แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2554-2557 (ฉบับยอ)

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2554-2557
จังหวัดขอนแกน ไดตระหนักถึงความสําคัญ และเล็งเห็นถึงผลประโยชนของการพัฒนาระบบ
บริหารงานจังหวัด จึงไดจัดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ.2554-2557 เพื่อใหเปนกรอบ
ชี้นําการพัฒนาจังหวัดที่มุงเนนการสรางประโยชนสูงสุ ดใหกับประชาชน และทุกภาคสวนที่ เกี่ยวของ
โดยเปนแผนงานเชิงยุทธศาสตรที่มีจุดมุงหมาย และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ชัดเจนสามารถนําไปเปน
ขอมูลสําคัญในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระ
แหงชาติ (National Agenda) สูความสําเร็จ ควบคูกับการบูรณาการเพื่อสรางวาระระดับพื้นที่ (Area
Agenda) การริเริ่มเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ (Area Initiative) โดยบูรณาการและประสานความ
รวมมือกับทุกภาคสวนในการเสริมศักยภาพ และแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะเปน
การเสริ ม สร า งให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งได มี จุ ด มุ ง หมายร ว มกั น ในการสร า งประโยชน สุ ข สงสุ ด ให กั บ
ประชาชนแล ว ยั ง จะเป น การเสริม สร า งใหจัง หวัด มี ก รอบทิศ ทางการพัฒ นาที่ ค รอบคลุ มในทุก มิ ติทั้ ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารจัดการ
โดยกําหนดเปนแผนงานการพัฒนาในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค เพื่อรวมผลักดัน
จังหวัดขอนแกนสูความเปนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางเชื่อมโยงเครือขาย การคา การลงทุน การบริการ
และการคมนาคมขนสงในภูมิภาคสูสากล

แนวคิดของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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กรอบทิศทางการพัฒนา
แกนหลักในการพัฒนาจังหวัด (Strategic theme)
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน ไดกําหนดใหมีกรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดใน 3 ระดับ
เพื่อเปนแนวทางใหการกําหนดยุทธศาสตรดานตางๆ มีความครอบคลุมมิติการพัฒนาทั้งระดับชุมชน
ระดับเมือง และระดับภูมิภาค โดยกําหนดใหมีแกนหลักการพัฒนาจังหวัด (3H) ประกอบดวย
• การพัฒนาในระดับชุมชน เพื่อสรางใหชุมชนเขมแข็ง มีความสุข (Happiness community)
• การพัฒนาในระดับเมือง เพื่อสรางใหขอนแกนเปนนครนาอยู และเปนตนแบบของการพัฒนา
และบริหารจังหวัดเชิงบูรณาการ (Healthy City)
• การพัฒนาในระดับภูมิภาค เพื่อนําพาจังหวัดของแกนสูการเปนศูนยกลางของภูมิภาค ทั้งดาน
เศรษฐกิจ การคมนาคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Hub of Region)
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วิสัยทัศนของจังหวัด (Vision)
ขอนแกนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางเชื่อมโยงเครือขาย การคา การลงทุน การบริการ และการ
คมนาคมขนสงในภูมิภาคสูสากล
เปาประสงคหลักในการพัฒนาจังหวัด (Strategic goal)
1. เปนศูนยกลางการคา การบริการและการลงทุนของภูมิภาค มีโครงสรางพื้นฐานและบริการทาง
สาธารณสุขระดับนานาชาติ ที่พรอมรองรับการเติบโต สูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
2. มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนนการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ของจังหวัด (GPP) ใหเติบโตยั่งยืน โดยในชวงป 2555-2557 มีการเติบโตของ GPP และมุงเนนการเติบโต
ในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพของจังหวัดและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ควบคูกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองและทองถิ่นใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข (GPH) โดยจัดใหมี
การจัดทําดัชนีเพื่อวัดความสุขชองประชาชน (Gross Provincial Happiness; GPH) เพื่อมีประเมินผล
การพัฒนาจังหวัดที่ประชาชนจะไดรับทั้งดานการมีโอกาสทางเศรษฐกิจ มีโอกาสทางการเรียนรูตลอดชีวิต
มีสุ ข ภาพกาย ใจ และอารมณ ที่ ดี มี ความปลอดภั ย มี ค รอบครัว ที่ อ บอุ น มี ชุม ชนที่ เ ข ม แข็ ง มี วิ ถี ท าง
วัฒนธรรมที่โดดเดน เปนเอกลักษณ
3. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งดานทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ปาไม พลังงานและ
การจัดการของเสียที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับเมือง และระดับภูมิภาค
4. มีความมั่นคงและปลอดภัยทางดานชีวิตและทรัพยสิน เพื่อเสริมสรางใหประชาชนมีความสุข
และภาคธุ ร กิ จ มี ค วามมั่ น ใจในการลงทุ น โดยมุ ง เน น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการป อ งกั น การจั ด การและ
การชวยเหลือฟนฟู
5. เปนจังหวัดตนแบบของการบริหารราชการที่มุงเนนการบูรณาการและเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางภาคสวนตางๆ ทั้งภาคราชการ ทองถิ่น เอกชน กลุมจังหวัดและการสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศ เพื่ อ การบริ ห ารงานจั ง หวั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปรง ใส และสร า งประโยชน ใ ห กั บ ทุ ก ภาคส ว น
อยางสมดุล
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคง และมีความสามารถทางการแขงขัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 : การพัฒนาดานการเกษตรเพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางดานการเกษตร
เศรษฐกิจของภูมิภาค
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพิ่มการปลูกขาวหอมมะลิ โดยมุง เนน
การเพิม่ คุณคา (Value creation) ดวย
การยกมาตรฐานการผลิตสูสินคา
ปลอดภัย (GAP) เพื่อการสงออก

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
ปริมาณผลผลิตขาวหอมมะลิ
เพิ่มขึ้น 70,000 ตันตอป
พื้นที่การปลูกขาวหอมมะลิเพิ่มขึ้นอยางนอย 150,000 ไร
รอยละ 70 ของขาวหอมมะลิที่ปลูกในจังหวัด มีคาเปอรเซ็นต
ขาวไมนอยกวา 38 เปอรเซ็นต
ประสิทธิภาพการปลูก (ตัน/ไร) เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 3
ตนทุนการผลิต (บาท/กก.) ลดลงอยางนอยรอยละ 20

2. เพิ่มการผลิตขาวเหนียว โดยมุงเนน
การเพิม่ ประสิทธิภาพและลดตนทุน
ในการปลูก

ปริมาณผลผลิตขาวเหนียว 800,000 ตันตอป

3. เพิ่มการผลิตออย โดยมุง เนน
การลดตนทุน เพิ่มผลผลิตตอไร
และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจาก
การเพาะปลูก

4. เพิ่มผลผลิตตอไรและลดตนทุนใน
การปลูกมันสําปะหลัง เพื่อมุงสูการเปน
วัตถุดิบในการผลิตอาหาร
(แปงมันสําปะหลัง) พลังงานทดแทน
(เอทานอล) และอาหารสัตว
5. เพิ่มการปลูกยูคาลิปตัส เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมกระดาษในพืน้ ที่

ประสิทธิภาพการปลูก (ตัน/ไร) เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10
ตนทุนการผลิต (บาท/กก.) ลดลงอยางนอยรอยละ 20
ประสิทธิภาพการผลิต
- ตอ1=>12 ตันตอไร
- ตอ2=>9 ตันตอไร
- ตอ3=>9 ตันตอไร
ตนทุนการผลิต (บาท/ไร) ลดลงอยางนอยรอยละ 30
พื้นที่ปลูกออยอยางนอยรอยละ15 (60,000 ไร) ไดรับ
การสงเสริมเพือ่ ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ปริมาณมันสําปะหลังที่ปลูกได อยางนอย 800,000 ตันตอป
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึน้ เปน 5 ตัน/ไร
ตนทุนการผลิตไมเกิน 1.5 บาทตอ กก.
ปริมาณผลผลิต เพิ่มขึน้ รอยละ 20
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
6. เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหมอน เพื่อ
สงเสริมการผลิตผาไหมเปนสินคาสําคัญ
ของจังหวัด
7. เพิ่มการผลิตโคเนื้อ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รอยละ 10

