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7.5 ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 5: การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การบริหารจัดการการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจายงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาบริการประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธอยางบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
การสรางเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1:
การบริหารจัดการการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจายงบประมาณ
สรุปแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกนจากนโยบาย ยุทธศาสตรของหนวยราชการบริหารสวนกลางและภูมิภาคในจังหวัดขอนแกน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
-

สรรพากร
สรรพสามิต
ที่ดิน
ขนสง
อบจ. ทน. ทต. อบต.
อุตสาหกรรม
พาณิชย

ยุทธศาสตรหนวยงาน
-

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. การจัดเก็บรายรับของสวนราชการในจังหวัดไดอยางครบถวน ถูกตองตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
2. การเบิกจายงบประมาณ เปนไปตามเปาหมายเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจของ
จังหวัด

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
จัดเก็บรายรับตามเปาหมาย อยางนอยรอยละ 80
เบิกจายงบประมาณประจําป รอยละ 95
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กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายรับให
สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2. รณรงค สงเสริมหนวยงานใหเกิดการ
เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. จัดทํารายชื่อบริษัทที่ปรึกษา ที่รับ
งานในดานตางๆ เพื่อคัดกรองที่ปรึกษา
ที่มีปญหาทิ้งงาน หรือดําเนินการลาชา

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สรรพากรจังหวัด

โครงการสํารวจ สอบถามความพึงพอใจ
ประชาชน ในเรื่องความสะดวก ชองทางการ
จัดเก็บภาษี คาบริการภาครัฐ
โครงการรณรงค สรางจิตสํานึกประชาชนใน สรรพากรจังหวัด
การชําระภาษีตามหนาที่
โครงการจัดประชุมบูรณาการทํารายชื่อ
ผูรับเหมา (Black List, White List)ระดับ
ทองถิ่น สวนราชการ จังหวัด

คลังจังหวัด

‘54
0.50

งบประมาณ (ลานบาท)
‘55
‘56
0.50
0.50

‘57
0.50

แหลง
งบประมาณ
จังหวัด

0.50

0.50

0.50

0.50

จังหวัด

0.50

0.50

0.50

0.50

จังหวัด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2:
การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู
สรุปแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกนจากนโยบาย ยุทธศาสตรของหนวยราชการบริหารสวนกลางและภูมิภาคในจังหวัดขอนแกน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
-

สนง. จังหวัด
ทุกสวนราชการ

ยุทธศาสตรหนวยงาน
-

เพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากรในหนวยงานของจังหวัดในเรื่องตางๆ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สรางแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
พัฒนาองคความรูใหมๆ ใหกับบุคลากร

สรุปแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกนจากผลการสํารวจความตองการภาคประชาชน/เอกชน
- มาตรการที่ 1 พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่จําเปนในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมและสอดคลองกับบทบาทภารกิจ
- มาตรการที่ 2 พัฒนขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
- มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
- มาตรการที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
- มาตรการที่ 5 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เสริมสรางสมรรถนะใหแกบุคลากรอยางทั่วถึงตามภารกิจของจังหวัด

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน

กลยุทธ
1. บุคลากรและประชาชนที่เกี่ยวของ
ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง

โครงการ
โครงการถายทอดตัวชี้วัดจากจังหวัดสู
องคกรและบุคคล
โครงการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
รอยละ 70 ของบุคลากรผานเกณฑการประเมินสมรรถนะของจังหวัด
จํานวนองคความรูที่ไดมีการจัดเก็บในแตละประเด็นยุทธศาสตร อยางนอย 2 เรื่อง
สวนราชการประจําจังหวัดมีฐานขอมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลไดครบและใชงานไดจริงทุก
สวนราชการ
ระดับความพึงพอใจของขาราชการและผูรับบริการ
ตอสภาพแวดลอมการทํางานขององคกร อยางนอยรอยละ 70

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สํานักงานจังหวัด
- สวนราชการประจํา
จังหวัดทุกสวน

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรจังหวัดขอนแกน

‘54
0.50

งบประมาณ (ลานบาท)
‘55
‘56
0.50
0.50

‘57
0.50

แหลง
งบประมาณ
จังหวัด

0.50

0.50

0.50

0.50

จังหวัด

0.50

0.50

0.50

0.50

จังหวัด

2. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของ
หนวยงานตนสังกัด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสงเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สํานักงานจังหวัด

