อยู่ที่ดีส าหรับ
ทกุคนในทกุช่วงวยั
เปา้หมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและ

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที ่1/2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 1. ยุทธศาสตร ์การพฒันาคุณภาพคน และสังคม ระหวา่งประเทศ แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (ต่อ) เปา้หมายที่ 16 ความสงบสุขยุติธรรมและสถาบนั ตามหนังสือกระทรวง
ไปสู่การปฏบิตัิ เข้มแข็ง มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถ่ินและ 1.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ว 6086 ลงวนัที่ 19 
ยุทธศาสตรร์ะดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่ การพฒันาสังคมสุขภาวะใหน้่าอยู่อย่างยั่งยืน สิงหาคม 2565 และหนังสือ
การปฏบิตัิ 1.4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ใน กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

(ต่อ) เขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
เขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาเมืองและชุมชน ตุลาคม 2565
เขตจังหวัดที่ 3 การพฒันาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง
1.5 ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
1.6 กลยุทธ์ที่ 5  การบริหารจัดการสุขภาพบน
พื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของคนไทย
แผนงานสาธารณสุข
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กองสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 4 การพฒันาระบบความคุ้มครองทาง
สังคมใหม้ีประสิทธภิาพ
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ
กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทกุช่วงวยัได้รับการพฒันาใน
ทกุมิติ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ ส านักศึกษาฯ
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 2. ยุทธศาสตร ์การพฒันาการศึกษา 2. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ด้าน บริการชุมชนและสังคม ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ ตามหนังสือกระทรวง
ไปสู่การปฏบิตัิ แผนงาน ทรัพยากรมนุษย์ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถ่ินและ 2.1 การศึกษา 2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
ยุทธศาสตรร์ะดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่ หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักการศึกษาฯ ฉบบัที่ 13 สิงหาคม 2565 และหนังสือ
การปฏบิตัิ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

(ต่อ) มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพฒันา 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
แหง่อนาคต ตุลาคม 2565
2.2 SDGs 
เปา้หมายที่ 4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเทา่เทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ
2.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพฒันาสังคมสุขภาวะใหน้่าอยู่อย่างยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 การพฒันาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง
2.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาการศึกษา
2.6 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทกุช่วงวยัได้รับการพฒันา
ในทกุมิติ
แผนงานการศึกษา
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักศึกษาฯ
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 3. ยุทธศาสตร ์การพฒันาเมืองและชุมชน 3. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ด้าน บริหารงานทั่วไป การเศรษฐกิจ บริการชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ตามหนังสือกระทรวง
ไปสู่การปฏบิตัิ และสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถ่ินและ แผนงาน ชีวติที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ว 6086 ลงวนัที่ 19 
ยุทธศาสตรร์ะดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่ 3.1 การรกัษาความสงบภายใน 3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ สิงหาคม 2565 และหนังสือ
การปฏบิตัิ หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ ฉบบัที่ 13 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

(ต่อ) 3.2 อุตสาหกรรมและการโยธา หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักช่าง ปลอดภยั เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตุลาคม 2565
3.3 เคหะและชุมชน หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักช่างฯ กองกิจการขนส่ง และคนไทยทกุคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่

เพยีงพอ เหมาะสม
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและ
ผลกระทบจากภยัธรรมชาติและการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ
3.2 SDGs 
เปา้หมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
ยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวตักรรม
เปา้หมายที่ 11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลง และยั่งยืน
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม

เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน ใหท้กุคนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบนัที่มีประสิทธผิลรับผิดชอบและ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 11



ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 3. ยุทธศาสตร ์การพฒันาเมืองและชุมชน ครอบคลุมในทกุพื้นที่ แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (ต่อ) 3.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือกระทรวง
ไปสู่การปฏบิตัิ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวตักรรม เทคโนโลยี มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถ่ินและ และดิจิทลั เพื่อการพฒันาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
ยุทธศาสตรร์ะดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากร สิงหาคม 2565 และหนังสือ
การปฏบิตัิ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

(ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่งคงและ 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม ตุลาคม 2565
3.4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาเมืองและชุมชน
3.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาเมืองและชุมชน
3.6 กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทลัรองรับพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักและเมือง
กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการพื้นที่และเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักช่าง
กลยุทธ์ที่ 4 การพฒันาระบบความคุ้มครองทางสังคม
ใหม้ีประสิทธภิาพ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ
กลยุทธ์ที่ 2 การพฒันาและเพิ่มศักยภาพประชาชน
และชุมชน ในการรับมือกับภยัธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 3. ยุทธศาสตร ์การพฒันาเมืองและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (ต่อ) หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักช่าง ตามหนังสือกระทรวง
ไปสู่การปฏบิตัิ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถ่ินและ 4. ยุทธศาสตร ์การพฒันาเมืองและชุมชน 4. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 2 ว 6086 ลงวนัที่ 19 
ยุทธศาสตรร์ะดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่ ด้าน บริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สิงหาคม 2565 และหนังสือ
การปฏบิตัิ แผนงาน 4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

(ต่อ) 4.1 สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ฉบบัที่ 13 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ ส านักยุทธศาสตร์ฯ หมุดหมายที่ 1 ไทยเปน็ประเทศชั้นน าด้านสินค้า ตุลาคม 2565
4.2 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ หมุดหมายที่ 2 ไทยเปน็จุดหมายของการทอ่งเที่ยว
4.3 การเกษตร ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
4.4 อุตสาหกรรมและการโยธา ย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ ส านักช่าง 4.2 SDGs 

เปา้หมายที่ 2 ยุติความหวิโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เปา้หมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส าหรับทกุคน
4.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและ
การพฒันาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงสร้าง
สรรค์เชื่อมโยงภมูิภาค
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 4. ยุทธศาสตร ์การพฒันาเมืองและชุมชน 4.4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ใน แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (ต่อ) เขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างทนุทางสังคมให้ ตามหนังสือกระทรวง
ไปสู่การปฏบิตัิ เข้มแข็งและพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถ่ินและ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง ว 6086 ลงวนัที่ 19 
ยุทธศาสตรร์ะดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่ 4.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน สิงหาคม 2565 และหนังสือ
การปฏบิตัิ 4.6 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

(ต่อ) ใหม้ีศักยภาพการด าเนินการในเชิงธรุกิจ 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ตุลาคม 2565
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ
ส านักยุทธศาสตร์ฯ
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพฒันาและยกระดับการ
ทอ่งเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักทอ่งเที่ยวทั่วไป
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ
กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปน็
มิตรกับส่ิงแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่าง
ความส าเร็จในประเทศ
แผนงานการเกษตร
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 14



ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 5. ยุทธศาสตร ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 5. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน และส่ิงแวดล้อม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตร ตามหนังสือกระทรวง
ไปสู่การปฏบิตัิ ด้าน บริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ ต่อส่ิงแวดล้อม มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถ่ินและ แผนงาน 5.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
ยุทธศาสตรร์ะดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่ 5.1 เคหะและชุมชน ฉบบัที่ 13 สิงหาคม 2565 และหนังสือ
การปฏบิตัิ หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กองสาธารณสุข ส านักช่าง หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

(ต่อ) 5.2 สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ปลอดภยั เติบโตได้อย่างยั่งยืน 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ ส านักช่าง หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวยีนและ ตุลาคม 2565
ส านักยุทธศาสตร์ฯ สังคมคาร์บอนต่ า
5.3 การเกษตร 5.2 SDGs 
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักช่าง เปา้หมายที่ 11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ

มนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลงและยั่งยืน
5.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
5.4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.6 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการพื้นที่และเมือง
แผนงานการเกษตร
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักช่าง
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 5. ยุทธศาสตร ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธใิหชุ้มชนทอ้งถิ่น แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน และส่ิงแวดล้อม และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวยีนและสังคม ตามหนังสือกระทรวง
ไปสู่การปฏบิตัิ (ต่อ) คาร์บอนต่ า มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถ่ินและ แผนงานเคหะและชุมชน ว 6086 ลงวนัที่ 19 
ยุทธศาสตรร์ะดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุข ส านักช่าง สิงหาคม 2565 และหนังสือ
การปฏบิตัิ กลยุทธ์ที่ 3 การฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและเพิ่ม กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