ปริมาณผลผลิต เพิ่มขึน้ รอยละ 15

กลยุทธหลัก
ขาวเจาหอมมะลิ
¾ วิจัย/ปรับปรุงพันธุขา วหอมมะลิ เพื่อนําไปสู การสงเสริมการปลูกในจังหวัด
¾ สงเสริมและเพิ่มพืน้ ที่การปลูกขาวหอมมะลิ ควบคูกับเพิ่ม ประสิทธิภาพการปลูก และยกระดับ
มาตรฐานสินคาปลอดภัย
¾ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกีย่ ว และการจัดจําหนายใหสอดคลองกับมาตรฐานการสงออก
¾ พัฒนา เสริมศักยภาพเกษตรกร เพื่อรองรับการขยายตัวสูการสงออก
ขาวเจาเหนียว
¾ เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกขาวเหนียว เพื่อมุงเนนการตอบสนองความตองการของการบริโภค
ภายในจังหวัด
¾ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว
¾ พัฒนา เสริมศักยภาพเกษตรกรดานการปลูกขาวเหนียว
ออย
¾ วิจัย/ปรับปรุงพันธุ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการปลูก
¾ เพิม่ ประสิทธิภาพการปลูก และสงเสริมการปลูกที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
¾ พัฒนา เสริมศักยภาพเกษตรกรในการปลูกออย
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มันสําปะหลัง
¾ วิจัย/ปรับปรุงพันธุ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
¾ ส ง เสริ ม และเสริ ม สร า งความร ว มมื อ ระหว า งภาคส ว นต า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปลู ก
และการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง
¾ พัฒนา เสริมศักยภาพเกษตรกร
ยูคาลิปตัส
¾ สงเสริมการปลูกยูคาลิปตัส เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกระดาษในพื้นที่
หมอนไหม
¾ ปรับปรุงพันธุ เพื่อใหทนกับสภาพแวดลอม ทั้งโรคหมอนและโรคแมลง
¾ ปรับปรุงเพิ่มผลผลิตตอตน โดยมุงเนนการเพิ่มเสนใย ความหนาของใย และคุณภาพโปรตีน
¾ สงเสริมการเลี้ยงไหมปาอีรี่ ในกลุมผูปลูกมันสําปะหลัง
โคเนื้อ
¾
¾
¾
¾

วิจัยและปรับปรุงพันธุโคเนื้อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
เพิ่มประสิทธิภาพชองทางการจําหนายและการขาย โดยมุงเนนความปลอดภัยตอผูบริโภค
พัฒนา เสริมศักยภาพเกษตรกร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2 : การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อมุงสูก ารเสริมสรางจุดเดนตามศักยภาพพืน้ ที่
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพโรงสีขาว/ ปริมาณผลผลิต ในป 2557 เพิ่มขึ้นรอยละ 15
อบเมล็ด เพื่อรองรับการสงออก
ปริมาณขาวหอมมะลิสงออก เพิ่มขึ้นรอยละ 15
ขาวหอมมะลิ
จํานวนโรงสีขา ว/อบเมล็ดทีผ่ านเกณฑมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยทางอาหาร เพิม่ ขึ้นรอยละ 20
2. ลดผลกระทบตอชุมชน จาก
จํานวนขอรองเรียนจากชุมชน ลดลงรอยละ 10
กระบวนการผลิตของโรงงานมันสําปะหลัง จํานวนกลุมเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรวมลดตนทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง
การขนสง อยางนอย 4 กลุม
3. ลดผลกระทบและเพิม่ กิจกรรม
จํานวนขอรองเรียนจากชุมชน ลดลงรอยละ 10
สนับสนุนตอชุมชน ของโรงงานน้ําตาล
จํานวนชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนอยางนอย 10 ชุมชนตอป
4.เพิ่มปริมาณผลผลิตดานพลังงาน
ปริมาณผลผลิต ในป 2557 เพิ่มขึ้นรอยละ 15
ทดแทน (เอทานอล)
5. เพิ่มผลผลิตดานสิ่งทอ เครื่องนุงหม
มูลคาผลผลิต ในป 2557 เพิม่ ขึ้นรอยละ 15
(ผาไหม) โดยมุงเนนผลิตภัณฑที่
เสริมสรางเอกลักษณของจังหวัด
6. เพิ่มผลผลิตดานซอฟตแวรและICT
ปริมาณผลผลิต เพิ่มขึน้ รอยละ 15
เพื่อสงเสริมใหขอนแกนเปนศูนยกลาง
จํานวนศูนย ICT และตลาดซอฟตแวรอยางนอย 1 ศูนย
อุตสาหกรรม ICT ของภูมิภาค
จํานวนครั้งของการจัดงานมหกรรมสินคา ICT และซอฟตแวร
อยางนอย 1 ครั้งตอป
กลยุทธหลัก
อุตสาหกรรมขาว
¾ เพิ่มประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการพัฒนากระบวนการผลิตใหสอดคลองตาม มาตรฐานความ
ปลอดภัยดานอาหาร
¾ เพิ่มกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการสงออก ขาวหอมมะลิ ใหเปนสินคาที่โดดเดนของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด

7

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2554-2557 (ฉบับยอ)

อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง
¾ ลดมลภาวะทางอากาศจากโรงงานที่สงผลกระทบตอชุมชน โดยสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มของ
เสียจากการผลิต
อุตสาหกรรมออย
¾ สงเสริมและติดตามการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพกับชุมชนของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมเอทานอล
¾ เพิ่มการผลิตอย า งตอเนื่ อง โดยร ว มมือกํา หนดพื้ น ที่ปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง กับเกษตรกร เพื่อให มี
วัตถุดิบปอนโรงงานสม่ําเสมอ
¾ สงเสริมการขยายกําลังการผลิตโดยเพิ่มสิทธิพิเศษ (ภาษี/BOI) สําหรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม (ผาไหม)
¾ สงเสริมการพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
¾ สงเสริมการลดตนทุนการผลิต
อุตสาหกรรมซอฟตแวรและ ICT
¾ สงเสริมการพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและ ICT
แรงงาน
¾ ติดตามและวางแผนอัตรากําลังดานแรงงานรวมกับผูประกอบการกลุมตางๆ ในจังหวัด เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและความผันผวน ดานความตองการแรงงาน
¾ จัดกิจกรรม เพื่อเสริมสรางโอกาสการมีงานทําของแรงงาน
¾ พัฒนาแรงงานในจังหวัด ใหมีศักยภาพที่สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม

8

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2554-2557 (ฉบับยอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.3 : การพัฒนาดานการคา การทองเที่ยว การบริการ และการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานสูความเปนศูนยกลางของภูมิภาค
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. เปนเมืองศูนยกลางการทองเทีย่ วของ รายไดจากการทองเที่ยว เพิม่ ขึ้นรอยละ 15
ภาค โดยมุง เนนการทองเที่ยวยุคกอน
จํานวนนักทองเทีย่ ว เพิม่ ขึ้นรอยละ 15
ประวัติศาสตร (ภูเวียงและภูกุมขาว)
จํานวนวันพักอาศัย เพิ่มขึน้ รอยละ 15
มีแหลงทองเทีย่ ว กิจกรรมการทองเที่ยวที่
คาใชจาย/คน/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 15
เปนเสนหและเอกลักษณของเมือง
อัตราการพักแรม เพิ่มขึน้ รอยละ 15
2. เปนเมืองศูนยกลางการคาของภูมิภาค จํานวนครั้งของการจัดประชุมระดับนานาชาติ/ภูมิภาคประจําป
โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงการคา
อยางนอย 1 ครั้งตอป
ระหวางประเทศ ควบคูกับการเสริมสราง สัดสวนของมูลคาผลผลิตจากการคาปลีกตอ GPP ของจังหวัด
ความเขมแข็งแกผูประกอบการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 10
การคาทองถิน่
3. มีโครงสรางพืน้ ฐาน ทัง้ ดานการลงทุน อัตราการเพิม่ ขึ้นของปริมาณการขนสงสินคาดวยระบบราง
การบริการ การเงิน และดานคมนาคมที่ อยางนอยรอยละ 10
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง เพื่อ
การเปนศูนยกลางการคา บริการ
รองรับการเปนศูนยกลางดานการขนสงของภูมิภาค
และการลงทุนของภูมิภาค
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบขนสงมวลชนในจังหวัด
กลยุทธหลัก
การทองเที่ยว
¾ สร า ง พั ฒ นา ฟ น ฟู แ ละเชื่ อ มโยงแหล ง ท อ งเที่ ย ว เตรี ย มการพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วยุ ค
กอนประวัติศาสตร
¾ สรางและพัฒนาแหลงทองเที่ยวหรือกิจกรรมการทองเที่ยวใหม เพื่อเสริมสรางจุดเดนและเสนห
ดึงดูดใจตอนักทองเที่ยว โดยเนนการทองเที่ยวที่สะทอนถึงวิถีชีวิตของจังหวัด
¾ ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
¾ ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดทองเที่ยวตลอดป ทําการตลาดเชิงรุก เพื่อเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวในภูมิภาค
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การคา การลงทุน และการคาปลีก
¾ สงเสริมการจัดประชุมในระดับประเทศ ระดับภาค หรือการจัดประชุมในงานสําคัญตางๆ รวมถึง
การจัดแสดงสินคานานาชาติเสริมสรางความเขมแข็งของผูคาปลีกในจังหวัด
โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและขนสง
¾ ขยายถนนที่มงุ สูประตูการคาหลัก
¾ ควบคูการสงเสริมการใชจุดเปลี่ยนถายสินคา (ในภาค) ถายสินคา ถายสินคา (ในภาค) และเพิม่
ประสิทธิภาพการขนสงระบบราง
¾ พัฒนาและสงเสริมธุรกิจผูใหบริการ Logistics เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางของภูมภิ าค
¾ พัฒนาระบบขนสงมวลชนในจังหวัด และลดการเดินทางโดยการใชรถยนตสวนตัว
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1 : การสนับสนุน สงเสริมการศึกษาพื้นฐาน และการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส
ในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่มีคณ
ุ ภาพ
อยางทั่วถึง

2. ประชาชนขอนแกนไดรับโอกาส
ในการเรียนรูตลอดชีวิตผานการศึกษา
นอกระบบ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
อัตราการเขาเรียนประถมศึกษา เพิม่ ขึ้นรอยละ 20
อัตราการเรียนจบมัธยมศึกษาตอนตน เพิม่ ขึ้นรอยละ 20
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 10
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร
รอยละ 80 ของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
จํานวนศูนยเรียนรูตลอดชีวติ อยางนอย 4 แหง (TK-Park 1 แหง
อุทยานการเรียนรูวทิ ยาศาสตร 1 แหง ศูนยวัฒนธรรม 1 แหง
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 แหง)
จํานวนผูไดรับการศึกษาผานการศึกษานอกโรงเรียน
เพิ่มขึ้นรอยละ 10

กลยุทธหลัก
¾
¾
¾
¾

สรางและประกันโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาภาคบังคับ
เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
กระตุนสงเสริม สรางแรงจูงใจในการศึกษาตอ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พรอมสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 : สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเข็มแข็ง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ประชาชนในหมูบานมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
จํานวนหมูบา นที่มีรายไดเพิม่ ขึ้นตามเปาหมาย
อยางนอยรอยละ 20
จํานวนหมูบา นที่มกี ารพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง อยางนอยรอยละ 70
2. ผูนําชุมชนมีสมรรถนะในการบริหาร
จํานวนผูน ําชุมชนที่มีภาวะผูนําและมีขีดความสามารถ
จัดการชุมชนใหเขมแข็งพึง่ ตนเองได
ในการบริหารจัดการชุมชน อยางนอยรอยละ 70
3. ชุมชนมีความมั่นคงทางดานทุนชุมชน จํานวนหมูบา นที่มกี ารจัดตัง้ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
อยางนอยรอยละ 70
จํานวนกองทุนในชุมชนสามารถบริหารจัดการกองทุนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อยางนอยรอยละ 70
จํานวนหมูบา นที่มกี ารบริหารจัดการทุนชุมชนทั้งทุนที่เปนเงิน
และทุนที่ไมใชเงิน อยางนอยรอยละ 70
4. ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาที่มีทิศทาง รอยละของแผนชุมชนที่ผา นการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
คุณภาพและมีการบูรณาการ
อยางนอยรอยละ 70
ความสําเร็จในการจัดทําแผนชุมชนเชิงบูรณาการ
จํานวนหมูบา นที่มีศนู ยเรียนรูชุมชน อยางนอยรอยละ 30
จํานวนชุมชนตนแบบดานการจัดการความรู
อยางนอยรอยละ 30
จํานวนประชากรวัยแรงงานนอกระบบไดรับพัฒนาฝมือ
5. แรงงานนอกระบบไดรับการสงเสริม
อาชีพเพียงพอตอการประกอบอาชีพ
ในการประกอบอาชีพในครัวเรือน
ในครัวเรือน
กลยุทธหลัก
¾ เพิ่มขีดความสามารถผูนําชุมชน
¾ ขับเคลื่อนแผนชุมชน
¾ พัฒนาทุนชุมชน
¾ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
¾ สงเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบ เพื่อประกอบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน
¾ สงเสริมการจัดการความรูชุมชน
12

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2554-2557 (ฉบับยอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.3 : การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ประชาชนเจ็บปวยดวยโรคติดตอ
ที่เปนปญหาสําคัญลดลง
2. ประชาชนมีพฤติกรรมในการสงเสริม
สุขภาพและปองกัน ทีถ่ ูกตอง เหมาะสม

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
อัตราปวยดวยโรคสําคัญลดลงตามเกณฑ

รอยละของประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภค
เพื่อการสงเสริม ปองกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ
รอยละของประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป
- ชาย รอบเอวไมเกิน 90 ซม.
- หญิง รอบเอวไมเกิน 80 ซม.
3. ประชาชนไดรบั บริการรักษาพยาบาลที่ อัตราการตายมารดา ลดลงรอยละ 5
มีคุณภาพและครอบคลุมกลุมเปาหมาย อัตราการตายทารก ลดลงรอยละ 5
อัตราปวยดวยโรคที่ปองกันดวยวัคซีน ลดลงรอยละ 10
รอยละ 70 ของโรงพยาบาลผานเกณฑ HA
4. ประชาชนไดบริโภคอาหารและ
รอยละของอาหารปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด
ผลิตภัณฑสุขภาพที่สะอาดปลอดภัย
(สารเรงเนื้อแดง สารบอแรกซ สารฟอกขาว สารฟอรมาลิน
สารกันรา ยาฆาแมลง)
5. เปนศูนยกลางบริการดานการแพทย จํานวนศูนยบริการดานการแพทย (5 ดาน) ระดับนานาชาติ
ที่สําคัญในระดับภาคและนานาชาติ
ตามเกณฑกลาง
(trauma Center ลางและเปลี่ยนไต
จํานวนบริการดานการแพทย (5 ดาน) ที่มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพ
ศูนยมะเร็ง Plastic Surgery
และทันสมัยในระดับนานาชาติ
ดูแลผูสูงอายุ)
กลยุทธหลัก
¾ เสริม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการเฝ า ระวัง ปอ งกั น และควบคุ ม โรคและภั ย สุข ภาพให มี
ประสิทธิภาพ
¾ สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพในการสงเสริม ปองกันโรค โดยการรณรงคใหสุขศึกษา
และประชาสัมพันธ
¾ สงเสริม พัฒนาความรูและทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุข
¾ เสริมสรางประสิทธิภาพการลงทะเบียนและติดตามผูมีสิทธิ
¾ พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล และศูนยสาธารณสุขใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน และรักษา
มาตรฐานอยางตอเนื่อง
13

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2554-2557 (ฉบับยอ)

