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คํานํา 

             ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ไดประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน เมื่อวันท่ี   2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564  ใหขาพเจานายพงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ  ไดรับเลือกตั้งให
ทําหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกอบกับ มาตรา 35/4 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี5) พ.ศ.2562  กําหนดวา กอนนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดเขารับหนาท่ี ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดโดยไมมีการลงมติ  ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด  

            ขาพเจา  ในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จึงกําหนดนโยบายการบริหาร
ราชการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามอํานาจหนาท่ีและแนวทางในการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดขอนแกน  มุงเนนการพัฒนาและแกไขปญหาใน
การพัฒนาศักยภาพขององคกร รวมท้ังการบูรณาการความรวมมือ รวมคิด รวมทํา กับทุกภาคสวนราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองท่ี ภาคเอกชน กลุมพลังมวลชนตาง ๆ และประชาชน โดยยึดหลัก 6 
ประการ ไดแกหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุมคา และในปจจุบันไดมีการสงเสริมใหนํานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ มา
ใชเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเปดโอกาสในการเขาถึงบริการ
สาธารณะท่ีท่ัวถึงเทาเทียม การมีสุขภาพและชีวิตความเปนอยูท่ีดี โดยสนับสนุนใหประชาชนในทุกพ้ืนท่ี
ไดรับการบริการการแพทยฉุกเฉินอยางท่ัวถึง ท้ังนี้ก็เพ่ือพัฒนาจังหวัดขอนแกน ใหมีความเจริญกาวหนา 
และเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนชาวขอนแกนทุกคน  
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คําแถลงนโยบาย 
ของ 

นายพงษศักดิ์  ตัง้วานิชกพงษ 
นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

ทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ที่เคารพ 

      ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดดําเนินการ

จัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เมื่อวันอาทิตยท่ี   20 ธันวาคม  พุทธศักราช  

2563  และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดเห็นชอบใหประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน  ตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และขอ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  วาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการ

เลือกตั้ง โดยกระผม  นายพงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน   

ทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ที่เคารพ 

           จากการท่ีกระผมไดดํารงตําแหนง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตอเนื่องกันมา
หลายสมัยติดตอกัน จึงขอเรียนตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนวาการเปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนในสมัยท่ีผานมา  กระผมไดปรับแนวคิดในการแกไขปญหาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  โดยมุงเสริมสรางศักยภาพในการประกอบอาชีพของชาวจังหวัดขอนแกนท่ีมีฐานะ
ยากจน  โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู  เพื่อสามารถวิเคราะหและตัดสินใจอยางมีเหตุผลมีการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหเกิดความมั่นคงย่ังยืน  สรางศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาทุนมนุษย  
ยกระดับการศึกษาใหมีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงและเปนสังคมแหงการเรียนรู  ตลอดท้ังพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ใหเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการพัฒนา การดําเนินนโยบายท่ีผานมา  ไดพัฒนา
เพื่อมุงแกปญหาความยากจน  และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนจังหวัดขอนแกน  ใหมีความ
เปนอยูท่ีดีขึ้น  ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็งสามารถแขงขันได  และพัฒนา
เมืองขอนแกนใหเปนเมืองนาอยู เพ่ือรองรับการเปนเมืองศูนยกลางของภูมิภาคในดานตาง ๆ  ท้ังดาน
เศรษฐกิจ  การบริการ  และการคมนาคมขนสง  ผลการดําเนินนโยบายดังกลาว  สงผลใหปญหาความ
ยากจนไดรับการแกไขอยางตอเนื่อง  จนลดความรุนแรงไปมาก  เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง  เกิด 
การรวมกลุมอาชีพในแตละพื้นท่ี  เกษตรกรและประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น  สงผลใหรายไดของ
ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น โดยผลการพัฒนาท่ีสําคัญในแตละดาน มีดังนี ้
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ดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  พัฒนาคนใหมีความพรอมท้ังทางรางกาย จิตใจ มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีสุขภาวะดีขึ้นท้ังทางรางกาย 
จิตใจ และพัฒนาสังคมคนขอนแกนใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคม
คุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทร สําหรับเปนทุนทางสังคม 
ในการพัฒนาขอนแกนใหไปสูเมืองนาอยูอยางย่ังยืน  

ดานการพัฒนาการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ใหสอดคลองกับแผนการ
ศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และพัฒนาสูความเปนเลิศตาม
มาตรฐาน โดยจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน และการบริหารท่ีเนนสถานศึกษาเปนสําคัญ สงเสริมการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศและภาษาท่ีสาม สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบใหมี
คุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาคนใหเปนทุนทางสังคมในการ
พัฒนาประเทศตอไป   

ดานการพัฒนาเมืองและชุมชน รองรับการเปนเมืองศูนยกลางการคา การบริการ การลงทุนของ

ภูมิภาค และประตูสูอินโดจีน ใหจังหวัดขอนแกนมีระบบโครงขายการคมนาคมขนสง เชื่อมระหวาง

หมูบาน ตําบลและอําเภอ ท่ีไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับบริการดานการคมนาคมท่ีท่ัวถึง สะดวก และ

ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีพรอม การพัฒนาบอบาดาล และเจาะบอบาดาลโดย

ระบบโซลาปม  บริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสารแบบมีสวนรวม ใหประชาชนไดรับความสะดวก 

ปลอดภัย และพึงพอใจในการรับบริการ  

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ

ระดับชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได ใหมีการรวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของแตละ

พ้ืนท่ี ชุมชนสามารถบริหารจัดการและขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไดอยางครบวงจร ตั้งแตการ

ผลิต การแปรรูป และการตลาด ผานเครือขายการมีสวนรวมของภาคี การพัฒนาจากทุกภาคสวนควบคูไป

กับการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง ชวยลดรายจาย เพ่ิมรายได และพรอมรองรับการเติบโตสูการเปนเมือง

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค  

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  พัฒนาเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเปนฐานการผลิตภาคเกษตร เตรียม

ความพรอมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสรางคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมท่ีดี โดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ใหสามารถ

ปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได เพื่อเปนฐานการผลิตของชุมชน  
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ดานการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ใหเปนองคกร

ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง มีระบบบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิด

ริเร่ิม เปล่ียนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ สามารถใหบริการสาธารณะท่ี

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ.2546  

ทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ที่เคารพ 

           จังหวัดขอนแกนยังจําเปนตองไดรับการพัฒนาและแกไขปญหาจากการเปล่ียนแปลงนโยบายและ

การลงทุนท่ีไมตอเนื่องจากรัฐบาล เศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจากปจจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

ปญหาส่ิงแวดลอมและภัยธรรมชาติ น้ําทวม ภัยแลง การยายถิ่นและประชากรแฝง ปญหายาเสพติดและ

อาชญากรรม การขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วเกิดปญหาขยะลนเมือง น้ําเนาเสียและการบุกรุกพ้ืนท่ี

สาธารณะ การใหดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลท่ีไมเทาเทียมและท่ัวถึงจากภาครัฐ ขอจํากัด

งบประมาณท่ีไมสอดคลองตอแผนการพัฒนา แนวทางและนโยบายท่ียังไมชัดเจนและยังไมเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันระหวางหนวยงานในพ้ืนท่ีและหนวยงานทองถิ่นดวยกันเองเปนตน ตลอดจนเศรษฐกิจท่ี

เติบโตและการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว สรางปญหาจราจรติดขัด เหลานี้ลวนแลวแตเปนปญหา

พ้ืนฐานท่ีเกิดขึ้น  ส่ีปของการบริหารราชการของกระผมตอจากนี้ ผมขออาสาทํางานรับใชพ่ีนองชาว

ขอนแกนอยางตอเนื่อง เพ่ือนําพาจังหวัดขอนแกนและพ่ีนองชาวขอนแกนทุกทานกาวขามอุปสรรค 

รวมกันขจัดปญหาความเดือดรอน รวมกันสรางสรรคระบบเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรง สรางสรรคสังคมแหง

คุณภาพการสรางรายไดท่ีดีจากการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสุขภาพ

พลานามัย ท่ีแข็ งแรง ร วมใส ใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและปกปองหวงแหน ตลอดจนการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา พัฒนาขอนแกนไปสูเปาหมายและประสบความสําเร็จดวยกัน เพื่อเปน

การเตรียมความพรอมและวางรากฐานการพัฒนาและแกไขปญหาอันแข็งแกรงอยางเปนระบบ   ดวย

นโยบาย ดังตอไปนี้ครับ 

1. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

2. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา 

3. นโยบายดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 

4. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

5. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6. นโยบายดานการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
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         กระผม  ขอนําเรียนแนวนโยบายในรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

1.  นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

เปาหมายจะพัฒนาคนใหมีความพรอมท้ังทางรางกาย  จิตใจ  มีคุณธรรม  และจริยธรรมในการ

ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  มีสุขภาวะดีขึ้นท้ังทางรางกาย  จิตใจ  และพัฒนา

สังคมคนขอนแกนใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็ง  และมีดุลยภาพใน  3  ดาน  คือ  เปนสังคมคุณภาพ  

สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทร  สําหรับเปนทุนทางสังคมในการ

พัฒนาขอนแกนใหไปสูเมืองนาอยูอยางย่ังยืน  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ  ประกอบดวย 

 1.1  พัฒนาคุณภาพคนทุกกลุมวัยใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะและการดํารงชีวิต  อยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัย  สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปล่ียนแปลง  มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอด

ชีวิตโดยใหความสําคัญกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาเสริมสรางศักยภาพของคนใหมี

ภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง  และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  สรางสังคมแหง

การเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  และสนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

 1.2  เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมไทยแกเด็กและเยาวชน  ใหตระหนักถึงคุณคา

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ดวยการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดี  มีคานิยมท่ีพึงประสงค  อยูรวมกันดวย

ความรัก  ความสามัคคี  ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย  และสราง

คานิยมใหภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  เพื่อเปนฐานในการกาวไปสูสังคมคุณภาพ 

 1.3  เสริมสรางสุขภาวะใหคนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ  ดวยการสงเสริม  สนับสนุน  และ

พัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร  เนนการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน  ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน

ในการเฝาระวังและการจัดการกับโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําใหทันตอสถานการณ  สนับสนุนการสรางระบบ

บริการการแพทยฉุกเฉิน  สงเสริมการแพทยทางเลือก  สงเสริมบทบาทและเพ่ิมขีดความสามารถของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อสม.) ใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน  ใหสามารถเปนกําลังสําคัญ

ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

 1.4  เสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับประชาชน   เยาวชนท่ัวไป  และเยาวชนกลุมเส่ียง  ไมให

เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด  และสงเสริม  สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบวงจร

ท้ังดานการปองกัน  การปราบปราม  การบําบัดรักษา  และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

 1.5  สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาการเลนกีฬา  เพื่อออกกําลังกายและพัฒนาไปสูการกีฬาระดับ

อาชีพตามศักยภาพ  รวมถึงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาใหไดมาตรฐานสากล  ท้ังดานส่ิงอํานวย

ความสะดวก  สนามกีฬา  วัสดุ  อุปกรณท่ีทันสมัย  เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา  และรองรับการเปนเจาภาพ

จัดการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ   
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 1.6  ฟน ฟู วัฒนธรรมทองถิ่น ท่ีดี งาม  อนุ รักษ   ทํานุ บํา รุง   และบูรณะแหลงศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   ท่ีเปนเอกลักษณของทองถิ่นและมีคุณคาทางประวัติศาสตร  

ใหเปนมรดกของคนรุนตอไป 

2.  นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา 

 โดยจะพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  และ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  และพัฒนาสูความเปนเลิศตามมาตรฐาน  โดย

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน  และการบริหารท่ีเนนสถานศึกษาเปนสําคัญ  สงเสริมการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศและภาษาท่ีสาม  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบใหมีคุณภาพ  

และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต  เพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาคนใหเปนทุนทางสังคมในการพัฒนา

ประเทศตอไป  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ  ประกอบดวย 

 2.1  พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน

และเชื่อมโยงกับภูมิสังคม  โดยบูรณาการการเรียนรูใหหลากหลาย  ท้ังดานวิชาการ  ทักษะชีวิต  และ