(ต่อ) ประสิทธภิาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบน 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ตุลาคม 2565
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ ส านักช่าง
ส านักยุทธศาสตร์ฯ

6. ยุทธศาสตร ์การพฒันาระบบบริหารจัดการที่ดี 6. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี
ด้าน บริหารทั่วไป การด าเนินงานอื่น  การบริการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
แผนงาน ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 บรหิารงานทั่วไป 6.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ทกุส่วนราชการ ฉบบัที่ 13 
6.2 งบกลาง หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ทกุส่วนราชการ มีประสิทธภิาพ และตอบโจทย์ประชาชน
6.3 สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 6.2 SDGs 
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ เปา้หมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบ

คลุมเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน ใหท้กุคนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและสร้างสถาบนัที่มีประสิทธผิล รับผิดชอบ
และครอบคลุมในทกุระดับ
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 6. ยุทธศาสตร ์การพฒันาระบบบริหารจัดการที่ดี เปา้หมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่งใหก้ลไกการ แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (ต่อ) ด าเนินงานและฟื้นฟหูุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก ตามหนังสือกระทรวง
ไปสู่การปฏบิตัิ เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถ่ินและ 6.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ว 6086 ลงวนัที่ 19 
ยุทธศาสตรร์ะดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การส่งเสริมนวตักรรม เทคโนโลยี สิงหาคม 2565 และหนังสือ
การปฏบิตัิ และดิจิทลัเพื่อการพฒันาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

(ต่อ) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและ 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม ตุลาคม 2565
6.4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 8 การพฒันาการบริหารภาครัฐ
6.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาระบบบริหาร
จัดการที่ดี
6.6 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปล่ียนการบริหาร
จัดการและโครงสร้างของภาครัฐใหย้ืดหยุ่นเชื่อมโยง
เปดิกวา้งและมีประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียน
แปลงที่เอื้อต่อการพฒันาประเทศ
แผนงานบรหิารงานทั่วไป
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ ส านักเลขาฯ
กองการเจ้าหน้าที่ ส านักยุทธศาสตร์ฯ กองคลัง
กองพสัดุฯ กองกิจการขนส่ง
แผนงานงบกลาง
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ กองคลัง
กองกิจการขนส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข
ส านักศึกษาฯ 
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 6. ยุทธศาสตร ์การพฒันาระบบบริหารจัดการที่ดี แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (ต่อ) หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดฯ ตามหนังสือกระทรวง
ไปสู่การปฏบิตัิ กลยุทธท์ี่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริม มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถ่ินและ การปรับเปล่ียนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จ าเป็น ว 6086 ลงวนัที่ 19 
ยุทธศาสตรร์ะดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่ ในการใหบ้ริการภาครัฐดิจิทลัและปรับปรุงกฎหมาย สิงหาคม 2565 และหนังสือ
การปฏบิตัิ ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอือ้ต่อการพัฒนาประเทศ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

(ต่อ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักช่าง ตุลาคม 2565
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
2 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที ่4 การพฒันาสังคมสุขภาวะ ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน ใหน้่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ ตามหนังสือกระทรวง
และสังคม ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ทรัพยากรมนุษย์ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ผ.02 หน้า 1-1 ถึง 1-14 ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
แผนงานสาธารณสุข ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพคนและสังคม ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่ 4 ไทยเปน็ศูนย์กลาง สิงหาคม 2565 และหนังสือ