¾ เสริมสรา งประสิท ธิ ภ าพในการเฝา ระวัง ติ ดตาม ควบคุม กํา กับ และดู แลสถานประกอบการ
ผูผลิต ผูจําหนายอาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ
¾ สงเสริมใหประชาชนสามารถเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑสุขภาพที่สะอาด ปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.4 : การพัฒนา สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ประชาชนมีการออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมกับวัย และถูกตอง ตอเนื่อง
ครอบครัวและชุมชน ใชกีฬาเปนกิจกรรม
ในวันหยุด
2. ประชาชนมีทกั ษะการเลนกีฬาที่ดี
และมีการจัดการแขงขันกีฬาทุกรุน
อยางตอเนื่อง
3. เปนศูนยกลางการกีฬาแหงภูมิภาค
4. ขอนแกนเปนเมืองกีฬา ประชาชน
มีความสนใจใหสนับสนุนกีฬาระดับ
จังหวัด

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
รอยละ 40 ของเยาวชน ประชาชน ทีม่ ีการออกกําลังกาย
เหมาะสม (มวลชน ตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง)
รอยละ 50 ของเยาวชน ประชาชน ทีม่ ีการออกกําลังกาย
เหมาะสม (พืน้ ฐาน- กีฬาอะไร เด็กกลุมไหน เชน กทม.มีโครงการ
เด็กกี่โรงเรียนวายน้ําเปน)
จํานวนครั้งการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนระดับชุมชน
ระดับทองถิน่ และระดับจังหวัด
จํานวนศูนยพฒ
ั นากีฬาที่ผา นเกณฑมาตรฐาน
จํานวนรางวัลการแขงขันกีฬาระดับประเทศที่เพิ่มขึน้
จํานวนผูเขาชมการแขงขันของทีมฟุตบอลประจําจังหวัด
เพิ่มขึ้นรอยละ 20

กลยุทธหลัก
¾ กระตุน สงเสริมแรงจูงใจประชาชนใหออกกําลัง เลนกีฬา ดวยนักกีฬาตนแบบ เพื่อสรางเสริม
บรรยากาศความเปนเมืองกีฬา
¾ สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาในระดับอาชีพ ระดับจังหวัด และระดับชุมชนและทองถิ่น
¾ พัฒนา สนามกีฬา ลานกีฬาทองถิ่น ใหมีอุปกรณพรอมไดมาตรฐาน และยกระดับสนามกีฬ า
จังหวัดใหมีมาตรฐานระดับประเทศ (มวลชน/เปนเลิศ)
¾ พัฒนาบุคลากรดานการกีฬาของจังหวัดใหมีคุณภาพ (เปนเลิศ/อาชีพ)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.5 : การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และสงเสริมครอบครัวเขมแข็ง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูส ูงอายุ
และผูดอยโอกาส มีหลักประกันความ
มั่นคงและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
อยางเปนธรรมและทั่วถึง

2. ครอบครัวมีความอบอุนเขมแข็ง
3. ผูใชแรงงานมีหลักประกันในการ
ทํางานมีสวัสดิการ มีความมั่นคง
ปลอดภัยในการทํางาน

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
จํานวนผูดอยโอกาสไดรับความชวยเหลือทีเ่ หมาะสม ตามเกณฑ
ไดแก เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพกิ าร ผูประสบปญหาทางสังคม
เพิ่มขึ้นรอยละ 30
จํานวนสถานที่ราชการที่มีสงิ่ อํานวยความสะดวกแกผพู กิ าร
เพิ่มขึ้นรอยละ 20
รอยละ 40 ของชุมชนมีอาสาสมัครทางสังคม ประสานการ
ชวยเหลือผูประสบปญหาหรือถูกทอดทิ้ง
จํานวนครอบครัวอบอุนผานเกณฑ จปฐ. เพิ่มขึน้ รอยละ 30
จํานวนผูใชแรงงานในระบบและนอกระบบไดรับการประกันสังคม
อยางครบถวนและทั่วถึง
อัตราการประสบอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน
ของผูใชแรงงานลดลงรอยละ 20

กลยุทธหลัก
¾ คนหา รวบรวมขอมูลแหลงเสี่ยง
¾ สงเสริม ระบบปองกันการใชความรุนแรง การทอดทิ้ง การเอาเปรียบ
¾ สนับสนุน ชวยเหลือและฟน ฟูผพู ิการ ผูถกู กระทํา ผูดอยโอกาส
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.6 : การสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถิน่
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ไดรับการรวบรวม เรียบเรียงเปน
วิถีวฒ
ั นธรรม เพื่อความมีเสนห
เมืองขอนแกน
2. ประชาชนขอนแกน มีความรักภูมิใจ
ในสเนหเมืองขอนแกน
3. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไดรับ
การสรางสรรคตอยอดเพิ่มคุณคา

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
จํานวนอัตลักษณ ในวิถีวฒ
ั นธรรมที่เรียบเรียงแลวเสร็จ
(3 อัตลักษณ ผาไหมมัดหมี่ ประเพณีผกู เสี่ยว (เปยนอย)
เสียงแคนแดนขอนแกน)
รอยละ 70 ของประชาชนยอมรับในความมีอัตลักษณ
ในวิถวี ัฒนธรรมขอนแกน
จํานวนผลิตภัณฑเชิงวิถวี ัฒนธรรมที่ไดรับการพัฒนาขึ้น
อยางนอย 2 รายการ

กลยุทธหลัก
¾ วิเคราะห ศึกษาแกนแทของประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน เพื่อรวบรวมเปนแหลงองคความรู
วิถีทางวัฒนธรรม
¾ สงเสริม สนับสนุน ผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรม
¾ ประชาสัมพันธใหประชาชนขอนแกนเกิดมีความรูสึกรวม
¾ สงเสริมใหภาคี เครือขายใหมีการบริหารขอมูลทางวัฒนธรรมใหเปนระบบถูกตอง
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ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร 3.1 : การอนุรักษ ฟน ฟูความอุดมสมบูรณ และใชประโยชนทรัพยากรดิน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ
2. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรดิน
อยางเปนระบบและยั่งยืน

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
จํานวนพืน้ ที่ดนิ เสื่อมโทรมลดลง 50,000 ไร
ดินมีคาเฉลี่ย Organic matter ไมต่ํากวา 0.5
พื้นที่มีการใชประโยชนอยางเหมาะสม เพิม่ ขึ้นรอยละ 20

กลยุทธหลัก
¾ สํารวจพื้นที่ รวมทั้งกําหนดและควบคุมการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมกับกิจกรรมแตละประเภท
ทั้งในระดับตําบล ลุมน้ํา และภาค เพื่อปองกันการปนเปอนของสารพิษ
¾ พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศการจัดการทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และเทคโนโลยี
การสํารวจและทําแผนที่ใหครบถวนทันสมัย สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม
¾ วิจัยและพัฒนาความรูเกี่ยวกับพืชที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่ดินเค็มในระดับตางๆ
¾ สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานการอนุรักษและฟนฟูดิน
¾ ฟน ฟูและยับยั้งการแพร กระจายดินเค็ม
โดยใหบริ การวิ เคราะหดิน และสนับสนุ นปจจัย
การปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ
¾ สงเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรียใหกับเกษตรกร โดยสรางเครือขายเกษตรกรและหมอดินอาสา
¾ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยถายทอดความรูในการใชที่ดิน ปรับปรุง บํารุงดิน การลด
การใชสารพิษในการเกษตร การปลูกพืชคลุมดิน การอนุรักษดินและน้ํา
¾ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหมีการใชประโยชนจากที่ดนิ อยางเต็มศักยภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.2 : การพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ํา ระบบการกระจายน้ํา
และจัดการคุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. จังหวัดขอนแกน มีนา้ํ ใชอยางเพียงพอ
กับความตองการในภาคเกษตร –
อุตสาหกรรม – อุปโภคบริโภค
2. มีคุณภาพน้าํ ที่เหมาะสมกับประโยชน
การใชงาน
3. มีระบบกระจายน้ําและบริหารจัดการ
น้ําที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
จํานวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้าํ ดื่ม–น้าํ ใช ลดลงรอยละ 20
จํานวนพืน้ ที่เสี่ยงขาดแคลนน้าํ ลดลงรอยละ 20
แหลงน้ําไดมาตรฐานรอยละ เพิ่มขึน้ รอยละ 40
สัดสวนพืน้ ที่นา้ํ ชลประทานเพื่อการเกษตรตอพื้นที่การเกษตร
จังหวัด เพิ่มขึน้ รอยละ 10
ปริมาณน้าํ ผิวดินที่เก็บกักได เพิ่มขึน้ รอยละ 10