นันทนาการ   ท่ีครอบคลุมท้ังดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  วัฒนธรรม  ศาสนา  และประชาธิปไตย 

 2.2  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวยจังหวัดขอนแกน  ใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน  โดยมุงใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม  มุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจกบุคคล  

สรางความตระหนักในสิทธิและหนาท่ี 

2.3  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  โดยสนับสนุนใหมีระบบการเรียน

การสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

2.4  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ใหมีคุณภาพและ

พอเพียงกับสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

2.5  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย  ใหมีคุณภาพและ

พัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.  นโยบายดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 

 เปาหมายเพ่ือรองรับการเปนเมืองศูนยกลางการคา  การบริการ  การลงทุนของภูมิภาค  และ

ประตูสู  อินโดจีน  ใหจังหวัดขอนแกนมีระบบโครงขายการคมนาคมขนสง  เชื่อมระหวางหมูบาน  ตําบล  

และอําเภอ    ท่ีไดมาตรฐาน  ประชาชนไดรับบริการดานการคมนาคมท่ีท่ัวถึง  สะดวก  และปลอดภัย  มี

ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท่ีพรอมบริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสารแบบมีสวนรวม  ให

ประชาชนไดรับความสะดวก  ปลอดภัย  และพึงพอใจในการรับบริการ  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ  

ประกอบดวย 
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 3.1  พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน  ตําบล  และอําเภอ  

ใหไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร  และมาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 3.2  พัฒนาเสนทางเขาสูแหลงเกษตรกรรม  ใหเกษตรกรใชในการลําเลียงขนสงผลผลิต ทาง

การเกษตร  สูแหลงชุมชนและกระจายสินคาไปยังแหลงจําหนายอยางท่ัวถึง  รวดเร็ว 

 3.3  พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร  ท่ีไดรับถาย

โอนใหมีมาตรฐาน  สะดวก  และปลอดภัย 

 3.4  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมือง

และชุมชน  ดวยการบูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ  และใหชุมชนมีสวนรวม

เสริมสรางความรวมมือและสรางเครือขายการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยระหวางทองถิ่น  สวน

ราชการ  องคกรเอกชน    และชุนชน  ใหการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ทันทวงที 

 3.5  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหท่ัวถึงตามศักยภาพ

ความพรอม  และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

4.  นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 เปาหมายจะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็ง

และสามารถแขงขันได  ใหมีการรวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี  ชุมชนสามารถ

บริหารจัดการและขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไดอยางครบวงจร  ตั้งแตการผลิต  การแปรรูป  

และการตลาด  ผานเครือขายการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคสวน  ควบคูไปกับ  การพัฒนา

ชุมชนพึ่งตนเอง  ชวยลดรายจาย  เพ่ิมรายได  และพรอมรองรับการเติบโตสูการเปนเมืองศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจของภูมิภาค  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ  ประกอบดวย 

 4.1  สงเสริม  พัฒนา  และฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ   ประวัติศาสตร  และวัฒนธรรมท่ีมี

อยูแลว  สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมใหมีศักยภาพ  สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม  

และวิถีชีวิตของชุมชน พัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเท่ียว  ส่ิงอํานวยความสะดวก  และบุคลากรท่ี

เกี่ยวของกับการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน  สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคาและ

มูลคาเพิ่มทางการทองเท่ียว 

4.2  สงเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และลดตนทุนทางการเกษตร  

สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร  โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตร  ดวยระบบเกษตร

แบบย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชน  การทําเกษตรอินทรีย  เกษตรทฤษฏีใหม  เกษตร
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ผสมผสาน   วนเกษตร  ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน  สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชน

ในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร  อาหาร  และพลังงาน 

4.3  สงเสริม  สนับสนุน  ใหประชาชนท่ัวไป  และกลุมผูดอยโอกาส  มีอาชีพและรายไดเพียงพอ     

ตอการดํารงชีพ  โดยการฝกอาชีพและสนับสนุนปจจัยในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ   