1.50

1.50

1.50

1.50

จังหวัด

3. พัฒนากลไกการจัดการองคความรู

โครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล PPIS

สํานักงานจังหวัด

0.30

0.30

0.30

0.30

จังหวัด
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กลยุทธ

โครงการ
โครงการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัด

‘54
0.50

งบประมาณ (ลานบาท)
‘55
‘56
0.50
0.50

‘57
0.50

แหลง
งบประมาณ
จังหวัด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3:
การพัฒนาระบบ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกนจากนโยบาย ยุทธศาสตรของหนวยราชการบริหารสวนกลางและภูมิภาคในจังหวัดขอนแกน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ยุทธศาสตรหนวยงาน
-

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
SIPA
ศูนย POC จังหวัดขอนแกน
ศูนย IT เทศบาลนครขอนแกน
สนง. สถิติ

-

เปนศูนยกลางดาน IT ของภูมิภาค
เมือง ICT CITY
สงเสริม ICT เพื่อการพัฒนา

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. การใช ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
จํานวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูบริหารดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการประชาชนอยางบูรณาการที่ดําเนินการแลวเสร็จ

2. การใช ICT เพื่อยกระดับสังคมอินเตอรเน็ตของประชาชน

จํานวนผูเขาใชบริการเว็บไซต Community จังหวัดขอนแกน เพิ่มขึ้นรอยละ 20
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กลยุทธ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(POC) เพื่อการใช ICT สนับสนุนการ
พัฒนาระบบการบริหารและการ
บริการภาครัฐที่ดี
- ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณา
การสําหรับผูปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการ
งานบริการประชาชน

โครงการ
โครงการใหบริการ ภาครัฐโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส e-Service
โครงการจัดทําเว็บไซต Community
จังหวัดขอนแกน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนง.จังหวัด
ขอนแกน
สนง.จังหวัด
ขอนแกน

‘54
-

งบประมาณ (ลานบาท)
‘55
‘56
10.00

‘57
-

แหลง
งบประมาณ
จังหวัด

-

5.00

-

-

จังหวัด

โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลและ สํานักงานสถิติ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อสนับสนุน จังหวัด
การพัฒนาจังหวัด

5.00

-

5.00

-

จังหวัด

โครงการเพิ่มศักยภาพ POC ของจังหวัด

สนง.จังหวัด
ขอนแกน
สนง.จังหวัด
ขอนแกน

3.00

-

3.00

-

จังหวัด

-

3.00

-

3.00

จังหวัด

สนง.จังหวัด
ขอนแกน

-

5.00

5.00

5.00

จังหวัด

0.50

0.50

0.50

0.50

จังหวัด

โครงการพัฒนาจังหวัดสูความเปนเมือง
นาอยู ตามแนวทางของ PMQA
2. จัดทําระบบเครือขายโดยเชื่อมโยง โครงการ Free Wi-Fi, Free internet
และจัดสรรอุปกรณเครือขายและ
คอมพิวเตอรอยางเพียงพอและ
เหมาะสม และพรอมใชงาน ในทุก
สถาน การณ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
โครงการฝกอบรมการใช ICT แก
จังหวัด ในระดับผูบริหาร ขาราชการ ประชาชน
ผูปฏิบัติงานและประชาชน ใหมีทักษะ

สํานักงานจังหวัด/
อปท.
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กลยุทธ
และความรูความเขาใจ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
โครงการขยายผลการวิจัยชุมชนแหง
สํานักงานจังหวัด/
ขอมูลขาวสาร (ตนแบบ ชุมชน อ.พระยืน) อปท.
ไปสูงชุมชนทุกอําเภอ/กิ่งอําเภอ

‘54
0.50

งบประมาณ (ลานบาท)
‘55
‘56
0.50
0.50

‘57
0.50

แหลง
งบประมาณ
จังหวัด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4:
การพัฒนาบริการประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
สรุปแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกนจากนโยบาย ยุทธศาสตรของหนวยราชการบริหารสวนกลางและภูมิภาคในจังหวัดขอนแกน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
-