กลยุทธหลัก
¾ สํารวจและจั ดทํ า ทะเบียนแหลง น้ํ า ในพื้นที่จังหวัดอยา งเปน ระบบ เพื่อเป น ฐานขอมูลสํา หรับ
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
¾ เพิ่ ม น้ํ า ต น ทุ น เพื่ อ การเกษตร และอุ ป โภคบริ โ ภค โดยการสร า งฝายอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู แ หล ง น้ํ า
และพัฒนาระบบกระจายน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งสรางแหลงน้ําขนาดเล็กในไรนา
นอกเขตชลประทาน
¾ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการบริหารจัดการน้ํา (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) แบบบูรณาการในพื้นที่นํารอง
¾ สนั บ สนุน การสร า งนวั ต กรรมการจั ดการคุณ ภาพน้ํา แบบท อ งถิ่น และส ง เสริ ม ระบบกรองน้ํ า
แบบธรรมชาติโดยการปลูกพืชคลุมดิน
¾ สรางเครือขายการเฝาระวังเพื่อการอนุรักษน้ําในชุมชน

18

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2554-2557 (ฉบับยอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.3 : การอนุรักษ ฟนฟูความสมบูรณ และใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. พื้นที่ปาไดรับการปกปองดูแลรักษา ไม สัดสวนพืน้ ที่ปา ตอพื้นที่จงั หวัด เปนรอยละ13
มีการบุกรุกพืน้ ที่ปา
พืน้ ที่ปา เพิ่มขึน้ 8,000 ไร
2. พื้นที่ปามีความหลากหลายทาง
ชนิดพันธุพ ืช-สัตวในพืน้ ที่ปา เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอไร
ชีวภาพ
กลยุทธหลัก
¾ สํา รวจพื้น ที่ เพื่ อกํ า หนดแนวเขตพื้น ที่ป า ที่ชั ดเจน และจัดทํา ฐานข อมู ลปาไมข องจัง หวัดเพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ปาไมอยางมีประสิทธิภาพ
¾ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ปา และสราง
กลไกในการติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย โดยจัดตั้งคณะกรรมการจากภาคสวนตางๆ
¾ สง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการปลู ก ป า ในพื้ น ที่ ปา เสื่ อ มโทรมตามหั ว ไรป ลายนา
และพื้นที่สาธารณะที่ไมไดใชประโยชน
¾ รณรงคใหประชาชนเกิดจิตสํานึกความเปนเจาของปา เพื่อการอนุรักษและฟนฟูปา โดยสราง
เครือขายการเฝาระวัง และสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
¾ เตรียมความพรอมในการปองกันและควบคุมไฟปาตามพื้นที่ตะเข็บปา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.4 : การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
อยางเปนระบบ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. คุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดดี
อัตราการเกิดขยะ (ปจจุบนั 0.94 กก./คน/วัน)
อยูในเกณฑมาตรฐาน
ทน -> 1.2 (1.0), ทม. -> 0.75 (0.7), ทต. -> 0.88 (0.8)
- ขยะ
ปริมาณการ Recycle ขยะ เพิ่มขึ้นรอยละ 20
สัดสวนขยะที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
รอยละ 30
ความสามารถในการกําจัดขยะ (ตัน/วัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 10
- น้ําเสีย
แหลงน้ํามีคุณภาพอยูในเกณฑพอใชรอยละ 50 (ปจจุบัน 35%)
สัดสวนปริมาณน้ําเสียที่ไดรับการบําบัดอยางถูกวิธี รอยละ 25
(ปจจุบัน 18.72%)
ความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย เพิ่มขึน้ รอยละ 15
- การบูรณาการ
จุดวิกฤติดานสิ่งแวดลอม (ขยะ – น้ําเสีย – อากาศ)
ลดลงรอยละ 10
กลยุทธหลัก
¾ สํารวจและวิเคราะหขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
¾ ลดอัตราการเกิ ดขยะในชุมชนและพื้ นที่สาธารณะ เชน ตลาด และห างสรรพสิน คา โดยสร า ง
แรงจูงใจในการจัดการขยะ จัดใหมีจุดรับซื้อขยะ Recycle ธนาคารขยะ และตลาดนัดขยะ
ตามชุมชนตางๆ
¾ ศึ ก ษาและประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค วิ ธี ก าร และเทคโนโลยี ก ารจั ด การขยะ และน้ํ า เสี ย ที่ คุ ม ค า
และเหมาะสมกับของเสียแตละประเภทในชุมชน
¾ จัดพื้นที่ (Zoning) และกําหนดหลักเกณฑการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับกิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ
แตละประเภทอยางชัดเจน (อุตสาหกรรมบางประเภท การปศุสัตว เปนตน)
¾ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเพื่อการอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม
¾ รณรงคสรางจิตสํานึกเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการลดปริมาณขยะจากแหลงกําเนิด รวมทั้ง
สรางและพัฒนาแกนนําการใชสารอินทรียวัตถุ แทนการใชสารเคมีทางการเกษตร
¾ ติดตามตรวจสอบ เฝาระวังและเตือนภัยมลพิษทางน้ําและอากาศ โดยจัดตั้งศูนยเตือนภัยมลพิษ
ทางน้ําและอากาศแบบบูรณาการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.5 : การสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการความตองการการใช
พลังงานอยางยั่งยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. ประชาชนมีจติ สํานึกดานการอนุรักษ อัตราการใชไฟฟาของครัวเรือน ลดลงเฉลี่ยรอยละ 10
พลังงาน ลดการใชพลังงาน
อัตราการใชไฟฟาของโรงงานอุตสาหกรรม ลดลงเฉลี่ยรอยละ
15
อัตราการใชไฟฟาเพื่อการเกษตรกรรม ลดลงเฉลี่ยรอยละ 10
2. ประชาชนหันมาใชพลังงานทางเลือก จํานวนชุมชนที่มีการบริหารจัดการเพื่อการใชพลังงานทดแทน
และพลังงานทดแทนเพิ่มขึน้
อยางเปนระบบอยางนอย 50 ชุมชน
กลยุทธหลัก
¾ สรางจิตสํ า นึก ให ประชาชนในการอนุรักษพ ลัง งาน โดยพัฒ นาแกนนํา ชุ มชนใหมีความเขา ใจ
ถึงความจําเปนและแนวทางในการประหยัดพลังงาน
¾ ศึกษาวิจัยการพัฒนาพลังงานทดแทนจากวัสดุในทองถิ่น รวมทั้งสรางแรงจูงใจในการใชพลังงาน
ทางเลือกทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.6 : การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมแบบบูรณาการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. มีการบูรณาการเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมระหวาง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ จังหวัดและ
ทองถิน่ อยางเปนระบบ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
จํานวนพืน้ ทีท่ มี่ ีการบริหารจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
แบบบูรณาการ

