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บทที ่ 3 
การวเิคราะห์ศักยภาพการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

3.1 หลกัและแนวคดิในการวางแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในระยะ 5 ปี 
พ.ศ.2556-2560 ยึดหลกัและแนวคิดการพฒันาท่ีสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัแนวนโยบายและทิศทางการ
พฒันาในระดบัต่าง ๆ ทั้ง  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) แนวนโยบาย
รัฐบาล   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเ ฉียง เหนือ  แผนพัฒนาก ลุ่มจังหวัดภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธ์ุ) แผนพฒันาจงัหวดัขอนแก่น 
และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ท่ีได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ตลอดจนภารกิจและอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัคาํนึงถึงศกัยภาพการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
และปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยน้อมนาํหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
แนวทางปฏิบติั ท่ีเนน้ “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” และ “สร้างสมดุลการพฒันา” ในทุกมิติ เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจงัหวดัขอนแก่น ให้อยู่ดีมีสุข ควบคู่ไปกบัการพฒันาความสมดุลทุกมิติการ
พฒันา ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเป็นองคร์วม เพื่อใหข้อนแก่นเป็น
เมืองน่าอยู ่ โดยทิศทางการพฒันาในระดบัต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบักรอบแนวคิดในการวางแผนพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
 
 3.1.1 นโยบายและทศิทางการพฒันาประเทศ 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559)    
การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) มีแนวคิดท่ีต่อเน่ืองจากแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี      8- 10  
โดยยงัคงยึดหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการ
พฒันา” ในทุกมิติ 

      ทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11   
มุ่งสร้างภูมิคุม้กนัในมิติต่าง ๆ เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนื โดยนาํทุนของประเทศท่ีมี
ศกัยภาพมาใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณาการและเก้ือกลูกนั พร้อมทั้งเสริมสร้างใหแ้ขง็แกร่งเพื่อเป็นรากฐานการ
พฒันาประเทศท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การเสริมสร้างทุนสงัคม (ทุนมนุษย ์ ทุนสงัคม ทุนทางวฒันธรรม) ให้
ความสาํคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยสู่สงัคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุม้กนัตั้งแต่ระดบัปัจเจก ครอบครัว 
และชุมชน สามารถจดัการความเส่ียง และปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บ
ประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นธรรม สาํหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ 
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ทุนทางการเงิน) มุ่งพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเ้ขม้แขง็ โดยใชภู้มิปัญญา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และความคิดสร้างสรรค ์ ใหค้วามสาํคญักบัการปรับโครงสร้างการคา้และการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการเช่ือมโยงกบั
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสงัคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ รวมทั้งการ
สร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้ จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชมคม
โลก โดยมียทุธศาสตร์การพฒันา 6 ยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุม้กนัตั้งแต่ระดบัปัจเจก ครอบครัว 
และชุมชน เพื่อใหเ้ป็นสงัคมท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงและบริหารจดัการความ
เส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเขา้ถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บ
การคุม้ครองทางสังคมท่ีครอบคลุมทัว่ถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและ
โครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายไดท่ี้มัน่คง ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ ผลประโยชน์และความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นอย่างเท่าเทียม และสามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี ภายใต้
ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพฒันาประเทศ   

รูปที่ 6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

 ยุทธศาสตร์การการสร้างความเปนธรรมในสังคม

 ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลงังาน

 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม

 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

                  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  มุ่งเตรียมคนใหพ้ร้อม
รับการเปล่ียนแปลง โดยให้ความสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยัให้มีภูมิคุม้กนัเพื่อเขา้สู่
สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งย ัง่ยนื ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศกัยภาพของคนในทุก
มิติให้มีความพร้อมทั้ งด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาท่ีรอบรู้ และมีจิตใจท่ีสํานึกใน
คุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ส่งเสริมการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินให้เขม้แขง็และสามารถสร้างภูมิคุม้กนัให้คนในชุมชน และเป็นพลงั
ทางสงัคมในการพฒันาประเทศ 
 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาํคญักบั
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และสามารถใชป้ระโยชน์
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เพื่อใหเ้ป็นฐานการผลิตอาหารและพลงังานท่ีมีความมัน่คง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม 
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร อาหารและพลงังาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
ความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน  ใหค้วามสาํคญั
กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์
ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นพื้นฐานสาํคญัในการขบัเคล่ือนสู่การพฒันาท่ีมีคุณภาพและยัง่ยืน ปรับ
โครงสร้างการคา้และการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้าง
มูลค่าเพิ่มใหก้บัสาขาบริการท่ีมีศกัยภาพบนพื้นฐานของนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์พฒันาธุรกิจ
สร้างสรรคแ์ละเมืองสร้างสรรค ์เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มดว้ยเทคโนโยลีและ
กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม พฒันาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิง
สร้างสรรคแ์ละเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมัน่คง
ดา้นพลงังาน  
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ให้ความสําคญักบัการพฒันาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เช่ือมโยงกบัประเทศ
เพื่อนบา้นและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้งเช่ือมโยงกบัการผลิตในประเทศ พฒันาความ
ร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกนัทั้งในระดบัอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพนัธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อม
ประเทศไทยในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสําคญักบัการพฒันากาํลงัคนในทุกภาคส่วนให้มี
ทกัษะท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลง ควบคู่ไปกบัการพฒันาความเช่ือมโยงดา้นขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภายใตก้รอบร่วมมืออนุภูมิภาค และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีการพฒันาภายในประเทศ  ตั้งแต่
ระดบัชุมชนทอ้งถ่ินใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลง  
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 6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใหค้วามสาํคญักบัการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ปรับกระบวนทศัน์การ
พฒันาและขบัเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ยกระดบัขีดความสามารถในการรับมือและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้จากเง่ือนไขดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กรอบความตกลงและพนัธกรณีดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 

 

นโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร) 

 นางสาวยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร  นายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวนัองัคารท่ี 23 
สิงหาคม 2554  ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 
           1. เพื่อนาํประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีสมดุลมีความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัของการสร้างการเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนื การ 
พฒันาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวยัถือเป็นปัจจยัช้ีขาดความสามารถในการอยูร่อดและ
แข่งขนัไดข้องเศรษฐกิจไทย 

2. เพื่อนาํประเทศไทยสู่สงัคมท่ีมีความปรองดองสมานฉนัทแ์ละอยูบ่นพื้นฐานของหลกั 
นิติธรรมท่ีเป็นมาตรฐานสากลเดียวกนัและมีหลกัปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัต่อประชาชนคนไทยทุกคน 
         3. เพื่อนาํประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อยา่งสมบูรณ์ โดย สร้าง
ความพร้อมและความเขม้แขง็ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  วฒันธรรม การเมืองและความมัน่คง 
  รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายการบริหารราชการแผน่ดินไว ้โดยแบ่งการดาํเนินงานเป็น 2  
ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล   

นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเร่ิมดําเนินการในปีแรก มี 16 ขอ้ ดงัน้ี 
1. สร้างความเขา้ใจร่วมกนัของประชาชนในชาติ ใหเ้กิดความสมคัรสมานสามคัคีเป็น 

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
                 2. การแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติด กาํหนดเป็น  “ วาระแห่งชาติ  ”  โดยยดึหลกันิติ
ธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูมี้อิทธิพล ผูป้ระพฤติมิชอบ บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด 

3. ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยา่งจริงจงั โดยยดึหลกั
ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

4. ส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการนํ้าอยา่งบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 



บทที ่3 การวเิคราะห์ศักยภาพการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น พ.ศ.2556-2560   