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ทุกสวนราชการ
-

ยุทธศาสตรหนวยงาน
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เปดโอกาสใหประชาชนในการดําเนินการ
การขับเคลื่อนแผนชุมชน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
1. ประชาชนไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพจากจังหวัด หนวยงานกลาง
จํานวนงานบริการที่บริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ที่สามารถใหบริการได
รัฐวิสาหกิจ อปท. อยางเบ็ดเสร็จ สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความตองการ จํานวนจุดใหบริการรวม(สาขาของศูนยบริการรวม)
2. คณะทํางานภาคประชาชนมีความเขมแข็ง รับรู และมีสวนรวมในการแสดง
จํานวนขอคิดเห็นการปรับปรุงการดําเนินการภาครัฐที่ไดจากภาคประชาชน
ความเห็นในการดําเนินงานของสวนราชการเพื่อการพัฒนาจังหวัด
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กลยุทธ
1. พัฒนาขยายการใหบริการประชาชน
ผานศูนยบริการรวม

2. สงเสริมบทบาทประชาชนใหเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยรวมเปนคณะทํางานภาคประชาชน
ในดานตางๆ
3. พัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการ
โดยการสัมมนา/จัดกิจกรรม และเปด
โอกาสใหภาคประชาชน / เอกชน มีสวน
รวม

โครงการ
โครงการศึกษาความตองการของประชาชน เพื่อ
กําหนดแนวทางในการขยายการใหบริการ
ประชาชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนง.จังหวัด

‘54
0.80

งบประมาณ
‘55
‘56
-

‘57
-

แหลง
งบประมาณ
จังหวัด

โครงการบูรณาการงานบริการประชาชนใน
ภาพรวมจังหวัดขอนแกน โดยรวบรวมขอมูล
ศูนยบริการประชาชนของจังหวัด ทองถิ่นและ
หนวยงานราชการ

สนง.จังหวัด

-

4.00

-

-

จังหวัด

โครงการจัดตั้งคณะทํางานจากภาคสวนตางๆเพื่อ
เปนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน

สนง.จังหวัด

0.50

0.50

0.50

0.50

จังหวัด

โครงการพัฒนา สรางทักษะการใหบริการแก
เจาหนาที่ประจําจุดบริการ

สนง.จังหวัด

0.50

0.50

0.50

0.50

จังหวัด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5:
การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธอยางบูรณาการ
สรุปแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกนจากนโยบาย ยุทธศาสตรของหนวยราชการบริหารสวนกลางและภูมิภาคในจังหวัดขอนแกน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ทุกสวนราชการ

ยุทธศาสตรหนวยงาน
-

สรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ
ลดขั้นตอนกระบวนการใหบริการ
ศูนยบริการรวม

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. การประชาสัมพันธอยางบูรณาการจังหวัด ในดานขาวสาร สื่อ ชองทาง และ
รูปแบบการประชาสัมพันธ ไดอยางครอบคลุม ตรงตามกลุมเปาหมาย
2. จังหวัดขอนแกนมีภาพลักษณที่ชัดเจน กลุมเปาหมายมีความรับรูที่ถูกตอง

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
รอยละ 70 ของประชาชนรับรูขาวสารของจังหวัดขอนแกน
รอยละ 70 ของประชาชนมีความเขาใจในภาพลักษณของจังหวัดขอนแกน
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กลยุทธ
1. สรางภาพลักษณความเปน
จังหวัดขอนแกน พรอมขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ การลงทุน การ
ทองเที่ยว การศึกษา ใหแก
ประชาชนตางจังหวัด

โครงการ
โครงการศึกษา วิเคราะห และ
ประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพลักษณ
จังหวัดขอนแกน
โครงการสํารวจความรับรูภาพลักษณ
จังหวัดขอนแกน จากประชาชนใน
จังหวัดและประชาชนในจังหวัดอื่น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนง.จังหวัด

สนง.จังหวัด

2. จัดตั้งคณะทํางานรวมจังหวัด
โครงการประชาสัมพันธขาวสารภาครัฐ สนง.จังหวัด
หนวยราชการกลาง สวนภูมิภาค เชิงบูรณาการเพื่อพิจารณาเลือกใชสื่อ
องคการปกครองสวนทองถิ่น
ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
และภาคเอกชนประชาสัมพันธ
จังหวัดเพื่อกําหนดแนวทางการ
ประชาสัมพันธรวมกัน ทั้งในดาน
เนื้อหา และดานการใชสื่อ