กลยุทธ
¾ ฟนฟูสภาพแวดลอมของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินแบบครบวงจร รวมทั้งพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนแบบ
บูรณาการ โดยดําเนินการในพื้นที่นํารอง
¾ สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนแบบยั่งยืน
¾ สนับสนุนการใชหลักธรรมภิบาลสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
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ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1 : การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ จํานวนครั้งการเกิดอัคคีภัยไมเกิน 54 ครั้ง / ป
ทรัพยสนิ จากอัคคีภัย
จํานวนผูประสบอัคคีภัยลดลง รอยละ 10 (297 คนในป 2557)
มูลคาทรัพยสนิ เสียหายจากอัคคีภัยลดลง รอยละ 10
(ไมเกิน 19 ลานบาท ในป 2557)
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการเขาถึงที่เกิดเหตุ
- เทศบาล ไมเกิน 5 นาที
- นอกเขตเทศบาล ไมเกิน 10 นาที
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการควบคุมเพลิงไดไมเกิน 25 นาที
กลยุทธหลัก
¾ สรางระบบการปองกันอัคคีภัยในเชิงรุก โดยประเมินแหลงเสี่ยง และความพรอมในการรองรับ
สถานการณอั คคี ภัยของจัง หวัด รวมทั้งพัฒนาการกํากับดูแล และตรวจสอบแหลง พื้นที่ เสี่ ย ง
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
¾ เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับการจัดการอัคคีภัยในจุดเสี่ยง (ในเชิงพื้นที่ และประชาชน) โดยเพิ่ม
รถดับเพลิง อุปกรณดับเพลิง และจุดจายน้ําในเขตเมือง
¾ สรางระบบการเตรียมความพรอมบุคลากร เพื่อสามารถจัดการอัคคีภัยในรูปแบบตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยวางแผนและติดตามการซอมอยางตอเนื่อง
¾ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการการปองกันอัคคีภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยง การดับเพลิง
เบื้องตน และการแจงเหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2 : การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. มีพื้นที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยนอย จํานวนพืน้ ทีท่ ไี่ ดรับผลกระทบ ลดลงรอยละ 10
(จาก 350,000 ไร เหลือ 315,000 ไร )
2. ประชาชนมีความปลอดภัย ไมไดรับ
จํานวนผูประสบภัย ลดลงรอยละ 10
ผลกระทบในชีวิตและทรัพยสินจากอุทก ความเสียหายของทรัพยสนิ ลดลงรอยละ 10
ภัย
(400 ลานบาท/ป เหลือ 360 ลานบาทตอป)
3. ผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยไดรับ
ระยะเวลาการเขาถึงพื้นที่เกิดเหตุ จาก 24 ชม. เหลือ 18 ชม.
การชวยเหลืออยางรวดเร็วและทั่วถึง
ระยะเวลาการแกไขปญหาพืน้ ที่เกิดเหตุ
- เหตุเฉพาะหนา จาก 2 วัน เหลือ 1.5 วัน
- การชวยเหลือ 7 วัน เหลือ 5 วัน
ลดระยะเวลาการบําบัดชวยเหลือชดเชยผูป ระสบเหตุ
จาก 90 วัน เหลือ 70 วัน
4. พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมลดลง
จํานวนพืน้ ที่เสี่ยงภัยน้ําทวมลดลง 15 จุด
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการระบายน้ํา (กรณีนา้ํ ฝนปริมาณ 60 มม.)
ลดลงรอยละ 10
กลยุทธหลัก
¾ เพิ่ มประสิ ท ธิภาพการป อ งกัน อุ ท กภัยและน้ํา ทวมแบบบูรณาการ โดยจั ดใหมีระบบพยากรณ
และเตือนภัยน้ําทวมของจังหวัด
¾ ลดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ําทวมในระยะยาวโดยเพิ่มแหลงกักเก็บและระบายน้ําในพื้นที่เสี่ยง
¾ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรองรั บ การเกิ ด อุ ท กภั ย โดยเตรี ย มความพร อ มของอุ ป กรณ ช ว ยชี วิ ต
และสิ่งของสําหรับชวยเหลือผูประสบภัย
¾ เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมและใหความรูประชาชนในการปองกันความเสียหายเบื้องตน การอพยพ
การแจงเหตุ และเตือนภัย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.3 : การปองกัน ลดผลกระทบและชวยเหลือผูประสบภัยแลง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. มีพื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง
นอยลง
2. ประชาชนมีความปลอดภัย ไมไดรับ
ผลกระทบในชีวิตและทรัพยสินจาก
ภัยแลง
3. ผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยไดรับ
การชวยเหลืออยางรวดเร็วและทั่วถึง

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ลดลงรอยละ 10
ผูประสบเหตุ จํานวน 930,000 คน เหลือ 840,000 คน (ลดลง
รอยละ 10)
จํานวนหมูบา น จาก 1,700 หมูบาน เหลือ 1,530 หมูบาน
(ลดลงรอยละ 10)
รอยละ 90 ของผูประสบเหตุไดรับความชวยเหลือภายใน 70 วัน
รอยละ 90 ของน้าํ ในการอุปโภคบริโภคที่สามารถใหการ
ชวยเหลือได (เทียบกับความตองการ)
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการใหความชวยเหลือหลังจากไดรับแจง 7 วัน
เหลือ 5 วัน
ลดระยะเวลาการบําบัดชวยเหลือชดเชยผูป ระสบเหตุจาก 90 วัน
เหลือ 70 วัน