75  

ใหส้ามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ได ้และจดัหาแหล่งนํ้าในระดบัไร่นาและชุมชน
อยา่งทัว่ถึง 

5. เร่งนาํสนัติสุขและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนกลบัมาสู่พื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

                     6. เร่งฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้นและเร่งดาํเนินการ
ตามขอ้ผกูพนัในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558  
              7. แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ระกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและ
ราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง  
                     8.  ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน โดยเพิ่มกาํลงัซ้ือภายในประเทศ สร้างสมดุลและ
ความเขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค เช่น พกัหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรรายยอ่ย
และผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมีหน้ีตํ่ากวา่ 500,000 บาท อยา่งนอ้ย 3 ปี และปรับโครงสร้างหน้ีผูท่ี้มีหน้ีเกิน 
500,000 บาท  ใหแ้รงงานมีรายไดเ้ป็นวนัละไม่นอ้ยกวา่ 300 บาท ใหมี้มาตรการภาษีเพื่อลดภาระการ
ลงทุนสาํหรับส่ิงจาํเป็นในชีวิตของประชาชนทัว่ไป ไดแ้ก่ บา้นหลงัแรกและรถยนตค์นัแรก 
                     9. ปรับลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ใหเ้หลือร้อยละ 23 ในปี พ.ศ.2555 และลดลงเหลือร้อยละ 
20 ในปี พ.ศ.2556  
                     10. ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  โดยเพิ่มเงินกองทุนหมู่บา้นและชุมชน แห่ง
ละ 1 ลา้นบาท จดัตั้งกองทุนสตรี จดังบประมาณเขา้หมู่บา้นและชุมชน ( SML) 
                     11. ยกระดบัราคาสินคา้เกษตรและใหเ้กษตรกรเขา้ถึงแหล่งเงินทุน เช่น รับจาํนาํสินคา้
เกษตรกร  การออกบตัรเครดิตสาํหรับเกษตรกร 
                     12. เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศโดยประกาศใหปี้ พ.ศ.  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ เป็นปี “ มหศัจรรยไ์ทยแลนด ์”  (“ Miracle Thailand ”  Year)       
                      13. สนบัสนุนการพฒันางานศิลปหตัถกรรมและผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อการสร้างเอกลกัษณ์ 
และการผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ิน เช่น สนบัสนุนโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
                      14. พฒันาระบบประกนัสุขภาพ  (30 บาท รักษาทุกโรค) จดัใหมี้มาตรการลดปัจจยัเส่ียง 
ท่ีมีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการท่ีนาํไปสู่การเจบ็ป่วยเร้ือรัง  มาตรการป้องกนัอุบติัเหตุจาก
การจราจร 
                      15. จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ใหแ้ก่โรงเรียน   
                      16.  เร่งรัดและผลกัดนัการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง โดยมี
สภาร่างรัฐธรรมนูญท่ีเป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ ทั้งน้ีใหป้ระชาชนเห็นชอบผา่นการออก
เสียงประชามติ  
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นโยบายทีจ่ะดําเนินการภายในระยะ 4 ปี   มีดงัน้ี  

  1. นโยบายความมัน่คงของรัฐ 
   2. นโยบายเศรษฐกิจ 

3. นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต 
4. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
5. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยั และนวตักรรม 
6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
7. นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 
 3.1.2 ทศิทางการพฒันากลุ่มจังหวดัและจังหวดั 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
              (กลุ่มจังหวดัร้อยเอด็-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธ์ุ) 
 คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 จดัแบ่งกลุ่มจงัหวดั เป็น 18 กลุ่มจงัหวดั 
โดยจังหวดัขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวดั
ขอนแก่น ร้อยเอด็ มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ  หรือเรียกว่ากลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธ์ุ”  (ร้อย มาจาก ร้อยเอด็,  
แก่น มาจาก ขอนแก่น, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธ์ุ มาจาก กาฬสินธ์ุ)  
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รูปที ่7   แสดงการจดักลุ่มจงัหวดั 18 กลุ่มจงัหวดั 
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๑. กลุม่ภาคเหนอืตอนบน  ๑ : เชยีงใหม ่ 
แมฮ่อ่งสอน ลําปาง ลําพูน

๓. กลุม่ภาคเหนอืตอนลา่ง   ๑ : ตาก 
พษิณุโลก สุโขทยั เพชรบูรณ์  อตุรดติถ์

๗. กลุม่ภาคกลางตอนกลาง  ๑ : นนทบุร ี 
ปทุมธาน ีพระนครศรอียุธยา  สระบุร ี

๙. กลุม่ภาคตะวนัตก ๑ : นครปฐม ราชบุร ี
กาญจนบุร ี สุพรรณบุรี

๕. กลุม่ภาคตะวนัออก  ๑ : ฉะเชงิเทรา 
ปราจนีบุร ีสระแกว้ นครนายก  
สมุทรปราการ

๑๑. กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน   ๑  :
หนองคาย เลย อดุรธานี หนองบวัลําภู

๑๔. กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนลา่ง  ๑ : สุรนิทร ์นครราชสมีา  
บุรรีมัย ์ ชยัภูม ิ

๑๖. กลุม่ภาคใตฝ้ั่งอนัดามนั  : ระนอง 
พงังา ภูเก็ต  กระบี ่ ตรงั

๑๘. กลุม่ภาคใตช้ายแดน : สงขลา 
 สตลู ปตัตานี ยะลา นราธวิาส

๑๓. กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนกลาง : รอ้ยเอ็ด  ขอนแกน่  
มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์

๑๗. กลุม่ภาคใตฝ้ั่งอา่วไทย  : ชุมพร  สุราษฎรธ์านี 
นครศรธีรรมราช  พทัลุง

กลุ่มจงัหวดั  ๑๘  กลุ่ม ตามมติ  ครม. วนัที่  ๒๗  พฤศจกิายน ๒๕๕๐

๒. กลุม่ภาคเหนอืตอนบน  ๒ : นา่น 
พะเยา เชยีงราย แพร่

๔. กลุม่ภาคเหนอืตอนลา่ง   ๒ : กําแพงเพชร 
พจิติร นครสวรรค ์ อทุยัธานี

๖. กลุม่ภาคตะวนัออก ๒ : ชลบุร ี 
ระยอง  จนัทบุร ี ตราด

๘. กลุม่ภาคกลางตอนกลาง  ๒ : ชยันาท 
ลพบุร ีสงิหบ์ุร ีอา่งทอง

๑๐. กลุม่ภาคตะวนัตก  ๒ : เพชรบุร ี
ประจวบครีขีนัธ  ์สมุทรสาคร สมุทรสงครา

๑๒. กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน   ๒ :
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

๑๕. กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนลา่ง  ๒ : อาํนาจเจรญิ  
ศรสีะเกษ ยโสธร อบุลราชธานี

๗๗

๑๐๑๐
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  กลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุ กาํหนดวิสยัทศัน์การพฒันาของกลุ่มจงัหวดัไวว้า่   
“ ศูนย์กลางผลิต  การค้า  และการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหาร และพลังงานทดแทนสู่สากล ”   เป้าหมายการ
พฒันา เพื่อ 

(1) สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัภาคการเกษตร 
(2) เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชน และวิสาหกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูป 

การเกษตร และการคา้ การบริการ  
                            กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไดก้าํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันา
ไว ้3 ประเดน็ ดงัน้ี  
 1) การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการผลติภาคการเกษตร 

เป้าประสงค์ 
  - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร 
  - เพิ่มมูลค่าและรายไดภ้าคการเกษตร 
  - สร้างความสมดุลของการผลิตระหวา่งพืชอาหารและพลงังานทดแทน 