แผนงานสาธารณสุข ทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
ค. Sustainable Development Goals : 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
SDGs เปา้หมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมี ตุลาคม 2565
สุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเปน็อยู่ที่ดีส าหรับ
ทกุคนในทกุช่วงวยั
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 4
การพฒันาสังคมสุขภาวะใหน้่าอยู่อย่างยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขต
จังหวัดที ่6 การเสริมสร้างสุขภาวะ
1. ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาคุณภาพคนและ
สังคม
1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบน
พื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของคนไทย
แผนงานสาธารณสุข
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
3 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที ่4 การพฒันาสังคมสุขภาวะ ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน ใหน้่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ ตามหนังสือกระทรวง
และสังคม ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ทรัพยากรมนุษย์ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ผ.02 หน้า 1-15 ถึง 1-31 ที ่1 การพฒันาเมืองและชุมชน ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพคน ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที ่9 ไทยมีความยากจน สิงหาคม 2565 และหนังสือ

และสังคม ข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทกุคนมีความคุ้มครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ทางสังคมที่เพยีงพอ เหมาะสม 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7

ค. Sustainable Development Goals : ตุลาคม 2565
SDGs เปา้หมายที่ 1 ขจัดความยากจนทกุรูปแบบ
ในทกุพื้นที่
เปา้หมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและ
ระหวา่งประเทศ
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี ่4
การพฒันาสังคมสุขภาวะใหน้่าอยู่อย่างยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขต
จังหวัดที ่1 การพฒันาเมืองและชุมชน
1. ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาคุณภาพคนและสังคม
1.2 กลยุทธ์ที ่4 การพฒันาระบบความ
คุ้มครองทางสังคมใหม้ีประสิทธภิาพ
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
4 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที ่4 การพฒันาสังคมสุขภาวะ ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน ใหน้่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ ตามหนังสือกระทรวง
และสังคม ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ทรัพยากรมนุษย์ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ผ.02 หน้า 1-32 ถึง 1-79 ที ่3 การพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพคน ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที ่12 ไทยมีก าลังคน สิงหาคม 2565 และหนังสือ
นันทนาการ และสังคม สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การพฒันาแหง่อนาคต 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
ค. Sustainable Development Goals : ตุลาคม 2565
SDGs เปา้หมายที่ 4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เทา่เทยีม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีพ
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี ่4
การพฒันาสังคมสุขภาวะใหน้่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง
1. ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาคุณภาพคนและ
สังคม
1.3 กลยุทธ์ที ่1 คนไทยทกุช่วงวยัได้รับการ
พฒันาในทกุมิติ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
5 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที ่4 การพฒันาสังคมสุขภาวะ ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาการศึกษา ใหน้่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ ตามหนังสือกระทรวง
ผ.02 หน้า 2-1 ถึง 2-66 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ทรัพยากรมนุษย์ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
แผนงานการศึกษา ที ่3 การพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาการศึกษา ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที ่12 ไทยมีก าลังคน สิงหาคม 2565 และหนังสือ
แผนงานการศึกษา สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

การพฒันาแหง่อนาคต 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
ค. Sustainable Development Goals : ตุลาคม 2565
SDGs เปา้หมายที่ 4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เทา่เทยีม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีพ
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี ่4
การพฒันาสังคมสุขภาวะใหน้่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที ่3 การพฒันาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง
2. ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาการศึกษา
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทกุช่วงวยัได้รับการ
พฒันาในทกุมิติ
แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 22



ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
6 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที ่3 การส่งเสริมนวตักรรม ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน เทคโนโลยี และดิจิทลั เพื่อการพฒันาขอนแก่น ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่ ตามหนังสือกระทรวง
ผ.02 หน้า 3-1 ถึง 3-948 เมืองอัจฉริยะ เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 

ที่ 1 การพฒันาเมืองและชุมชน ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที ่8 ไทยมีพื้นที่และ สิงหาคม 2565 และหนังสือ
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาเมืองและชุมชน เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภยั เติบโตได้อย่าง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยั่งยืน 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7

ค. Sustainable Development Goals : ตุลาคม 2565
SDGs เปา้หมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง ส่งเสริม
การพฒันาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน
และส่งเสริมนวตักรรม
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี ่3
การส่งเสริมนวตักรรม เทคโนโลยี และดิจิทลั
เพื่อการพฒันาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 1 การพฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่
3. ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาเมืองและชุมชน
3.1 กลยุทธ์ที ่4 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 23



ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
7 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที ่6 การเสริมสร้างความมั่นคง ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 1 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน ด้านความมั่นคง ตามหนังสือกระทรวง
ผ.02 หน้า 3-949 ถึง 3-951 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน ที ่1 การพฒันาเมืองและชุมชน ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที ่9 ไทยมีความยากจน ว 6086 ลงวนัที่ 19 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาเมืองและชุมชน ข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทกุคนมีความคุ้มครอง สิงหาคม 2565 และหนังสือ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน ทางสังคมที่เพยีงพอ และเหมาะสม กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

ค. Sustainable Development Goals : 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
SDGs เปา้หมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ตุลาคม 2565
และครอบคลุมเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน ใหท้กุคน
เข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบนัที่มี
ประสิทธผิล รับผิดชอบ และครอบคลุมใน
ทกุพื้นที่
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี ่6
การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที ่1 การพฒันาเมืองและชุมชน
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาเมืองและชุมชน
3.2 กลยุทธ์ที ่4 การพฒันาระบบความ
คุ้มครองทางสังคมใหม้ีประสิทธภิาพ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 24



ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
8 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที ่6 การเสริมสร้างความมั่นคง ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็ ตามหนังสือกระทรวง
ผ.02 หน้า 3-952 ถึง 3-953 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด มิตรต่อส่ิงแวดล้อม มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
แผนงานเคหะและชุมชน ที ่1 การพฒันาเมืองและชุมชน ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาเมืองและชุมชน ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที ่11 ไทยสามารถลด สิงหาคม 2565 และหนังสือ
แผนงานการเคหะและชุมชน ความเส่ียงและผลกระทบจากภยัธรรมชาติและ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
ค. Sustainable Development Goals : ตุลาคม 2565
SDGs เปา้หมายที่ 11 ท าใหเ้มืองและการต้ัง
ถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภยั
ยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง และยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี ่5
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที ่1 การพฒันาเมืองและชุมชน
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาเมืองและชุมชน
3.3 กลยุทธ์ที่ 2 การพฒันาและเพิ่มศักยภาพ
ประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับ
ภยัธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ
แผนงานการเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 25



ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
9 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที ่4 การพฒันาสังคมสุขภาวะ ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ใหน้่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตามหนังสือกระทรวง
ผ.02 หน้า 4-1 ถึง 4-8 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ที ่7 การเสริมสร้างทนุทางสังคมใหเ้ข้มแข็ง และ ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวสิาหกิจ ว 6086 ลงวนัที่ 19 

พฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลัก ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง สิงหาคม 2565 และหนังสือ
เศรษฐกิจพอเพยีง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ค. Sustainable Development Goals : 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน SDGs เปา้หมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโต ตุลาคม 2565

ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน
การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่มีคุณค่าส าหรับทกุคน
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 1
การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพฒันา
อุตสาหกรรมมูลค่าสูง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 7 การเสริมสร้างทนุทางสังคมใหเ้ข้มแข็งและ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง
4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อ
สังคมใหม้ีศักยภาพการด าเนินการในเชิงธรุกิจ
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 26



ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
10 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที ่1 การยกรดับเศรษฐกิจ ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ฐานรากและการพฒันาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตามหนังสือกระทรวง
ผ.02 หน้า 4-9 ถึง 4-16 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ที่ 7 การเสริมสร้างทนุทางสังคมใหเ้ข้มแข็ง และ ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่ 2 ไทยเปน็จุดหมาย ว 6086 ลงวนัที่ 19 

พฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลัก ของการทอ่งเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความ สิงหาคม 2565 และหนังสือ
เศรษฐกิจพอเพยีง ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ค. Sustainable Development Goals : 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ SDGs เปา้หมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโต ตุลาคม 2565

ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน
การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่มีคุณค่าส าหรับทกุคน
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 2
การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยง
ภมูิภาค
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 7 การเสริมสร้างทนุทางสังคมใหเ้ข้มแข็งและ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง
4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพฒันาและ
ยกระดับการทอ่งเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับ
นักทอ่งเที่ยวทั่วไป
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
11 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกรดับเศรษฐกิจ ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ฐานรากและการพฒันาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตามหนังสือกระทรวง
ผ.02 หน้า 4-17 ถึง 4-22 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
แผนงานการเกษตร ที่ 7 การเสริมสร้างทนุทางสังคมใหเ้ข้มแข็ง และ ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่ 1 ไทยเปน็ประเทศ ว 6086 ลงวนัที่ 19 

พฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลัก ชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สิงหาคม 2565 และหนังสือ
เศรษฐกิจพอเพยีง มูลค่าสูง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ค. Sustainable Development Goals : 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
แผนงานการเกษตร SDGs เปา้หมายที่ 2 ยุติความหวิโหย บรรลุ ตุลาคม 2565

ความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 1
การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพฒันา
อุตสาหกรรมมูลค่าสูง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 7 การเสริมสร้างทนุทางสังคมใหเ้ข้มแข็งและ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง
4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
4.3 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตร
ยั่งยืนที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่ม
สูงจากแบบอย่างความส าเร็จในประเทศ
แผนงานการเกษตร
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
12 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการ ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็ ตามหนังสือกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด มิตรต่อส่ิงแวดล้อม มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ผ.02 หน้า 5-1 ถึง 5-97 ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
แผนงานการเกษตร ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และ สิงหาคม 2565 และหนังสือ

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากร เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภยั เติบโตได้อย่าง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยั่งยืน 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
แผนงานการเกษตร ค. Sustainable Development Goals : ตุลาคม 2565

SDGs เปา้หมายที่ 11 ท าใหเ้มืองและการ
ต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม 
ปลอดภยั ยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 5
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
แผนงานการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 29



ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
13 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการ ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็ ตามหนังสือกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด มิตรต่อส่ิงแวดล้อม มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ผ.02 หน้า 5-98 ถึง 5-- 102 ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
แผนงานเคหะและชุมชน ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ สิงหาคม 2565 และหนังสือ

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากร หมุนเวยีนและสังคมคาร์บอนต่ า กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ค. Sustainable Development Goals : 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
แผนงานเคหะและชุมชน SDGs เปา้หมายที่ 11 ท าใหเ้มืองและการ ตุลาคม 2565

ต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม 
ปลอดภยั ยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 5
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธใิหชุ้มชน
ทอ้งถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวยีน
และสังคมคาร์บอนต่ า
แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 30



ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
14 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการ ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็ ตามหนังสือกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด มิตรต่อส่ิงแวดล้อม มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ผ.02 หน้า 5-103 ถึง 5-- 105 ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ สิงหาคม 2565 และหนังสือ

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากร หมุนเวยีนและสังคมคาร์บอนต่ า กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ค. Sustainable Development Goals : 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน SDGs เปา้หมายที่ 11 ท าใหเ้มืองและการ ตุลาคม 2565

ต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม 
ปลอดภยั ยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 5
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 กลยุทธ์ที่ 3 การฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ทรัพยากรอย่าง
ชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
15 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวตักรรม ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 6 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบบรหิาร เทคโนโลยี และดิจิทลั เพื่อการพฒันาขอนแก่น ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหาร ตามหนังสือกระทรวง
จัดการที่ดี เมืองอัจฉริยะ จัดการภาครัฐ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ผ.02 หน้า 6-1 ถึง 6-39 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
แผนงานบรหิารงานทั่วไป ที่ 8 การพฒันาการบริหารภาครัฐ ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สิงหาคม 2565 และหนังสือ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการที่ดี สมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทย์ประชาชน กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
แผนงานบรหิารงานทั่วไป ค. Sustainable Development Goals : 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7