กลยุทธหลัก
¾ ลดพื้นที่เสี่ยงภัยแลง โดยเพิ่มแหลงกักเก็บน้ํา สระขนาดเล็ก และพัฒนาระบบการกระจายน้ํา
¾ เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับการเกิดภัยแลง โดยเตรียมความพรอมของอุปกรณ และสิ่งของสําหรับ
ชวยเหลือผูประสบภัย
¾ เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมและใหความรูประชาชนในการเตรียมพรอมรับภาวะภัยแลงเบื้องตน
(การกักเก็บน้ํา)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.4 : การบริหารจัดการดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ จํานวนคดีที่เกิดขึ้น (4 ประเภทคดี) ลดลงรอยละ 10
ทรัพยสนิ
จํานวนพืน้ ที่เสี่ยง ลดลงรอยละ 10
2. ระบบบริหารจัดการดานการสืบสวน รอยละของคดีที่จับกุมได เพิม่ ขึ้นรอยละ 5 ตอป
และปราบปรามอาชญากรรมมี
รอยละของการกระทําความผิดซ้ํา ลดลงรอยละ 10
ประสิทธิภาพ
กลยุทธหลัก
¾ สรางระบบการปองกันการเกิดอาชญากรรมในเชิงรุก โดยสํารวจประเมินพื้นที่เสี่ยงอยางเปนระบบ
¾ ลดพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอาชญากรรม โดยติดตั้งอุปกรณลดความเสี่ยงของพืน้ ที่ (เชน ไฟฟา CCTV)
¾ เพิ่มการตรวจตราในพืน้ ที่เสีย่ งอยางตอเนือ่ งและเปนระบบ
¾ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวังอาชญากรรม และการแจงเบาะแสผูก ระทํา
ความผิด โดยสรางเครือขายชุมชน
¾ สรางแรงจูงใจในการจัดการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมใหกบั เจาหนาที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.5 : การลดปญหายาเสพติด เพื่อขจัดความเดือนรอนของประชาชน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. ประชาชนไมไดรับความเดือนรอนจาก จํานวนหมูบา น/ชุมชนปลอดยาเสพติด (ชุมชนสีขาว)
เพิม่ ขึ้นรอยละ 10
ปญหายาเสพติด
จํานวนพืน้ ที่เสี่ยง ลดลงรอยละ 10
กลยุทธหลัก
¾ เพิ่มการตรวจตราในพืน้ ที่เสีย่ งอยางตอเนือ่ งและเปนระบบ รวมทั้งเพิม่ ประสิทธิภาพในการสืบสวน
หาผูกระทําความผิด
¾ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวัง และการแจงเบาะแสผูติดยาเสพติด
¾ เพิ่มขีดความสามารถของสถานบําบัดในการรองรับผูปว ยอยางมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.6 : การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุจราจร ไมเกิน 650 ครั้ง/ป
ในการสัญจรทางถนน
จํานวนผูไ ดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ไมเกิน 600 คน
จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ไมเกิน 300 คน
2. ผูประสบอุบัติเหตุ ไดรับการชวยเหลือ อัตราการรอดชีวิตของผูประสบภัยทางถนนไมนอยกวา 90%
อยางทันทวงที
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการเขาชวยเหลือผูประสบเหตุ ไมเกิน 10 นาที
กลยุทธหลัก
¾ สรางระบบการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในเชิงรุก โดยสํารวจ วิเคราะหประเมินพื้นที่เสี่ยงและหา
แนวทางการปองกันอยางเปนระบบ
¾ ปรับปรุงสภาพพื้นที่เสี่ยงใหเกิดความปลอดภัยสูงขึ้น โดยการปรับปรุงสภาพถนน และเพิ่มอุปกรณ
ปองกันตางๆ
¾ เพิ่มการกวดขันวินัยจราจรในพื้นที่อยางเปนระบบและตอเนื่อง
¾ สรางจิตสํานึกและใหความรูกับประชาชนดานกฎและวินัยจราจร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.7 : การปองกันการเกิดอุบัติภัยจากอาคารและปาย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. อาคาร/และปายมีความมัน่ คง จํานวนขอรองเรียนเกีย่ วกับอาคารและปาย ลดลงรอยละ 10
ปลอดภัย
จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจากความไมปลอดภัยของอาคาร
และปาย
กลยุทธหลัก
¾ วางแผนการจัดการความปลอดภัยของอาคารและปาย โดยการสํารวจประเมินความเสี่ยงในการ
เกิดเหตุจากปจจัยตางๆ อยางเปนระบบ
¾ กวดขันใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเหมาะสม
¾ สร า งกลไกการตรวจสอบจากทุ ก ภาคส ว น (เจ า หน า ที่ –ประชาชน–เจา ของอาคาร) โดยสร า ง
จิตสํานึกการรวมตรวจสอบและเฝาระวัง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.8 : การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบรอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. จังหวัดขอนแกนมีความมั่นคง
รอยละของการชุมนุมที่มีความสงบเรียบรอยไมมีการบาดเจ็บ
ปลอดภัย สงบเรียบรอย ไมมีเหตุความ
ลมตาย สูญเสียทรัพยสิน ในสถานที่ราชการ และสาธารณะ
รอยละ 100
วุนวายจากการชุมนุมประทวง
สถานการณการเกิดเหตุการณตามขาว รอยละ 80
จํานวนสถานการณที่เกิดขึ้น โดยไมทราบขาวหรือทราบขาว
ผิดพลาด ไมเกิน 8 ครั้ง/ป
2. ไมมีการกอการราย/การกออาชญากรรม จํานวนคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองจดทะเบียนพิสูจนสญ
ั ชาติ
จากชาวตางดาว หลบหนีเขาเมือง
เพิ่มขึ้นรอยละ 20
กลยุทธหลัก
¾ สรางกลไกในการติ ดตามองคกร/กลุม การเมืองหลักที่ เคลื่อนไหวในแตละทองถิ่น โดยพัฒนา
บุคลากรและเครือขายขาวสารที่ไวใจไดในทุกหมูบานใหเขาใจระบบขาว
¾ พัฒนาระบบการหาขาว ตามระดับความสามารถในการหาขาวตามกลุมบุคคลตางกัน
¾ เพิ่มประสิทธิภาพงานการขาว โดยจัดทําฐานขอมูลเครือขาย และฐานขอมูลแฟมขาว
¾ เตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณ เพิ่มประสิทธิภาพคน อุปกรณ และการประสานงาน
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
¾ สงเสริมการขึ้นทะเบียนแสดงตนของคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง โดยประชาสัมพันธสูชุมชน
ผานกํานัน ผูใหญบาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.9 : การบริหารจัดการดานความมั่นคง และความปลอดภัยในเชิงบูรณาการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. มีการบูรณาการเพื่อการจัดการความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ
ของประชาชนระหวางสวนกลาง จังหวัด
และทองถิน่ อยางเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
ระดับความสําเร็จของการบูรณาการงานจัดการความมัน่ คงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

กลยุทธหลัก
¾ จัดทําแผนการปองกันภัยในเชิงรุก ในระดับจังหวัด โดยความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งจากสวนกลาง จังหวัด ทองถิ่น และชุมชน
¾ จัดตั้งศูนยฉุกเฉินเพื่อจัดทําแผนฉุกเฉิน รวมทั้งควบคุม ติดตามและสั่งการในการระงับเหตุและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
¾ เพิ่ ม ความพร อ มด า นการแพทย ฉุ ก เฉิ น โดยสนั บ สนุ น ความสามารถของสถานพยาบาลใน
การรองรับและชวยเหลือผูบาดเจ็บในแตละพื้นที่
¾ พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการรองรับการเกิดภัย และชวยเหลือประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.1 : การบริหารจัดการการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจายงบประมาณ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. การจัดเก็บรายรับของสวนราชการใน
จังหวัดไดอยางครบถวน ถูกตองตาม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
2. การเบิกจายงบประมาณ เปนไปตาม
เปาหมายเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจของ
จังหวัด

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
จัดเก็บรายรับตามเปาหมาย อยางนอยรอยละ 80

เบิกจายงบประมาณประจําป รอยละ 95

กลยุทธหลัก
¾ พัฒนาระบบการจัดเก็บรายรับใหสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
¾ รณรงค ส ง เสริ ม หน ว ยงานใหเ กิ ดการเบิก จา ยงบประมาณใหเ ปน ไปตามเป า หมายได อยา งมี
ประสิทธิภาพ
¾ จั ด ทํ า รายชื่ อ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา ที่ รั บ งานในด า นต า งๆ เพื่ อ คั ด กรองที่ ป รึ ก ษาที่ มี ป ญ หาทิ้ ง งาน
หรือดําเนินการลาชา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.2 : การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เสริมสรางสมรรถนะใหแกบคุ ลากร
อยางทั่วถึงตามภารกิจของจังหวัด

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางาน

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
รอยละ 70 ของบุคลากรผานเกณฑการประเมินสมรรถนะ
ของจังหวัด
จํานวนองคความรูที่ไดมีการจัดเก็บในแตละประเด็นยุทธศาสตร
อยางนอย 2 เรื่อง
สวนราชการประจําจังหวัดมีฐานขอมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดครบและใชงานไดจริงทุกสวนราชการ
ระดับความพึงพอใจของขาราชการและผูร ับบริการ
ตอสภาพแวดลอมการทํางานขององคกร อยางนอยรอยละ 70

กลยุทธหลัก
¾ บุคลากรและประชาชนที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง
¾ พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของหนวยงานตนสังกัด
¾ พัฒนากลไกการจัดการองคความรู
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.3 : การพัฒนาระบบ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. การใช ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบ จํานวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูบ ริหาร
การบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี
ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการประชาชนอยาง
บูรณาการที่ดาํ เนินการแลวเสร็จ
2. การใช ICT เพือ่ ยกระดับสังคม
จํานวนผูเขาใชบริการเว็บไซต Community จังหวัดขอนแกน
อินเตอรเน็ตของประชาชน
เพิ่มขึ้นรอยละ 20
กลยุทธหลัก
¾ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (POC) เพื่อการใช ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหาร
และการบริการภาครัฐที่ดี
o ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
o ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการสําหรับผูปฏิบัติงาน
o ระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการงานบริการประชาชน
¾ จัดทําระบบเครือขายโดยเชื่อมโยง และจัดสรรอุปกรณเครือขายและคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ
และเหมาะสม และพรอมใชงานในทุกสถานการณ
¾ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัดในระดับผูบริหาร ขาราชการ ผูปฏิบัติงานและประชาชน ใหมี
ทักษะและความรูความเขาใจ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.4 : การพัฒนาบริการประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ประชาชนไดรบั บริการที่มีประสิทธิภาพ
จากจังหวัด หนวยงานกลาง รัฐวิสาหกิจ
อปท. อยางเบ็ดเสร็จ สะดวกรวดเร็ว ทัว่ ถึง
ตรงตามความตองการ
2. คณะทํางานภาคประชาชนมีความ
เขมแข็ง รับรู และมีสวนรวมในการแสดง
ความเห็นในการดําเนินงานของสวน
ราชการเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
จํานวนงานบริการที่บริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ที่สามารถใหบริการได
จํานวนจุดใหบริการรวม (สาขาของศูนยบริการรวม)
จํานวนขอคิดเห็นการปรับปรุงการดําเนินการภาครัฐที่ไดจาก
ภาคประชาชน