ความตองการ 

4.4  สงเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร  ตั้งแตกระบวน  

การผลิต  การแปรรูป  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ  และการตลาด  โดยเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่น  

รวมถึงสงเสริมใหมีการรวมกลุมอาชีพตามศักยภาพของแตละพื้นท่ีเพื่อพัฒนาไปสูวิสาหกิจชุมชน 

5.  นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เปาหมายจะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  เพ่ือเปนฐานการผลิตภาคเกษตร  เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี  โดยชุมชนมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการและ  ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน  เพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  ใหสามารถปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได  เพ่ือ

เปนฐานการผลิตของชุมชน  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ  ประกอบดวย 

 5.1  สนับสนุน  สงเสริมการฟนฟู  รักษาปาตนน้ําลําธาร  และการปลูกปา  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม  

และความหลากหลายทางชีวภาพ 

 5.2  พัฒนา  ปรับปรุง  และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ  เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําในแหลงน้ํา  ท่ีมีศักยภาพ

ในการกักเก็บน้ํา  เพ่ือลดปญหาการขาดแคลนน้ํา  และบรรเทาอุทกภัย  จัดหาแหลงน้ําในระดับไรนา  

และชุมชนอยางท่ัวถึง  เพื่อใหเพียงพอกับการเกษตร  อุปโภค  และบริโภค 

 5.3  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน  โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัด

แยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด  สนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร  

เสริมสราง  องคความรูแกชุมชนในการจัดการน้ําเสียในชุมชน  และพัฒนาเครือขายชุมชนในการเฝาระวัง

และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน 

 5.4  เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ  

และส่ิงแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี  โดยสรางชุมชนตนแบบ  ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ภายใตหลักการคนอยูรวมกับระบบนิเวศอยางเกื้อกูล 
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6.  นโยบายดานการพัฒนาการบริหารจัดการที่ด ี

 เปาหมายเพ่ือจะพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ใหเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง  มี

ระบบบริหารจัดการท่ีดี  บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู  คิดริเร่ิม  เปล่ียนแปลง  

และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ  สามารถใหบริการสาธารณะท่ีตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ท่ีเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  โดยยึดหลักการ

ธรรมาภิบาลตาม  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546  

โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ  ประกอบดวย 

 6.1  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเทคโนโลยี  ระบบสารสนเทศ  และนวัตกรรมสมัยใหมในการ

ปฏิบัติงาน  และใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

 6.2  พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการ  การเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใส

เปนธรรม  และตรวจสอบได 

 6.3  พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีคุณภาพสูง  มีคุณธรรม   จริยธรรมทาง

อาชีพ  และมีความรับผิดชอบ  เพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการใหบริการสาธารณะ

อยางมีประสิทธิภาพ  โดยมุงพัฒนาใน  4  ดาน  คือ  ทันตอการเปล่ียนแปลง  มีสวนรวม  เกง  และดี 

 6.4  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งใหเกิดพลังของคนในชุมชน  และ

มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น  รวมคิด  รวมทํา  รวมตรวจสอบ  รวมรับผิดชอบในการพัฒนา 

และรวมแกไขปญหา 

ทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ที่เคารพ 

 การกําหนดนโยบายบริหารราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ของนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน  ตามท่ีกลาวมาแลวนั้น  ไดคํานึงถึงความตอเนื่องในการพัฒนาและการแกไขปญหา

ตลอดจนสถานการณการเปล่ียนแปลงในประเทศ  ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  การเมือง  และ

การเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีของจังหวัดขอนแกน  รวมถึงความมุงม่ันของกระผมในการท่ีจะพัฒนาและแกไข

ปญหาของพี่นองประชาชนในจังหวัดขอนแกน  ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  ตลอดจนพัฒนาจังหวัดขอนแกน

ใหเปนเมืองนาอยู  และเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจของภูมิภาค  เพ่ือสรางรากฐานความมั่นคงทางดาน

เศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม  ใหจังหวัดขอนแกน  พัฒนาไปสูความกาวหนาอยางม่ันคง  และย่ังยืน