   กลยุทธ์และแนวทาง  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตสินคา้ภาคเกษตร โดย
พฒันาและปรับปรุงแหล่งนํ้ าทั้ งในพื้นท่ีเขตชลประทานและพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน ด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกกัเก็บนํ้ าของแหล่งนํ้ าตน้ทุนตามธรรมชาติและท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมา  พฒันาองคค์วามรู้และ
ขีดความสามารถของเกษตรกรให้สามารถผลิตสินคา้ภาคเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร โดย พฒันาปรับปรุงปัจจยัการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึนและลด
ตน้ทุนการผลิตดว้ยการสนบัสนุนให้มีการใชเ้มลด็พนัธ์ุดี  สร้างคุณภาพของสินคา้ภาคเกษตรใหมี้มาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับของตลาดดว้ยการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) การผลิตสินคา้พืช
อาหารปลอดภยั  ส่งเสริมใหเ้กษตรกรประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความ
สมดุลของการใชพ้ื้นท่ีให้เหมาะสมกบัการผลิต โดยสนบัสนุนให้มีการกาํหนดเขตพื้นท่ีการใชท่ี้ดินในการ
ผลิตสินคา้ภาคเกษตร 
 
 2) การพฒันาและเสริมสร้างความพร้อมของพืน้ทีใ่นการส่งเสริมการลงทุน 

เป้าประสงค์   พฒันาพื้นท่ีใหเ้ป็นพื้นท่ีท่ีน่าลงทุน 
กลยุทธ์และแนวทางการ  โดยการปรับปรุงและพฒันาความพร้อมของพื้นท่ีในการรองรับ

การลงทุน  โดยการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นท่ีฐานท่ีจาํเป็นต่อการลงทุน (Place) โดยเฉพาะระบบการ
ขนส่งสินคา้ เพื่อเช่ือมโยงกบักลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขง ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถาบนัการศึกษา/
ภาคเอกชนวิจยัและพฒันาการแปรรูปของสินคา้เกษตร (Productivity) ในเชิงผลิตภณัฑส์ร้างสรรค ์ เพื่อ
กระตุน้การลงทุนของภาคเอกชนและวิสาหกิจ SMEs  พฒันาความพร้อมของแรงงานเพื่อรองรับการลงทุน
โดยภาครัฐและเอกชน (People) พฒันาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการลงทุนของกลุ่มจงัหวดัฯ  พฒันาและ
ส่งเสริมการลงทุนของผูป้ระกอบการและวิสาหกิจ SMEs ทั้งรายเดิมและรายใหม่โดยการสนับสนุนของ
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ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งการและพฒันาเครือข่ายผูล้งทุน  ส่งเสริมใหมี้ระบบการคา้สินคา้ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยการพฒันาระบบการคา้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตลาดสินคา้เกษตร
ปลอดภยั 
 

 3) การพฒันาระบบการบริหารงานกลุ่มจังหวดั 
เป้าประสงค์  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการกลุ่มจงัหวดั 
กลยุทธ์และแนวทาง  ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารงานของกลุ่มจงัหวดั โดยพฒันา

ปัจจัยความพร้อมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด  ให้สามารถรองรับการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในดา้นจาํนวนบุคลากร วสัดุ/ครุภณัฑ ์เพื่อการปฏิบติั  พฒันาและปรับปรุงระบบงานดา้น
การบริหารจดัการแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัโดยการพฒันาระบบฐานขอ้มูลการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการ
บริหารแผน  การพฒันาสมรรถนะความรู้ของบุคลากรและเครือข่ายโดยผา่นกระบวนการฝึกอบรมและการ
ทาํกิจกรรมร่วมกนั  
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             แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัขอนแก่น 
               ประเด็นท้าทายต่อการกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั 
               (1)  ดา้นเศรษฐกิจ 

 จะปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรของจงัหวดัอยา่งไร เพื่อให ้
      มีมูลค่าเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
      มีความปลอดภยัตามมาตรฐาน (Food Safety) 
      สอดคลอ้งกบัสภาพดินและภูมิอากาศในพ้ืนท่ี 
   เช่ือมโยงกบัการพฒันาภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีมีอยู ่และท่ี   
                                       ควรจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 จะส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดัอยา่งไร เพื่อให ้
       เกิดการลงทุนท่ีเป็นประโยชน์ต่อจงัหวดัในดา้น 
    - การใชว้ตัถุดิบในพื้นท่ีหรือในพื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง 
    - การสร้างงาน/สร้างรายไดใ้หก้บัคนในพ้ืนท่ี 
    - การสร้างภาคบริการท่ีต่อเน่ืองในพื้นท่ี 
      ไม่สร้างปัญหาผลกระทบดา้นมลภาวะในพื้นท่ี 

 จะพฒันาเพื่อเสริมบทบาทความเป็นพื้นท่ีจุดตดัของเสน้ทางการพฒันาตามแนว 
EWEC ไดอ้ยา่งไร เพื่อให ้

      เกิดความเป็นเมืองศูนยก์ลางเจริญในระดบัอนุภาคลุ่มนํ้าโขง 
      เกิดการพฒันาภาคการผลิตและภาคบริการต่อเน่ืองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง                  
                                                  เหมาะสม 

 จะส่งเสริมดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวตามศกัยภาพท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งไร เพื่อให ้
      เพิ่มรายไดใ้หก้บัจงัหวดั 
      เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนของจงัหวดัเพิ่มเติม 
      เป็นปัจจยัเสริมสร้างภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ต่อผูท่ี้จะมาลงทุน 
                                                  ในจงัหวดั 

 จะพฒันาสร้างสินคา้ OTOP ของจงัหวดัอยา่งไร เพื่อให ้
      เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได/้เสริมใหก้บัประชาชนของจงัหวดั 
      เกิดสินคา้เป็นเอกลกัษณ์จากรากฐานทางวฒันธรรม และภูมิปัญญา 
                                                  ทอ้งถ่ินของจงัหวดั และสามารถขยายเป็นการพฒันาเชิงพื้นท่ีท่ี 
                                                  เป็นแหล่งดึงดูดใหเ้กิดการท่องเท่ียวในจงัหวดั 
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 (2)  ดา้นสงัคม 
 จะยกระดบัคุณภาพชีวิต และคุณภาพทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร เพื่อให ้

      มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
   สามารถไดรั้บผลจากการเร่งรัดการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจทั้งใน 
                                                 ระยะสั้น และระยะยาว 

 จะลดหรือขจดัปัญหาสังคมท่ีสําคญัทั้งในปัจจุบนัและมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ไดอ้ยา่งไร เพื่อให ้

    ประชาชนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข มีความปลอดภยัในชีวิตและ 
                            ทรัพยสิ์น 

  จะเสริมสร้างครอบครัว/ชุมชนท่ีเขม้แขง็ ท่ีมีภูมิคุม้กนัและมีความสามารถในการ
รองรับกบัภาวะความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมไดอ้ยา่งไร เพื่อให ้

      ลดการจดัการและงบประมาณท่ีภาคราชการจะตอ้งเขา้ไป 
                                                 ดาํเนินการแกไ้ขปัญหา 
                                    เกิดระบบการคุม้ครองทางสงัคมในระดบัชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
                                                  เสริมกบัระบบท่ีตอ้งบริหารจดัการโดยภาคราชการ 
  (3)  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 จะฟ้ืนฟคูวามอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของจงัหวดัไดอ้ยา่งไร เพื่อให ้
      เป็นฐานทรัพยากรทางการพฒันาดา้นต่างๆ ของจงัหวดัไดอ้ยา่ง    
                                           มัน่คงและยัง่ยนื                                     
                                           ปัญหาผลกระทบต่อเน่ืองจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากร  
                                                 เช่น ปัญหานํ้าท่วม และภยัแลง้ ฯลฯ 