กลยุทธหลัก
¾ พัฒนาขยายการใหบริการประชาชนผานศูนยบริการรวม
¾ สงเสริมบทบาทประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการภาครัฐโดยรวมเปนคณะทํางาน
ภาคประชาชนในดานตางๆ
¾ พัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการ โดยการสัมมนา/จัดกิจกรรม และเปดโอกาสใหภาคประชาชน/
เอกชน มีสวนรวม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.5 : การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธอยางบูรณาการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557

1. การประชาสัมพันธอยางบูรณาการ
รอยละ 70 ของประชาชนรับรูขาวสารของจังหวัดขอนแกน
จังหวัด ในดานขาวสาร สื่อ ชองทาง และ
รูปแบบการประชาสัมพันธ ไดอยาง
ครอบคลุม ตรงตามกลุม เปาหมาย
2. จังหวัดขอนแกนมีภาพลักษณที่ชัดเจน รอยละ 70 ของประชาชนมีความเขาใจในภาพลักษณ
ของจังหวัดขอนแกน
กลุมเปาหมายมีความรับรูที่ถูกตอง
กลยุทธหลัก
¾ สรางภาพลักษณความเปนจังหวัดขอนแกน พรอมขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การลงทุน การทองเที่ยว
การศึกษา ใหแกประชาชนตางจังหวัด
¾ จัดตั้งคณะทํางานรวมจังหวัด หนวยราชการกลาง สวนภูมิภาค องคการปกครองสวนทองถิ่น
และภาคเอกชนประชาสัมพันธจังหวัดเพื่อกําหนดแนวทางการประชาสัมพันธรวมกัน ทั้งในดาน
เนื้อหา และดานการใชสื่อ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.6 : การสรางเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เปนเมืองพีน่ องกับเมืองสําคัญของ
ประเทศพันธมิตรในการพัฒนาเมือง
ดานตางๆ
2. มีขอตกลงรวมระหวางเมืองเพื่อ
สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรจังหวัด

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
รอยละความสําเร็จในการลงนามเมืองพี่นอ ง

จํานวนขอตกลงที่ออกรวมกันระหวางจังหวัดขอนแกน
และเมืองพันธมิตร

กลยุทธหลัก
¾ วิเคราะห พิจารณาความเหมาะสมในการสรางความสัมพันธระหวางเมือง
¾ สรางความสัมพันธเพื่อเปนเมืองพี่นองกับเมืองสําคัญของประเทศพันธมิตรดานตางๆ
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กลไกการนําแผนพัฒนาจังหวัดไปสูการปฏิบัติ
สวนราชการตางๆ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน สามารถใชแผนพัฒนา
จังหวัดขอนแกนเปนกรอบชี้นําในการถายทอดกลยุทธหลักไปสูการปฏิบัติงานของหนวยงานได ทั้งมิติของ
การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่ปกติ (Functional-based approach) มิติพื้นที่ (Area-based
approach) หรือมิติการทํางานเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นตามระเบียบวาระงานพิเศษ (Agenda-based
approach) โดยคํานึงถึงความจําเปนและความเรงดวนของแตละประเด็นยุทธศาสตรตามลักษณะความ
ตองการของพื้นที่ โดยจัดทําใหอยูในรูปแบบของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน เพื่อใหมั่นใจวา
จะมีการนําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อใหการจัดสรร
งบประมาณและทรั พ ยากรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถแก ไ ขป ญหาได ต ามความต อ งการของประชาชน
ตลอดจนมีความสอดคลอง บูรณาการ และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ ทั้งนี้ ควรจัดใหมีกิจกรรมตางๆ
ดังตอไปนี้ เพื่อเสริมศักยภาพการนําแผนพัฒนาจังหวัดใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
• จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรจังหวัด ทั้ง 5 ดาน โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน และมีตัวแทนจากภาคสวนตางๆ เขารวมเปนคณะกรรมการ โดยปฏิบัติงาน
ใหเชื่อมโยงกับ กบจ. ขอนแกน
• จัดใหมีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของจังหวัดใหมีความทันสมัย เพื่อปรับปรุงคาเปาหมาย
ตามตัวชี้วัดใหเหมาะสม
• จังหวัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจงหวัด เพื่อนําไปสูการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
• อปท. จัดทําแผนงานประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
• จัดตั้งศูน ยปฏิบัติ การของจังหวัด เพื่อเปนศูนยกลางในการสื่ อสารแผนพัฒนาจังหวัด
สูประชาชน รวมทั้งเปนศูนยกลางการติดตามการนําแผนฯ ไปสูปฏิบัติ
• จัดใหมีการสํารวจประจําป เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
และปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
โครงการตางๆ ที่ระบุในพัฒนาจังหวัดขอนแกนเปนโครงการที่ผานการพิจารณาแลววามีความ
สอดคลองกับศักยภาพ และลักษณะปญหาในพื้นที่ ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางบริบทตางๆ
ดังนั้น โครงการดังกลาวจึงควรไดรับการกําหนดงบประมาณหรือทรัพยากรที่จําเปน พรอมกรอบระยะเวลา
การดําเนินงาน และการจัดลําดับความสําคัญของโครงการอยางชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงไปสูกระบวนการ
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วางแผนงบประมาณ โดยหน ว ยงานควรจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการดั ง กล า วให แ ล ว เสร็ จ ตามขั้ น ตอน
และกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินการพิจารณางบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรมีความสอดคลอง บูรณาการและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ สวนราชการตางๆ ยังสามารถนํา แผนปฏิบัติราชการที่จัดทําขึ้นนั้น ไปเชื่อมโยงกับ
การจัดทําคํา รั บรองการปฏิ บัติ ราชการเพื่อการประเมิ นผลหนว ยงานได ซึ่ง จะทํ า ใหกระบวนการด า น
การวางแผนยุทธศาสตร ตลอดจนการวางแผนงบประมาณ และการประเมินผลหนวยงานมีความสัมพันธ
สอดคลองกันอยางสมบูรณ
อนึ่ง การนําแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและมีประสิทธิผลนั้น ควรจัด
ใหมีกิจกรรมสําหรับการกํากับ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบตางๆ ตอไปนี้
- การติดตามผลการดําเนินงานระหวางป
เปนกิจกรรมที่ควรจัดขึ้นทั้งในระดับหนวยงานและภาพรวมของจังหวัด โดยอาจจัดอยูในรูปของ
การประชุมติดตามผลงานเปนระยะๆ ของคณะกรรมการบริหารจังหวัดเชิงบูรณาการหรือจัดใหมีเครื่องมือ
สนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลสัมฤทธิ์ของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อประเมินความเบี่ยงเบนแปรปรวนระหวางผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งเปาหมายใน
ระดับประเด็นยุทธศาสตร และระดับกลยุทธ ตลอดจนเพื่อใหทราบความกาวหนาของโครงการตางๆ ซึ่งจะ
นําไปสูการปองกัน และแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
- การสรุปผลการดําเนินงานประจําป
เปนกิจกรรมที่มี ความสํ าคั ญอย างยิ่งตอการจัดทําแผนปฏิบัติ ราชการประจํา ป เนื่องจากเปน
การเปดโอกาสใหหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนถึงผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในการดําเนินงาน
โครงการตางๆ เพื่อเปนขอมูลนําเขาที่สําคัญในการทบทวนเปาหมาย กลยุทธ และโครงการของการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการในปถัดไป รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงผลการติดตามเขากับการประเมินผลงานของ
หนวยงานและบุคลากรตามเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ไดจัดทําไว
- การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนฯ
เปนการประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน แบบรวบยอด เพื่อสรุปการปฏิบัติราชการ
และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงบทเรียนตางๆ ที่ไดรับจากการบริหารราชการตลอดชวงเวลา 4 ป ซึ่งผลสรุป
นี้จะสามารถนํามาใชเปนสวนหนึ่งของขอมูลนําเขาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดฉบับตอไป
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