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ
จังหวัด

‘54
-

‘55
0.50

‘56
-

‘57
-

-

-

0.50

-

จังหวัด

5.00

5.00

5.00

5.00

จังหวัด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6:
การสรางเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
สรุปแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกนจากกรอบยุทธศาสตรภาค ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดย
1) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของเมืองหลักชายแดนใหเอื้อตอการการคา การลงทุนและการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน อาทิ Warehouse, Truck
Terminal สะพานขามโขงที่นครพนม
2) พัฒนาสนามบินสะหวันนะเขตรวมกับเพื่อนบานเพื่อใชรวมกันแบบ Domestic ของไทย
3) รวมมือทางวิชาการ และทํายุทธศาสตร การคา การลงทุน และการทองเที่ยวแบบทวิภาคี (ไทย-ลาว, ไทย-กัมพูชา)
4) เรงรัดการดําเนินงาน GMS VISA, Single Window Inspection และ Contract Farming และปรับระบบการตรวจปลอยคนและสินคาใหรวดเร็ว
5) สงเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน การกอสราง Distribution Center ที่มุกดาหาร
6) สงเสริมการพัฒนาเมืองแฝด (Twin Cities) อาทิ หนองคาย-เวียงจันทร นครพนม-คํามวน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ชองเม็ก-ปากเซ ชองสะงํา-อัลลองเวง และชอง
จอม-ภูสําโรง
สรุปแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกนจากนโยบาย ยุทธศาสตรของหนวยราชการบริหารสวนกลางและภูมิภาคในจังหวัดขอนแกน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
-

การทองเที่ยว
พาณิชย
อุตสาหกรรม
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
สํานักงานจังหวัดขนสง

ยุทธศาสตรหนวยงาน
การสรางสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศเพื่อนบาน ในดานตางๆ เชน การกีฬา การคา การลงทุน วัฒนธรรม และการ
ทองเที่ยว
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เปนเมืองพี่นองกับเมืองสําคัญของประเทศพันธมิตรในการพัฒนาเมืองดาน
ตางๆ
2. มีขอตกลงรวมระหวางเมืองเพื่อสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร
จังหวัด

กลยุทธ
1. วิเคราะห พิจารณาความเหมาะสม
ในการสรางความสัมพันธระหวาง
เมือง
2. สรางความสัมพันธเพื่อเปนเมืองพี่
นองกับเมืองสําคัญของประเทศ
พันธมิตรดานตางๆ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนาในชวงป 2554-2557
รอยละความสําเร็จในการลงนามเมืองพี่นอง
จํานวนขอตกลงที่ออกรวมกันระหวางจังหวัดขอนแกนและเมืองพันธมิตร

โครงการ
โครงการจัดทํารายชื่อเมืองพันธมิตรและ
วิเคราะหความเหมาะสมในการสรางสัมพันธ
ในดานตางๆ
โครงการพัฒนาความสัมพันธดานวัฒนธรรม
และการศึกษากับเมืองหนานหนิง (จีน)
โครงการพัฒนาความสัมพันธดานวัฒนธรรม
การศึกษา และการคากับเมืองแว(เวียดนาม)
โครงการพัฒนาความสัมพันธดานวัฒนธรรม
และการศึกษากับเมืองดงเหย (เวียดนาม)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนง.จังหวัดขอนแกน