SDGs เปา้หมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่ง ตุลาคม 2565
ใหก้ลไกการด าเนินงานและฟื้นฟหูุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลก เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 3
การส่งเสริมนวตักรรม เทคโนโลยี และดิจิทลั 
เพื่อการพฒันาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 8 การพฒันาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาระบบบริหาร
จัดการที่ดี
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปล่ียนการบริหาร
จัดการและโครงสร้างของภาครัฐใหย้ืดหยุ่นเชื่อมโยง
เปดิกวา้งและมีประสิทธภิาพเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อการพฒันาประเทศ
แผนงานบรหิารงานทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 32



ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
16 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวตักรรม ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 6 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบบรหิาร เทคโนโลยี และดิจิทลั เพื่อการพฒันาขอนแก่น ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหาร ตามหนังสือกระทรวง
จัดการที่ดี เมืองอัจฉริยะ จัดการภาครัฐ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ผ.02 หน้า 6-40 ถึง 6-44 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
แผนงานงบกลาง ที่ 8 การพฒันาการบริหารภาครัฐ ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สิงหาคม 2565 และหนังสือ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการที่ดี สมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทย์ประชาชน กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
แผนงานงบกลาง ค. Sustainable Development Goals : 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7

SDGs เปา้หมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่ง ตุลาคม 2565
ใหก้ลไกการด าเนินงานและฟื้นฟหูุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลก เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 3
การส่งเสริมนวตักรรม เทคโนโลยี และดิจิทลั 
เพื่อการพฒันาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 8 การพฒันาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาระบบบริหาร
จัดการที่ดี
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปล่ียนการบริหาร
จัดการและโครงสร้างของภาครัฐใหย้ืดหยุ่นเชื่อมโยง
เปดิกวา้งและมีประสิทธภิาพเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อการพฒันาประเทศ
แผนงานงบกลาง
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
17 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมันคง ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 1 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบบรหิาร และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินอย่างมี ด้านความมั่นคง ตามหนังสือกระทรวง
จัดการที่ดี ส่วนร่วม ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ผ.02 หน้า 6-45 ถึง 6-49 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจน ว 6086 ลงวนัที่ 19 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ที่ 8 การพฒันาการบริหารภาครัฐ ข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทกุคนมีความคุ้มครอง สิงหาคม 2565 และหนังสือ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการที่ดี ทางสังคมที่เพยีงพอ เหมาะสม กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ค. Sustainable Development Goals : 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7

SDGs เปา้หมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ตุลาคม 2565
และครอบคลุมเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน ใหท้กุคน
เข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบนัที่มี
ประสิทธผิล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทกุ
ระดับ
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 6
การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 8 การพฒันาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาระบบบริหาร
จัดการที่ดี
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพฒันาระบบความ
คุ้มครองทางสังคมใหม้ีประสิทธภิาพ
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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ล าดับ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ (แก้ไข) เหตุผลความจ าเปน็
18 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวตักรรม ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ียุทธศาสตร์ที่ 6 แก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบบรหิาร เทคโนโลยี และดิจิทลั เพื่อการพฒันาขอนแก่น ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหาร ตามหนังสือกระทรวง
จัดการที่ดี เมืองอัจฉริยะ จัดการภาครัฐ มหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ผ.02 หน้า 6-50 ถึง 6-52 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ว 6086 ลงวนัที่ 19 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ที่ 8 การพฒันาการบริหารภาครัฐ ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สิงหาคม 2565 และหนังสือ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการที่ดี สมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทย์ประชาชน กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค. Sustainable Development Goals : 0810.3/ว 7509 ลงวนัที่ 7

SDGs เปา้หมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่ง ตุลาคม 2565
ใหก้ลไกการด าเนินงานและฟื้นฟหูุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลก เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 3
การส่งเสริมนวตักรรม เทคโนโลยี และดิจิทลั 
เพื่อการพฒันาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 8 การพฒันาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาระบบบริหาร
จัดการที่ดี
6.4 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐ
ที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพฒันาบคุลากรใหม้ี
ทกัษะที่จ าเปน็ในการใหบ้ริการภาครัฐดิจิทลัและ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบ มาตรการภาครัฐให้
เอื้อต่อการพฒันาประเทศ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 35



 