สืบไป  เมื่อการแถลงนโยบายนี้เสร็จส้ิน  ฝายขาราชการจะไดนําไปเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และจัดทําแผนงานโครงการ  เพื่อนําไปสูการดําเนินงานตอไป 
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 กระผม  ขอใหความเชื่อมั่นตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  อันเปนองคกรท่ีมีหนาท่ี

ในการตรวจสอบการทํางานของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนวา  จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ซื่อสัตย  สุจริต  มีความมุงมั่นท่ีจะบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ใหเปนองคกรท่ีมีขีด

สมรรถนะสูงในการพัฒนาทองถิ่นสูความย่ังยืน  โดยยึดประโยชนสุขของประชาชนขาวจังหวัดขอนแกน

เปนสําคัญ  ขอขอบคุณครับ 
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อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
แหงพระราชบัญญตัิองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  2540  แกไขเพ่ิมเติมถึง   

(ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2562 
หมวด  4 

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

มาตรา 45    องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหาร

สวนจังหวัด ดังตอไปนี้  

(1)   ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย  

(2)   จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

(3)   สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น  

(4)   ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น  

(5)   แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น  

(6)   อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เฉพาะภายในเขตสภาตําบล  

     (6/1)  ใหความชวยเหลือ  สงเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความ

สงบเรียบรอย  ความในมาตรา  (6/1)  เพ่ิมเติมโดยมาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัด (ฉบับท่ี  5) พ.ศ. 2562 

(7)   คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

       (7 ทวิ)   บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  

ความในมาตรา  7  ทวิ  เพิ่มเติมโดยมาตรา 8  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี  2) 

พ.ศ. 2542 

       (7 ตรี)  จัดการ  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  รวมท้ังการจัดการหรือสนับสนุน

การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  ความในมาตรา  7  ตรี  เพ่ิมเติมโดยมาตรา 20  แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี  5) พ.ศ. 2562 

(8)   จัดทํากิจการใดๆ  อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นอ่ืน  ท่ีอยูในเขตองคการ

บริหารสวนจังหวัด  และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอ่ืนรวมกันดําเนินการ หรือให

องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา  ท้ังนี้  ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

(9)   จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน กําหนดใหเปน

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  
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บรรดาอํานาจหนาท่ีใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาค อาจมอบใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได  ท้ังนี้  ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 45/1    การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ตองเปนไปเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อ  จัดจาง     

การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้น  และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดความใน

มาตรา  45/1  เพ่ิมเติมโดยมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  (ฉบับท่ี  3)  

พ.ศ. 2546 

มาตรา 46    องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการ

สวนทองถิ่นอ่ืนหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนท่ีอยูนอกเขตจังหวัดได เม่ือไดรับความยินยอม  จาก

ราชการสวนทองถิ่นอื่น  หรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 47    กิจการใดเปนกิจการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดพึงจัดทําตามอํานาจหนาท่ี ถา

องคการบริหารสวนจังหวัดไมจัดทํา รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีคําส่ัง  ใหราชการ

สวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นได 

ในกรณีท่ีราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหคิดคาใชจาย

และคาภาระตางๆ   ตามความเปนจริงไดตามอัตราและระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

มาตรา 48    องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น โดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ 

มาตรา 49    องคการบริหารสวนจังหวัด  อาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการ  ซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ี 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ  หรือคาตอบแทนท่ีเกี่ยวของแทน

องคการบริหารสวนจังหวัดได  แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  และผูวา

ราชการจังหวัดเสียกอน  

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไมได 

มาตรา 50   การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีลักษณะเปนการพาณิชย อาจทํา

ไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงพระราชบัญญัตกํิาหนดแผน 

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 
 

มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16  ใหองคการบริหารสวนจังหวัด  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้  

(1)   การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  ตาม

ระเบียบ   ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

(2)   การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น  

(3)   การประสานและใหความรวมมือ  ในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  

(4)   การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมาย  จะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  

