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บทที่ 5 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

1.การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวยั 

1.2 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร 

1.3 ส่งเสริม  สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบ 

ครบวงจร 

1.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา โครงสร้างพื้นฐานดา้นการกีฬาเพื่อสนบัสนุน

การเล่นกีฬาและพฒันากีฬาที่มีศกัยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 

1.5 อนุรักษ ์สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่นที่ดีงามใหเ้ป็น

มรดกของคนรุ่นต่อไป 

1. กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

2. สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วน 

    จงัหวดัขอนแก่น 

3. กองแผนและงบประมาณ 

4. กองช่าง 

5. โรงเรียนในสงักดั 

2.การพฒันาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

2.1 พฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น ใหม้ีคุณภาพ ไดม้าตรฐานเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

2.2 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน

สงักดัใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

2.3 พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและ

เชื่อมโยงกบัภูมิสงัคม 

2.4 พฒันาแหล่งเรียนรู้  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 

1. กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

2. สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วน 

    จงัหวดัขอนแก่น 

3. กองแผนและงบประมาณ 

4. กองช่าง 

5. โรงเรียนในสงักดั 
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2.การพฒันาการศึกษา (ต่อ) 

 

2.5 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวยั 

ใหม้ีคุณภาพ และพฒันาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.การพฒันาเมืองและชุมชน 3.1 พฒันายกระดบัโครงข่ายเสน้ทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหวา่งหมู่บา้น 

ตาํบล และอาํเภอใหไ้ดม้าตรฐาน 

3.2 พฒันาเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการใหบ้ริการของสถานีขนส่ง

ผูโ้ดยสาร ใหไ้ดม้าตรฐาน  สะดวก  และปลอดภยั 

3.3 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบและเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัในเขตเมืองและชุมชน 

3.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

3.5 ส่งเสริมการพฒันาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) 

1. กองช่าง 

2. กองกิจการขนส่ง 

3. สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วน 

    จงัหวดัขอนแก่น 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

5. โรงเรียนในสงักดั 

6. สถานีขนส่งผูโ้ดยสารอาํเภอชุมแพ 

    อาํเภอบา้นไผ ่และอาํเภอภูเวยีง 

4.การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 4.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา การท่องเที่ยวและบริการดา้นการท่องเที่ยว 

4.2 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.3 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและ

ผลิตภณัฑช์ุมชนอยา่งครบวงจร 

4.4 ส่งเสริม สนบัสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศกัยภาพแก่ประชาชน

และกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

1. สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วน 

    จงัหวดัขอนแก่น 

2. กองแผนและงบประมาณ 

3. กองช่าง 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

5. โรงเรียนในสงักดั 
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5.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

5.1 สนบัสนุน ส่งเสริม  ฟื้นฟ ู รักษาป่าและป่าตน้นํ้าลาํธาร  

5.2 พฒันา ปรับปรุง และฟื้นฟแูหล่งนํ้าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกกั

เกบ็นํ้าใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร  อุปโภคและบริโภค 

5.3 สนบัสนุนและพฒันาประสิทธิภาพการจดัการขยะแบบครบวงจรและนํ้าเสีย

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

5.4 เสริมสร้างศกัยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ 

1. กองแผนและงบประมาณ 

2. กองช่าง 

3. กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

4. โรงเรียนในสงักดั 
 
 

   

6.การพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดี 6.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรม

สมยัใหม่ ในการปฏิบตัิงานและใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน 

6.2 พฒันาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการการเงินการคลงัใหม้ี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

6.3 พฒันาขีดสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ใหม้ีขีดความสามารถในการ

ปฏิบตัิราชการและใหบ้ริการสาธารณะอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันากระบวนการชุมชนเขม้แขง็ และเสริมสร้างการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพฒันาทอ้งถิ่น 

1. ส่วนราชการในสงักดัองคก์ารบริหาร 

    ส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

2. สถานศึกษาในสงักดัองคก์ารบริหาร 

    ส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

3. สถานีขนส่งผูโ้ดยสารอาํเภอชุมแพ 

    อาํเภอบา้นไผ ่และอาํเภอภูเวยีง 
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องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มุ่งมันพฒันาขอนแก่นให้น่าอยู่ สู่การพฒันาทสีมดุลและยงัยนื 

ภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการบริหารจดัการทีด่ ี

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

การพฒันาคุณภาพคนและ

สังคม 
การพฒันาการศึกษา การพฒันาเมอืงและชุมชน การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน การบริหารจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
การพฒันาระบบ 

บริหารจดัการทีด่ ี

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และ
ค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวยั 
2. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา
ระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร 
3. ส่งเสริม  สนบัสนุนการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบ 
ครบวงจร 
4. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา 
โครงสร้างพื้นฐานดา้นการกีฬาเพื่อ
สนบัสนุนการเล่นกีฬาและพฒันากีฬา
ที่มีศกัยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 
5. อนุรักษ ์สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่นที่ดีงามใหเ้ป็น
มรดกของคนรุ่นต่อไป 

1. พฒันาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น ใหม้ีคุณภาพ ได้
มาตรฐานเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสงักดัใหม้ีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
3. พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
และเชื่อมโยงกบัภูมิสงัคม 
4. พฒันาแหล่งเรียนรู้  นวตักรรมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วง
วยั ใหม้ีคุณภาพ และพฒันาไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. พฒันายกระดบัโครงข่ายเสน้ทาง
การคมนาคมขนส่งเชื่อมระหวา่ง
หมู่บา้น ตาํบล และอาํเภอใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2. พฒันาเพิ่มศกัยภาพและขีด
ความสามารถการใหบ้ริการของสถานี
ขนส่งผูโ้ดยสาร ใหไ้ดม้าตรฐาน  
สะดวก  และปลอดภยั 
3. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา
ระบบและเครือข่ายการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัในเขตเมืองและ
ชุมชน 
4. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา
ระบบ สาธารณูปการ และ
สาธารณูปโภค 
5. ส่งเสริมการพฒันาเมืองและชุมชนสู่
เมืองนิเวศน์ (Eco City)

1. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา การ
ท่องเที่ยวและบริการดา้นการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา เพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภณัฑช์ุมชนอยา่งครบวงจร 
4. ส่งเสริม สนบัสนุน การประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมตามศกัยภาพแก่
ประชาชนและกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

1. สนบัสนุน ส่งเสริม  ฟื้นฟู  รักษาป่า
และป่าตน้นํ้าลาํธาร  
2. พฒันา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกกัเกบ็นํ้ าใหเ้พียงพอกบั
การเกษตร  อุปโภคและบริโภค 
3. สนบัสนุนและพฒันาประสิทธิภาพ
การจดัการขยะแบบครบวงจรและนํ้า
เสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
4. เสริมสร้างศกัยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชนในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มในชุมชนตามความ
เหมาะสมแต่ละพื้นที่ 

1. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรม
สมยัใหม่ ในการปฏิบตัิงานและ
ใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2. พฒันาเพิ่มขีดความสามารถการ
บริหารจดัการการเงินการคลงัใหม้ี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้
3. พฒันาขีดสมรรถนะของขา้ราชการ
และเจา้หนา้ที่ใหม้ีขีดความสามารถใน
การปฏิบตัิราชการและใหบ้ริการ
สาธารณะอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา
กระบวนการชุมชนเขม้แขง็ และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกระบวนการพฒันาทอ้งถิ่น 

VISION