‘54
0.30

งบประมาณ
‘55
‘56
-

เทศบาลนคร
ขอนแกน

-

1.00

สนง.จังหวัดขอนแกน

-

-

สนง.จังหวัดขอนแกน

-

-

‘57
-

-

1.00
-

1.00

แหลง
งบประมาณ
จังหวัด

-

จังหวัด

-

จังหวัด
จังหวัด
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8. กลไกการนําแผนพัฒนาจังหวัดไปสูก ารปฏิบัติ
สวนราชการตางๆ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน สามารถใชแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกนเปนกรอบชี้นําในการถายทอดกลยุทธหลักไปสูการปฏิบัติงานของ
หนวยงานได ทั้งมิติของการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่ปกติ (Functional-based approach) มิติพื้นที่ (Area-based approach) หรือมิติการทํางานเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นตาม
ระเบียบวาระงานพิเศษ (Agenda-based approach) โดยคํานึงถึงความจําเปนและความเรงดวนของแตละประเด็นยุทธศาสตรตามลักษณะความตองการของพื้นที่ โดยจัดทําใหอยูใน
รูปแบบของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน เพื่อใหมั่นใจวาจะมีการนําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาไดตามความตองการของประชาชน ตลอดจนมีความสอดคลอง บูรณาการ และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ ทั้งนี้ ควรจัดใหมีกิจกรรมตางๆ
ดังตอไปนี้ เพื่อเสริมศักยภาพการนําแผนพัฒนาจังหวัดใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
• จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรจังหวัด ทั้ง 5 ดาน โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และมีตัวแทนจากภาคสวนตางๆ เขารวมเปนคณะกรรมการ โดย
ปฏิบัติงานใหเชื่อมโยงกับ กบจ. ขอนแกน
• จัดใหมีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของจังหวัดใหมีความทันสมัย เพื่อปรับปรุงคาเปาหมายตามตัวชี้วัดใหเหมาะสม
• จังหวัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจงหวัด เพื่อนําไปสูการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
• อปท. จัดทําแผนงานประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
• จัดตั้งศูนยปฏิบัติการของจังหวัด เพื่อเปนศูนยกลางในการสื่อสารแผนพัฒนาจังหวัดสูประชาชน รวมทั้งเปนศูนยกลางการติดตามการนําแผนฯ ไปสูปฏิบัติ
• จัดใหมีการสํารวจประจําป เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา และปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
โครงการต างๆ ที่ร ะบุใ นพัฒนาจังหวัดขอนแกนเปนโครงการที่ผานการพิจารณาแลววา มีความสอดคลอ งกับ ศักยภาพ และลั กษณะป ญ หาในพื้น ที่ ตลอดจนแนวโนม การ
เปลี่ยนแปลงทางบริบทตางๆ ดังนั้น โครงการดังกลาวจึงควรไดรับการกําหนดงบประมาณหรือทรัพยากรที่จําเปน พรอมกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน และการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการอยางชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงไปสูกระบวนการวางแผนงบประมาณ โดยหนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติราชการดังกลาวใหแลวเสร็จตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวใน
ปฏิทินการพิจารณางบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรมีความสอดคลอง บูรณาการ และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
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นอกจากนี้ สวนราชการตางๆ ยังสามารถนำแผนปฏิบัติราชการที่จัดทําขึ้นนั้นไปเชื่อมโยงกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการประเมินผลหนวยงานได ซึ่งจะทําให
กระบวนการดานการวางแผนยุทธศาสตร ตลอดจนการวางแผนงบประมาณ และการประเมินผลหนวยงานมีความสัมพันธสอดคลองกันอยางสมบูรณ
อนึ่ง การนําแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและมีประสิทธิผลนั้น ควรจัดใหมีกิจกรรมสําหรับการกํากับ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบตางๆ
ตอไปนี้
- การติดตามผลการดําเนินงานระหวางป
เปนกิจกรรมที่ควรจัดขึ้นทั้งในระดับหนวยงานและภาพรวมของจังหวัด โดยอาจจัดอยูในรูปของการประชุมติดตามผลงานเปนระยะๆ ของคณะกรรมการบริหารจังหวัดเชิงบูรณาการ
หรือจัดใหมีเครื่องมือสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลสัมฤทธิ์ของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินความเบี่ยงเบนแปรปรวนระหวางผลงานที่เกิดขึ้น
จริงกับเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งเปาหมายในระดับประเด็นยุทธศาสตรและระดับกลยุทธ ตลอดจนเพื่อใหทราบความกาวหนาของโครงการตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
- การสรุปผลการดําเนินงานประจําป
เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนถึงผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวใน
การดําเนินงานโครงการตางๆ เพื่อเปนขอมูลนําเขาที่สําคัญในการทบทวนเปาหมาย กลยุทธ และโครงการของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปถัดไป รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงผลการ
ติดตามเขากับการประเมินผลงานของหนวยงานและบุคลากรตามเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ไดจัดทําไว
- การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนฯ
เปนการประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน แบบรวบยอด เพื่อสรุปการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงบทเรียนตางๆที่ไดรับจากการบริหารราชการ
ตลอดชวงเวลา 4 ป ซึ่งผลสรุปนี้จะสามารถนํามาใชเปนสวนหนึ่งของขอมูลนําเขาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดฉบับตอไป
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