(5)   การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม  

(6)   การจัดการศึกษา  

(7)   การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

(8)   การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น  

(9)   การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม  

(11) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม  

(12) การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  

(13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา  

(14) การสงเสริมการทองเท่ียว  

(15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการ  ไมวาจะดําเนินการเอง หรือรวมกับ

บุคคลอื่นหรือจากสหการ  

(16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  

(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  

(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น  

(19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล  การปองกันและควบคุมโรคติดตอ  

(20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ  

(21) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  

(22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(23) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด  
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(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาท่ี   ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีอยูในเขตและ

กิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวน

จังหวัดจัดทํา  ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

(25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น  

(26) การใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่น  

(27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส  

(28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน

อํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  

(29) กิจการอื่นใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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กฎกระทรวง 
(พ.ศ.2541) 

ออกตามความในพระราชบัญญัตอิงคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 45 (8) แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
        ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีราชการสวนทองถิ่นอ่ืนสมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวม
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 
               (1)  จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (2)  กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
  (3)  บําบัดน้ําเสีย 
  (4)  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (5)  วางผังเมือง 
  (6)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงขนาดตามกฎหมาย  
วาดวยทางหลวง 
  (7)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
  (8)  จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ท่ีจอดรถ และตลาด 
  (9)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        (10)  รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
        (11)  จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
                 (12)  จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ
และสวนสัตว ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมสําหรับราษฎร 
                (13)  จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ 
        (14)  ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
        (15)  จัดตั้งและการบํารุงสถานพยาบาล 
        (16)  สงเสริมการทองเท่ียว 
        (17)  สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
        (18)  กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองคการบริหาร 
สวนจังหวัด  
 
        ใหไว ณ วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2541 

พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เรื่อง  กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ 

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(ฉบับที่  1) 
 

             เพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดในเขตจังหวัด 

เปนไปดวยความเรียบรอยไมเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นอื่นในจังหวัด จึงสมควรกําหนดลักษณะของอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดขึ้น 

             อาศัยอํานาจตามมาตรา 12 (15) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ 

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจาย 

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงประกาศกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคการ 

บริหารสวนจังหวัดไว ดังตอไปนี ้   

             ขอ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในการใหบริการสาธารณะใน 

เขตจังหวัด 

(1) ดําเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อื่นในเขตจังหวัด 

                     (2) เปนการดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเปนภาพรวมขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นในจังหวัดท่ีมุงตอประโยชนของทองถิ่นหรือประชาชนเปนสวนรวม และไมเขาไปดําเนินงานท่ี 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการไดเอง 

                     (3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะท่ีมีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง 

หรือมีผูท่ีไดรับประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 1 แหงขึ้นไป 

               ขอ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอ 1  

องคการบริหารสวนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลักษณะดังนี้ คือ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดย 

การสรางและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสูการใชจายงบประมาณ

ในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความสมดุลยและคุมคาทางเศรษฐกิจ    
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                     (2) การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการท่ีเปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญหรือมีการ

เกี่ยวเนื่องกันหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับ

แผนงานโครงการท่ีดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด 

                     (3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ

ประชาชนในระดับจังหวัด และไมเปนการซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อขยายศักยภาพและมุงตอผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคม

สงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด 

                     (4) การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว การสงเสริมการลงทุน และ

พาณิชย กรรมของจังหวัด 

                     (5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอยางย่ิง 

การทําหนาท่ีเปนองคกรหลักในการกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวมใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด 

                     (6) ใหบริการดานเทคนิค วิชาการ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล บุคลากร แกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด 

                     (7) ดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนภารกิจตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมถายโอนท่ี

องคการบริหารสวนจังหวัด “มีหนาท่ีท่ีตองทํา” 

             ขอ 3 การสนับสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จะกระทําไดแตเฉพาะ

กรณีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะตองดําเนินการเอง แตไมสามารถดําเนินการ

เองได เนื่องจากเปนงานปฏิบัติซึ่งจะตองใชเทคนิควิชาการสูง และหนวยงานของรัฐนั้นมีความสามารถท่ีจะ

ดําเนินการไดดีกวา และผลของการใหการสนับสนุนนั้นจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานตามอํานาจ

หนาท่ี ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

                     การสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทําไดในกรณีท่ี

เรงดวนและจําเปนหากไมดําเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชน 

                     การใหการสนับสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปในลักษณะของการ

สงเสริมความสามารถดําเนินการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการรวม

คิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะของการใหส่ิงของ หรือการเขาไป

ดําเนินการแทน 
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             ขอ 4 หากมีปญหา ขอขัดของ ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวน

จังหวัดตามท่ีกําหนดไวในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาท่ีในการวินิจฉัยและ

ดําเนินการตามประกาศนี้ 

 

      ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  13    สิงหาคม   พ.ศ.   2546  

   จาตุรนต  ฉายแสง 

   รองนายกรัฐมนตรี  

  ประธานกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เรื่อง  กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ 

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(ฉบับที่  2) 

 ตามท่ีไดมีประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เร่ือง  กําหนด

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด  ลงวันท่ี  13  สิงหาคม  

2546  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐในเขตจังหวัด  และตอมาไดมีประกาศ

คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เร่ืองหลักเกณฑการสนับสนุนของ

องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลงวันท่ี  

23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  

เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน  สวนราชการ  หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐในจังหวัดขึ้นใหม   จึงสมควรยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑในการสนับสนุน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน  หรือสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  ขององคการบริหารสวน

จังหวัด  ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เร่ือง  กําหนด

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด  ลงวันท่ี  13  สิงหาคม  

2546  ดังกลาว 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  12  (15)  และมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542  คณะกรรมการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึงประกาศใหยกเลิกวรรคหนึ่งและวรรคสองของขอ  3  ของ

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เร่ือง กําหนดอํานาจและ

หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด  ลงวันท่ี  13  สิงหาคม  2546 

 ท้ังนี้  ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552 

     อภิสิทธ  เวชชาชีวะ 

        นายกรัฐมนตรี 

  ประธานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ฝ่ายบริหาร 

นายก อบจ. ขอนแก่น 
เลขานุการนายกฯ 
และท่ีปรึกษาฯ 

รวมกันไม่เกิน  5  คน 

รองนายกฯ  คนที่ 1 รองนายกฯ  คนที่ 2 

 

รองนายกฯ  คนที่ 3 

 

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

รองปลัดอบจ.ขอนแก่น  คนที่ 1 

 

รองปลัดอบจ.ขอนแก่น  คนที่ 2 

 

รองปลัดอบจ.ขอนแก่น  คนที่ 3 

 

 สำนักปลัดฯ  กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ  กองคลัง สำนัการช่าง สำนักการศึกษาฯ กองกิจการขนส่ง  กองพัสดฯุ  กองการเจ้าหน้าที่ 

โรงเรียนในสังกัด  20  โรงเรียน 

 
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว   โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 
โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตอุปถัมภ์)  โรงเรียนโนนหันวิทยายน 
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา  โรงเรียนสีชมพูศึกษา 
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม  โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา   โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม   โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม   โรงเรียนบ้านบะแค 
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ฝายสภา 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เลขานุการสภาฯ 

รองประธานสภาฯ  คนท่ี 1 รองประธานสภาฯ  คนท่ี 2 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 42  คน 

คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ 

คณะกรรมการตรวจรายงาน     

การประชุมสภา อบจ.ขอนแกน 

 

คณะกรรมการสามัญ          

ประจําสภา อบจ.ขอนแกน 

คณะกรรมการแปรญัตติ          

รางขอบัญญัติ อบจ.ขอนแกน 

 

1.   คณะกรรมการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการประชาชน 

2.   คณะกรรมการสงเสริมอาชีพ 

3.   คณะกรรมการสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม   

4.   คณะกรรมการกีฬา – ทองเท่ียว 

5.   คณะกรรมการประชาสัมพันธ 

6.   คณะกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

7.   คณะกรรมการการศึกษา – เทคโนโลย ี

8.   คณะกรรมการโยธา – คมนาคม   

9.   คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี    

      และภูมิปญญาทองถ่ิน 

10. คณะกรรมการพัฒนารายไดของ อบจ.ขอนแกน 
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