 จะขจัดปัญหาท่ีอาจสร้างความเส่ือมโทรมของทรัพยากรให้เพิ่มข้ึนได้อย่างไร 
เพื่อให ้

      ลดภาระท่ีภาคราชการจะตอ้งเขา้ไปจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหา 
    สามารถท่ีจะใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัในการพฒันา 
                                                 ตามศกัยภาพ และขอ้จาํกดัท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (4)  ดา้นความมัน่คง 
 จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเขา้ไปจดัการกบัปัญหาดา้นความมัน่คงในรูปแบบใหม่

ไดอ้ยา่งไร เพือ่ให ้
ปัญหาเหล่าน้ีไม่สร้างผลกระทบจนกลายเป็นปัญหาสังคมท่ีสําคัญและ

กระทบต่อภาพลกัษณ์ของจงัหวดั 
      ปัญหาเหล่าน้ีไม่ไปสร้างปัญหาใหพ้ื้นท่ีอ่ืนๆ ของประเทศ 
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 จะใชม้าตรการดา้นพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติของจงัหวดัใน
การเขา้ไปเสริมการป้องกนั/ขจดัปัญหาดา้นความมัน่คง 
ในรูปแบบใหม่ไดอ้ยา่งไร เพื่อให ้

      เกิดการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ และเป็นการแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนื 
   เกิดการเช่ือมโยงการพฒันาในดา้นต่างๆ เขา้กบัการป้องกนัปัญหาดา้นความ

มัน่คงในรูปแบบใหม่อยา่งเป็นระบบ 
 

 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัขอนแก่นกาํหนดวิสัยทศัน์การพฒันา ไวว้่า  “ขอนแก่น
เมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่
สากล”  โดยมุ่งเนน้ในการพฒันาจงัหวดัขอนแก่นใน 3 ระดบั (3H) คือ 
 1. ระดบัชุมชน เพื่อสร้างใหชุ้มชนเขม้แขง็ มีความสุข (Happiness community) 
 2. ระดบัเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นนครน่าอยู ่    (Healthy City) 
 3. ระดบัภูมิภาค เพื่อกา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคดา้นเศรษฐกิจ การคมนาคม และ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Hub of Region) 

  เป้าประสงค์หลกัในการพฒันาจังหวดัขอนแก่น (Strategic goal) กาํหนดไวด้งัน้ี 
1. เป็นศูนยก์ลางดา้นบริการและการลงทุนของภูมิภาค  มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรองรับ

การเติบโต สร้างมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดั (GPP) ให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของจงัหวดั 

 2. เป็นศูนยบ์ริการสาธารณสุขระดบันานาชาติ มีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้ง
ในเมืองและทอ้งถ่ินชนบท (GPH) ประชาชนมีโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาพกาย ใจและอารมณ์
ดี มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีชุมชนท่ีเขม้แขง็ และมีวิถีทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

3. มีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการดูแลรักษาและบริหารจดัการอย่างมี
คุณภาพ และเพียงพอต่อการสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสอดกบัความตอ้งการของสังคม  ทั้งใน
ระดบัชุมชน ระดบัเมือง และระดบัภูมิภาค 

 4. มีความมัน่คงและปลอดภยัทางดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมี
ความสุข และภาคธุรกิจมีความมัน่ใจในการลงทุน โดยมุ่งเนน้การเพ่ิมศกัยภาพการป้องกนั การจดัการและ
การช่วยเหลือฟ้ืนฟ ู

 5. เป็นจงัหวดัตน้แบบของการบริหารราชการท่ีมุ่งเนน้การบูรณาการและเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการ ทอ้งถ่ิน เอกชน กลุ่มจังหวดัและการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อการบริหารงานจงัหวดัท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสร้างประโยชน์ให้กบัทุกภาค
ส่วนอยา่งสมดุล 
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รูปที ่9  แสดงเป้าประสงคห์ลกั (Goals) ในการพฒันาจงัหวดัขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัขอนแก่น ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์  ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1: การพฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขนั 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2: การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3: การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันา 
    อยา่งย ัง่ยนื 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4: การเสริมสร้างความมัน่คง และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5: การพฒันาการบริหารภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 

ระดบัการพฒันา 
มติกิารพฒันา 

เศรษฐกจิ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ความมัน่คงและ
ความปลอดภัย 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ระดบัภูมภิาค 
(Hub of Region) 

     

ระดบัเมอืง 
(Healthy City) 

     

ระดบัชุมชน 
(Happiness community) 

     

 

เป็นศนูยก์ลางดา้นบริการและการลงทุน      
ของภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อม

รองรับการเติบโต  สร้างมูลค่าผลิตภณัฑม์วล
รวมของจงัหวดั (GPP) ใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื
ในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของจงัหวดั 

1 

เป็นศนูยบ์ริการสาธารณสุขระดบันานาชาติ  
มีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง

ในเมืองและทอ้งถ่ินชนบท (GPH)  
ประชาชนมีโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

มีสุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ดี  
มีครอบครัวท่ีอบอุ่น   
มีชุมชนท่ีเขม้แขง็   

และมีวิถีทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ 

2 

 

มีทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไดรั้บการดูแล
รักษาและบริหาร
จดัการอยา่งมี
คุณภาพ และ
เพียงพอต่อการ
สนบัสนุนการ
เติบโตทาง

เศรษฐกิจและสอด
กบัความตอ้งการ
ของสังคม  ทั้งใน
ระดบัชุมชน ระดบั
เมือง และระดบั

ภูมิภาค 

3  

มีความมัน่คงและ
ปลอดภยัทางดา้น
ชีวิตและทรัพยสิ์น 
เพื่อเสริมสร้างให้
ประชาชนมี

ความสุข และภาค
ธุรกิจมีความมัน่ใจ
ในการลงทุน โดย
มุ่งเนน้การเพ่ิม
ศกัยภาพการ

ป้องกนั การจดัการ
และการช่วยเหลือ

ฟ้ืนฟ ู

4  

เป็นจงัหวดัตน้แบบ
ของการบริหาร
ราชการท่ีมุ่งเนน้
การบูรณาการและ
เสริมสร้างความ

ร่วมมือระหวา่งภาค
ส่วนต่างๆ ทั้งภาค
ราชการ ทอ้งถ่ิน 

เอกชน กลุ่มจงัหวดั
และการสร้างความ
ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ เพื่อการ

บริหารงานจงัหวดัท่ี
มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และสร้าง
ประโยชน์ใหก้บัทุก
ภาคส่วนอยา่งสมดุล 

5 
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รูปที ่10   แสดงกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัขอนแก่น 
 

36

กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัขอนแกน่

การพัฒนา
เศรษฐกจิใหม้ี
ความมั่นคงและ
มคีวามสามารถ
ทางการแขง่ขัน

การพัฒนา
คณุภาพคน
และสงัคม

การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
เพือ่การพัฒนา
อยา่งยั่งยนื

การเสรมิสรา้งความ
มั่นคง และความ
ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิ

การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ

ขอนแกน่เมอืงนา่อยู่ 
เป็นศนูยก์ลางเชือ่มโยงเครอืขา่ย การคา้ การลงทนุ

 การบรกิาร และการคมนาคมขนสง่ในภมูภิาคสูส่ากล

ระดบัชุมชน

Happiness
Community

ระดบัเมอืง

Healthy
City

ระดบัภูมภิาค

Hub 
Of Region

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรท์ี ่4

ยทุธศาสตรท์ี ่5

 
 

3.1.3  นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น (ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
ดร.พงษศ์กัด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ ์นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ถลงนโยบายต่อ 

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เม่ือวนัท่ี  15 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยมีนโยบายการพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ใน 6 นโยบาย ดงัน้ี 
 
 1. นโยบายด้านการพฒันาคุณภาพคนและสังคม  

 เป้าหมายจะพฒันาคนให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข มีสุขภาวะดีข้ึนทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และพฒันาสังคม
คนขอนแก่นใหเ้ป็นสังคมท่ีมีความเขม้แขง็ และมีดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทร สาํหรับเป็นทุนทางสังคมในการพฒันาขอนแก่น
ใหไ้ปสู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
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 1.1 พฒันาคุณภาพคนทุกกลุ่มวยัให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะในการดาํรงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยให้ความสาํคญักบัการนาํหลกัปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศกัยภาพของ
คนใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง และเป็นพลงัทางสังคมในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และสนบัสนุนปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่เด็ก และเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ดว้ยการเสริมสร้างจิตสานึกท่ีดี มีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์อยูร่่วมกนัดว้ยความรัก 
ความสามคัคี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย และสร้างค่านิยมให้
ภาคภูมิใจในวฒันธรรมไทย เพื่อเป็นฐานในการกา้วไปสู่สงัคมคุณภาพ  
 1.3  เสริมสร้างสุขภาวะใหค้นมีสุขภาพแขง็แรงทั้งกายและใจ  ดว้ยการส่งเสริม สนบัสนุน และ
พฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร เนน้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั ควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพชุมชนใน
การเฝ้าระวงัและการจดัการกบัโรคอุบติัใหม่และโรคระบาดซํ้ าให้ทนัต่อสถานการณ์ สนับสนุนการสร้าง
ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ส่งเสริมการแพทยท์างเลือก ส่งเสริมบทบาทและเพ่ิมขีดความสามารถของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ใหเ้ป็นนกัจดัการสุขภาพชุมชน ใหส้ามารถเป็นกาํลงัสาํคญั
ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 1.4 เสริมสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติดใหก้บัประชาชน เยาวชนทัว่ไป และเยาวชนกลุ่มเส่ียง ไม่ให้
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และส่งเสริม สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบครบวงจร ทั้ง
ดา้นการป้องกนั การปราบปราม การบาํบดัรักษา และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
  1.5 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาการเล่นกีฬาเพ่ือออกกาํลงักาย และพฒันากีฬาท่ีมีศกัยภาพ
ไปสู่กีฬาอาชีพ รวมถึงพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการกีฬาให้ไดม้าตรฐานสากล ทั้งดา้นส่ิงอาํนวยความ
สะดวก สนามกีฬา วสัดุ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และรองรับการเป็นเจา้ภาพจดัการ
แข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ  
 1.6 ฟ้ืนฟูว ัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดีงาม อนุรักษ์ ทาํนุบาํรุง และบูรณะแหล่งศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินและมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ให้เป็น
มรดกของคนรุ่นต่อไป 

2. นโยบายด้านการพฒันาการศึกษา  

 โดยจะพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัให้สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ จดัการศึกษาให้มีคุณภาพ และพฒันาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน โดย
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รียน และการบริหารท่ีเน้นสถานศึกษาเป็นสําคัญ ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาท่ีสาม ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในและนอกระบบให้มีคุณภาพ และ
พฒันาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นรากฐานการพฒันาคนให้เป็นทุนทางสังคมในการพฒันาประเทศ
ต่อไป โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
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 2.1 พฒันาหลกัสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบ
ดา้นและเช่ือมโยงกบัภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งดา้นวิชาการ ทกัษะชีวิต และ
นนัทนาการ ท่ีครอบคลุมทั้งดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา วฒันธรรม ศาสนา และประชาธิปไตย  
 2.2 พฒันาระบบการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
ใหมี้คุณภาพ ไดม้าตรฐาน โดยมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดบัปัจเจกบุคคล 
สร้างความตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี  
 2.3 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยสนบัสนุนให้มีระบบการ
เรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 2.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัใหมี้
คุณภาพ และพอเพียงกบัสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวยั ให้มีคุณภาพ 
และพฒันาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. นโยบายการพฒันาเมืองและชุมชน 
 เป้าหมายเพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ การบริการ และการลงทุนของภูมิภาค และ
ประตูสู่อินโดจีน ให้จงัหวดัขอนแก่นมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บา้น ตาํบล และ
อาํเภอ ท่ีไดม้าตรฐาน ประชาชนไดรั้บบริการดา้นการคมนาคมท่ีทัว่ถึง สะดวก และปลอดภยั มีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีพร้อม บริหารจดัการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชน
ไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั และพึงพอใจในการรับบริการ โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
 3.1 พฒันายกระดบัโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บา้น ตาํบล และ
อาํเภอ ให้ไดม้าตรฐานตามหลกัวิศวกรรมจราจร และมาตรฐานการป้องกนัอุบติัภยัทางถนนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3.2 พฒันาเสน้ทางเขา้สู่แหล่งเกษตรกรรม ใหเ้กษตรกรใชใ้นการลาํเลียงขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร สู่แหล่งชุมชนและกระจายสินคา้ไปยงัแหล่งจาํหน่ายอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว  
 3.3 พฒันาเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสารท่ีไดรั้บ
ถ่ายโอน ใหมี้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภยั  
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาระบบเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต
เมืองและชุมชน ดว้ยการบูรณาการความร่วมมือกบัภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยัระหวา่งทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ 
องคก์รเอกชน และชุมชน ใหก้ารช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ทนัท่วงที  
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ทัว่ถึง ตาม
ศกัยภาพความพร้อม และเป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด  
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4. นโยบายด้านการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน   

 เป้าหมายจะพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจระดบัชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
และสามารถแข่งขนัได ้ให้มีการรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี ชุมชนสามารถ
บริหารจดัการและขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ผ่านเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาจากทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกบั การพฒันาชุมชน
พึ่งตนเอง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้และพร้อมรองรับการเติบโตสู่การเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย  
 4.1 ส่งเสริม พฒันา และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีมี
อยูแ่ลว้ ส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศกัยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและ
วิถีชีวิตของชุมชน พฒันามาตรฐานบริการดา้นการท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวให้ไดม้าตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ทางการท่องเท่ียว  
 4.2 ส่งเสริมการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และลดต้นทุนทาง
การเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรทาํการเกษตรดว้ยระบบ
เกษตรยัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทาํเกษตรอินทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ผสมผสาน วนเกษตร ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน สนบัสนุนการผลิตและบริการของชุมชนใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร อาหาร และพลงังาน 
 4.3 ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ประชาชนทัว่ไป และกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส มีอาชีพและรายไดเ้พียงพอ

ต่อการดาํรงชีพ โดยการฝึกอาชีพและสนับสนุนปัจจยัในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพและ

ความตอ้งการ 

 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้ งแต่
กระบวนการผลิต การแปรรูป การออกแบบ การบรรจุภณัฑ์ และการตลาด โดยเช่ือมโยงกับภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน รวมถึงส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มอาชีพตามศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ีเพื่อพฒันาไปสู่วิสาหกิจชุมชน 

5. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 เป้าหมายจะพัฒนาเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ และสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนื เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการนํ้ าอยา่งบูรณาการ ให้สามารถป้องกนัปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ได ้เพื่อเป็นฐานการผลิต
ของชุมชน โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
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 5.1 สนบัสนุน ส่งเสริมการฟ้ืนฟ ูรักษาป่าตน้นํ้าลาํธาร และการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไม ้และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5.2 พฒันา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้ าในแหล่งนํ้ าท่ีมีศกัยภาพ
ในการกกัเก็บนํ้ า เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนนํ้ า และบรรเทาอุทกภยั จดัหาแหล่งนํ้ าในระดบัไร่นาและ
ชุมชนอยา่งทัว่ถึง เพื่อใหเ้พียงพอกบัการเกษตร อุปโภค และบริโภค 
 5.3 พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะและนํ้ าเสียชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคดั
แยกขยะเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ให้มากท่ีสุด สนับสนุนและพฒันาระบบการจดัการขยะแบบครบวงจร 
เสริมสร้างองคค์วามรู้แก่ชุมชนในการจดัการนํ้ าเสียในชุมชน และพฒันาเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวงัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
 5 . 4  เส ริมส ร้ า งศักยภาพและ ขีดความสามารถของ ชุมชนในการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นท่ี โดยสร้างชุมชนตน้แบบในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการคนอยูร่่วมกบัระบบนิเวศอยา่งเก้ือกลู 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการทีด่ ี 

 เป้าหมายเพื่อจะพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
มีระบบบริหารจดัการท่ีดี บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเร่ิม เปล่ียนแปลง และ
ปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ  สามารถให้บริการสาธารณะท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีเนน้การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม โดยยดึหลกัการ ธรรมาภิบาล 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 โดยมีแนวทางการ
พฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
 6.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และนวตักรรมสมยัใหม่ ใน
การปฏิบติังาน และใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 6.2 พฒันาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจดัการการเงินการคลงัให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได ้ 
 6.3 พฒันาขีดสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีใหมี้คุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทาง
อาชีพ และมีความรับผดิรับชอบ เพื่อใหมี้ขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการและการใหบ้ริการสาธารณะ
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งพฒันาใน 4 ดา้น คือ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง มีส่วนร่วม เก่ง และดี   
 6.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันากระบวนการชุมชนเขม้แขง็ให้เกิดพลงัของคนในชุมชน 
และมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผดิชอบในการพฒันา และแกไ้ขปัญหา  
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3.2  อาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัตามที่กฎหมายกาํหนด 
       3.2.1 พระราชบัญญตัิกาํหนดแผนและขั้นตอนกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
                พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2549 
 พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 หมวด 2  กาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการ
บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไวด้งัน้ี 
  มาตรา 17   ภายใตบ้งัคบั มาตรา 16 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการ
จดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี  
                 (1)  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง และประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกาํหนด  
                (2)  การสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  
                 (3)  การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  
                 (4)  การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  
                 (5)  การคุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
                 (6)  การจดัการศึกษา  
                 (7)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
                 (8)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน  
                (9)  การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
                 (10)  การจดัตั้งและดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียรวม  
                 (11)  การกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม  
                 (12)  การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ  
              (13)  การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า  
               (14)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
                 (15)  การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุน และการทาํกิจการไม่วา่จะดาํเนินการเองหรือร่วมกบับุคคล
อ่ืนหรือจากสหการ  
                 (16)  การสร้างและบาํรุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  
                 (17)  การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง  
                 (18)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  
                 (19)  การจดัใหมี้โรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อ  
                 (20)  การจดัใหมี้พิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ  
                (21)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
                 (22)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
                 (23)  การจดัใหมี้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั  
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                 (24)  จดัทาํกิจการใดอนัเป็นอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นเขต
และกิจการนั้นเป็นการสมควรใหอ้งคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัดาํเนินการหรือใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัจดัทาํ ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด  
                (25)  สนบัสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน  
                 (26)  การใหบ้ริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  
                 (27)  การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  
                 (28)  จดัทาํกิจการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหเ้ป็น
อาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
                 (29)  กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กาํหนด  

       3.2.2 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ลงวนัที ่23   
                พฤศจิกายน 2552  เร่ือง กาํหนดอาํนาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ 
                บริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่2) 
 คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหย้กเลิกขอ้กาํหนด
เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เร่ือง กาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ลง
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2546 โดยใหย้กเลิกวรรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้ 3 ดงัน้ี 
  ขอ้ 3 วรรคหน่ึง การสนบัสนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดัจะกระทาํได้
ในกรณีท่ีเร่งด่วนและจาํเป็นหากไม่ดาํเนินการจะก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประชาชน 
   ขอ้ 3 วรรคสอง การใหก้ารสนบัสนุนแก่ประชาคม องคก์รประชาชน ควรเป็นไปในลกัษณะ
ขอการส่งเสริมความสามารถดาํเนินการ โดยใชศ้กัยภาพของตนเองในการบริหารจดัการในลกัษณะของการ
ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนบัสนุนในลกัษณะของการให้ส่ิงของ หรือการเขา้ไป
ดาํเนินการแทน 
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       3.2.3 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ลงวนัที ่13   
                สิงหาคม   2546  เร่ือง กาํหนดอาํนาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ 
                บริหารส่วนจังหวดั   
 คณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไวด้งัน้ี 
     ข้อ  1  ลกัษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดั ในการให้บริการสาธารณะในเขต
จังหวดั 

(1) ดาํเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินอ่ืนในเขตจงัหวดั 

(2) เป็นการดาํเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมขององคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของทอ้งถ่ินหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เขา้ไปดาํเนินงานท่ี 
อปท.อ่ืนในจงัหวดัสามารถดาํเนินการไดเ้อง 

(3) เขา้ไปดาํเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลกัษณะท่ีมีความคาบเก่ียว 
ต่อเน่ือง หรือมีผูไ้ดรั้บประโยชน์ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกวา่ 1 แห่งข้ึนไป 
                  ข้อ  2 ในการดําเนินการตามอาํนาจและหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวดัตามข้อ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวดั ควรจะดําเนินการเพือ่ให้เป็นไปในลกัษณะ ดงัน้ีคือ 

(1) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองและประสานการจดัทาํแผนจงัหวดัโดย 
การสร้างและพฒันาระบบการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพือ่นาํไปสู่การใชจ่้ายงบประมาณใน
การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความสมดุลและคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ 

(2) การก่อสร้างและบาํรุงรักษาโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือมี 
การเก่ียวเน่ืองหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายหลกัในการเช่ือมโยงกบั
แผนงานโครงการท่ีดาํเนินการโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั 

(3) การจดัการศึกษา สาธารณสุข การสงัคมสงเคราะห์ การพฒันาคุณภาพชีวิตใหก้บั 
ประชาชนและในระดบัจงัหวดั และไม่เป็นการซํ้ าซอ้นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการศึกษา สาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์ การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั 

(4) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วฒันธรรม การท่องเท่ียว การส่งเสริมการลงทุนและ 
การพาณิชยกรรมของจงัหวดั 

(5) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัโดยเฉพาะอยา่ง 
ยิง่การทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์รหลกัในการกาํจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูรวม การดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียรวม ใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั 

(6) ใหบ้ริการดา้นเทคนิค วิชาการ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล บุคลากร แก่องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในเขตจงัหวดั 
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(7) ดาํเนินการตามภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติั 
การกาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมถ่าย
โอนท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ีตอ้งทาํ 

 ข้อ  3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทาํไดแ้ต่เฉพาะกรณี
ท่ีอยู่ในอาํนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวดัท่ีจะตอ้งดาํเนินการเอง แต่ไม่สามารถดาํเนินการเองได ้
เน่ืองจากเป็นการปฏิบติัซ่ึงจะตอ้งใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้น มีความสามารถท่ีจะ
ดาํเนินการไดดี้กวา่ และผลของการใหก้ารสนบัสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 การสนบัสนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดัจะกระทาํไดใ้นกรณีท่ีเร่งด่วน
และจาํเป็นหากไม่ดาํเนินการจะก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประชาชน 
 การให้การสนบัสนุนแก่ประชาคม องคก์รประชาชน ควรเป็นไปในลกัษณะขอการส่งเสริม
ความสามารถดาํเนินการ โดยใชศ้กัยภาพของตนเองในการบริหารจดัการในลกัษณะของการร่วมคิด ร่วมทาํ 
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ใหก้ารสนบัสนุนในลกัษณะของการใหส่ิ้งของ หรือการเขา้ไปดาํเนินการแทน 
 

3.3   ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่มผีลต่อการพฒันา 
 3.3.1 การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศโลกและพลงังาน  ภาวะโลกร้อนทาํใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึน
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ภยัธรรมชาติมีความรุนแรงมากข้ึน มีโอกาสเกิด
ไดท้ั้งภาวะฝนท้ิงช่วง ขาดแคลนนํ้ า ภยัแลง้ และภาวะฝนตกหนกั นํ้าท่วมฉบัพลนั เกิดการเปล่ียนแปลงของ
ฤดูกาล ระบบนิเวศจะอ่อนแอ เกิดการสูญเสียพื้นท่ีป่าไมแ้ละความหลากหลายทางชีวภาพ ภาวะโลกร้อนยงั
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนํ้ า และโรคระบาดเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร นอกจากน้ี
ระดบัคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน การระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืช จะส่งผลกระทบต่อ
ระบบการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรทาํให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหาร และความ
เสียหายของพืชผลทางการเกษตรมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศท่ีมีภาค
เกษตรเป็นแหล่งรายไดส้าํคญั  การพฒันาจะตอ้งเร่งอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินให้สมบูรณ์
และคงความหลากหลายทางชีวภาพ มีความพร้อมในการปรับตวัต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง ใหค้วามรู้
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกบนฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตลอดจน
ร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศ และใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 3.3.2 การเปลีย่นแปลงสภาวะด้านสังคม  โครงสร้างประชากรเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุส่งผลกระทบคือ
ขาดแคลนแรงงานหนุ่มสาวท่ีจะเขา้มาทดแทน การยา้ยถ่ินของแรงงานขา้มชาติทั้งแรงงานท่ีมีฝีมือและไร้
ฝีมือเพื่อทดแทนกาํลงัแรงงาน และการเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายจุะมีรายจ่ายดา้นสุขภาพเพ่ิมข้ึน ทาํใหง้บประมาณ
สําหรับการลงทุนพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ลดลง ดงันั้นจะตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นระบบสวสัดิการสังคมเพื่อ
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รองรับการปรับตวัเขา้สู่โครงสร้างผูสู้งอาย ุการส่งเสริมให้ผูสู้งอายมีุอาชีพทาํใหเ้กิดความรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อ
สงัคม  
 3.3.3 กระแสนิยมและการแพร่ขยายของวัฒนธรรมโลก คนหนุ่มสาวมีค่านิยมการบริโภคตาม
วฒันธรรมตะวนัตก ส่งผลใหเ้กิดการใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย เท่ียวเตร่ ด่ืมสุรา ติดการพนนั และขาดการออม รวมทั้ง
ปัญหาเยาวชนติดเกมส์คอมพิวเตอร์ และการมัว่สุมทางเพศในแหล่งบนัเทิง ทาํใหแ้รงยดึเหน่ียวทางประเพณี
และวฒันธรรมลดลง จึงจาํเป็นตอ้งให้ความสาํคญักบัการร้ือฟ้ืนประเพณีและวฒันธรรมท่ีเป็นฐานการสร้าง
ความเขม้แข็งของชุมชน และการพฒันาคนให้มีความรอบรู้ สามารถดาํเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขใน
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 3.3.4  ประเด็นปัญหาสําคัญของจังหวัดขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น ประสบปัญหาภยัธรรมชาติเป็น
ประจาํทุกปี เช่น ภยัแลง้ และนํ้ าท่วม  ซ่ึงเพิ่มความรุนแรงและมีระยะเวลายาวนานมากข้ึน ส่งผลกระทบกบั
ประชาชนส่วนใหญ่ของจงัหวดัท่ีประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม นอกจากน้ียงัมีปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
เส่ือมโทรม และการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ถูกหลกัวิชาการ โดยปัญหาสาํคญัมีดงัน้ี 
 1. ปัญหาภัยแล้ง  จงัหวดัขอนแก่นประสบปัญหาภยัแลง้เป็นประจาํทุกปี ทาํใหเ้กิดปัญหา
การขาดแคลนนํ้าเพื่ออุปโภค และการเกษตร ซ่ึงสามารถแบ่งพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ 4 ระดบั คือ 

  1) พื้นท่ีเส่ียงภยัสูง เน้ือท่ีประมาณ 1,846,409 ไร่ หรือร้อยละ 27.8 ของพ้ืนท่ีจงัหวดั 
ส่วนใหญ่อยูด่า้นทิศใตข้องอาํเภอเมืองขอนแก่น ทิศใตข้องอาํเภอบา้นฝาง และอาํเภอหนองเรือ  ทิศตะวนัตก
ของอาํเภอพระยนื และครอบคลุมพื้นท่ีเกือบทั้งหมดของอาํเภอมญัจาคีรี ชนบท แวงนอ้ย   แวงใหญ่ พล โคก
โพธ์ิไชย โนนศิลา และบางส่วนในเขตพื้นท่ี อาํเภอบา้นไผ ่ หนองสองหอ้ง และเปือยนอ้ย 

ปี 2554 มีหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ จาํนวน 511 หมู่บา้น 
  2) พื้นท่ีเส่ียงภยัปานกลาง เน้ือท่ีประมาณ 3,554,170 ไร่ หรือร้อยละ 53.5 ของพื้นท่ี
จงัหวดั ส่วนใหญ่กระจายอยูท่ ัว่ทั้งจงัหวดั ปี 2554 มีหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ จาํนวน 1,123 หมู่บา้น 
  3) พื้นท่ีเส่ียงภยันอ้ย เน้ือท่ีประมาณ 149,626 ไร่ หรือร้อยละ 2.3 ของพื้นท่ีจงัหวดั ส่วน
ใหญ่อยูท่างทิศตะวนัตกของจงัหวดั ในเขตพื้นท่ีอาํเภอภูเวียง ภูผาม่าน และชุมแพ ปี 2554 มีหมู่บา้นเส่ียงภยั
แลง้  จาํนวน 697 หมู่บา้น 

  4) พื้นท่ีเส่ียงภยันอ้ยท่ีสุด มีเน้ือท่ีประมาณ 1,073,329 ไร่ หรือร้อยละ 16.1 ของพื้นท่ีทั้ง
จงัหวดั ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตบริเวณพื้นท่ีโครงการชลประทานหนองหวาย และบริเวณใกลเ้คียงกบั 

ลาํนํ้าและแหล่งนํ้าหลกั 
 2. ปัญหาดินเค็ม  พื้นท่ีท่ีประสบปัญหาดินเคม็ มีประมาณ 2 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 29.4 ของ
พื้นท่ีจังหวดั โดยมีพื้นท่ีดินเค็มอยู่ในเขตอาํเภอด้านตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็นท่ีราบลุ่มลาํนํ้ าชี ได้แก่           
อ.เมืองขอนแก่น บา้นฝาง พระยืน ชนบท บา้นไผ่ มญัจาคีรี พล หนองสองห้อง บา้นแฮด โนนศิลา และ  
เปือยน้อย โดยเป็นดินเค็มระดับเล็กน้อยถึงปานกลางประมาณ 1.9 ลา้นไร่ และระดับมากถึงมากท่ีสุด
ประมาณ 0.1 ลา้นไร่ นอกจากน้ี ยงัมีพื้นท่ีสูงท่ีมีชั้นหินเกลือรองรับอยู่ด้านล่างกระจายอยู่ในเขตอาํเภอ     
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ต่าง ๆ ไดแ้ก่ อ.เมืองขอนแก่น  บา้นฝาง แวงนอ้ย พล หนองสองห้อง  นํ้ าพอง และซาํสูง  ทาํให้ไม่สามารถ
ทาํการเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จงัหวดัขอนแก่น มีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด 225 แห่ง มีปริมาณขยะประมาณ 1,000 ตนั/วนั มีขยะท่ีไดรั้บการจดัการอย่างถูกหลกั
สุขาภิบาลประมาณ ร้อยละ 30.25  โดยมีระบบกาํจดัท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลเพียง 7 แห่ง รองรับปริมาณขยะได้
ประมาณ 300 ตนั/วนั ขยะส่วนท่ีเหลือยงัมีการจดัการท่ีไม่ถูกหลกัวิชาการ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
ของประชาชนและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 3.3.5  สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดท้าํการสาํรวจ 

ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น ใน 26 อาํเภอ จาํนวน 4,942 
ราย เพ่ือประกอบการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยกาํหนดคาํถามไว ้
12 ขอ้ ผลจากการสาํรวจ พบวา่สภาพปัญหาท่ีสาํคญัในครัวเรือนและชุมชนเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย     
มีดงัน้ี 

1. ปัญหาหน้ีสิน 
2. ปัญหาภยัแลง้ 
3. ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เล้ียงสตัว ์และการเกษตร 
4. ปัญหาดา้นเสน้ทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 
5. ปัญหาไม่มีอาชีพและงานทาํ  
6. ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไม่มีท่ีท้ิงขยะ นํ้าเน่าเสีย ไม่มีระบบระบายนํ้า 
7. ปัญหายาเสพติด  
8. ปัญหาป่าไมถู้กทาํลาย 
9. ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั  
10. ปัญหาดา้นการศึกษา และขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
11. ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
12. ปัญหานํ้าท่วมพื้นท่ีการเกษตร 
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      ตารางที ่32   ผลการสาํรวจปัญหาในครัวเรือนและชุมชนในจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปี 2554  
 

 

ประเดน็ปัญหา )(x  Std. แปรผล 

1. ปัญหาดา้นเสน้ทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 3.67 1.113 มาก 

2. ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค  
    เล้ียงสตัวแ์ละการเกษตร 

3.74 1.151 มาก 

3. ปัญหาป่าไมถู้กทาํลาย 3.31 1.279 นอ้ย 

4. ปัญหาไม่มีอาชีพและงานทาํ 3.55 1.081 มาก 

5. ปัญหานํ้าท่วมพื้นท่ีการเกษตร 2.94 1.284  

6. ปัญหาภยัแลง้ 3.83 1.069 มาก 

7. ปัญหายาเสพติด 3.31 1.268 นอ้ย 

8. ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภยัในชีวิตและ 
    ทรัพยสิ์น 

2.94 1.165 นอ้ย 

9. ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไม่มีท่ีท้ิงขยะ นํ้าเน่าเสีย ไม่มี 
    ระบบระบายนํ้า เป็นตน้ 

3.36 1.305 มาก 

10. ปัญหาดา้นการศึกษา และขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3.06 1.213 นอ้ย 

11. ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั 3.18 1.086 มาก 

12. ปัญหาหน้ีสิน 4.13 0.861 มาก 
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3.4 ผลการวเิคราะห์ศักยภาพการพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
 ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาใน
อนาคตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis มีดงัน้ี 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีทรัพยากรบุคลากร

หลากหลายสาขาอาชีพ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีครบทุกดา้น พร้อมสนับสนุนการพฒันาและช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

2.  เป็นองคก์รท่ีสามารถกาํหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน และการบริหาร
จดัการไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3. ตั้งอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นประตูสู่อินโดจีนและเป็นเมืองศูนยก์ลางการพฒันาในหลาย 
ๆ ดา้นของภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้งดา้นการคมนาคมขนส่ง ดา้นการศึกษา ดา้นการสาธารณสุข และ
ยงัเป็นท่ีตั้งของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถาบนัการเงิน องคก์รธุรกิจ ท่ีพร้อมจะให้การ
ส่งเสริม และสนบัสนุนการพฒันาดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นในอนาคตต่อไป 
 4. เป็นองคก์รท่ีใกลชิ้ดประชาชนโดยตรง สามารถกาํหนดทิศทางการพฒันาท่ีตอบสนองต่อ
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพ 
 5. จงัหวดัขอนแก่น มีประเพณีผกูเส่ียว ท่ีเป็นวฒันธรรมท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและ
โดดเด่น  
 6. จงัหวดัขอนแก่น มีแหล่งพลงังาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลงังานไฟฟ้า ท่ีสามารถรองรับการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการได ้

จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. บุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีตอ้งใช้
ทกัษะความรู้  เทคโนโลยี และนวตักรรมสมยัใหม่ รวมทั้ งระบบการบริการท่ีมีเทคนิคและเทคโนโลยี
สมยัใหม่  
 2. มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งจงัหวดั งบประมาณในการพฒันาจึงกระจายทุกพื้นท่ี ทาํให้ไม่
สามารถดาํเนินโครงการพฒันาขนาดใหญ่ ท่ีตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมากได ้
 3. ขาดบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น นักวิจยั นักการศึกษา 
นกัวิเคราะห์และประเมินผล และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้น 

โอกาส (Opportunity) 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 กาํหนดใหรั้ฐตอ้งใหอิ้สระแก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการกาํหนดนโยบาย การบริหาร การจดับริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลงั 
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 2. นโยบายการกระจายอาํนาจตามแผนการกระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2549 กาํหนดบทบาท ภารกิจ หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ชดัเจนมากข้ึน ทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปรับระบบการบริหารงานเพ่ือรองรับภารกิจถ่ายโอน 
 3. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ินและตรวจสอบการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ตอ้งมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
 4. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการ
สาธารณะของทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน 
 5. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน โดยสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการกาํกบัดูแลและความเป็นอิสระของทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการงบประมาณและบุคลากรของ
ทอ้งถ่ิน 
 6. .นโยบายกองทุนพฒันาสตรี จะสร้างโอกาสในการพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้ใหแ้ก่
สตรี รวมถึงการพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีใหเ้ขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
 1. ประชาชนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีดา้นการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ และ
ติดตามการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2. ขอนแก่นประสบภยัธรรมชาติตามฤดูกาลซํ้ าซาก เช่น ภยัแลง้ นํ้ าท่วม และเกิดปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน และป่าไม ้เป็นตน้ 
 3. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลต่อสังคม และวฒันธรรม อาทิ วยัรุ่นรับ
วฒันธรรมตะวนัตกมากเกินไป ทาํให้ไม่มีการอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป  
 4. การกาํหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพฒันาโดยยึดพื้นท่ีขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่ชดัเจน ระหว่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 
 5. การเพิ่มของประชากรแฝงท่ีเขา้มาอาศยัในชุมชนเมือง และการขยายตวัของตวัเมือง ทาํให้
เกิดปัญหาสงัคมเพิ่มมากข้ึน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ 
 6. แนวโนม้ราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซท่ีสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตและประกอบ
อาชีพของประชาชน 
 7. โรคอุบติัใหม่ร้ายแรง  เช่นโรคไขห้วดัสายพนัธ์ใหม่ โรคไขห้วดันก โรคไขเ้ลือดออก 
คุกคาม   สุขภาวะของประชาชน 
 8. การเปิดประชาคมอาเซียน อาจทาํใหมี้แรงงานและผูป้ระกอบการจากต่างชาติ เขา้มาแข่งขนั
ในประเทศมากข้ึน
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