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ส่วนที่  4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดท้บทวนและจดัทาํ
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  เพื่อให้สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกับ
แนวนโยบายและทิศทางการพฒันาระดับประเทศ กลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึง
ตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี  โดยไดป้ระกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พ.ศ.2554-2558 ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2553 ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ดงักล่าว กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา และประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันาเพ่ือขบัเคล่ือนใหบ้รรลุไปสู่วิสยัทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 
 วิสัยทศัน์   (Vision) 

 “องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มุ่งมัน่พฒันาขอนแก่นใหน่้าอยู ่สู่การพฒันาท่ี
สมดุลและยัง่ยนื ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และการบริหารจดัการท่ีดี” 
 
 พนัธกจิ 

 เพือ่ให้บรรลุวสัิยทศัน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ได้กาํหนดพนัธกจิการ
พฒันา ดังนี ้
 1. พฒันาคนใหมี้คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั มีสุขภาวะท่ีดี มีความมัน่คงใน
การดาํรงชีวิต ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พฒันาขอนแก่นใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่และน่าลงทุน 
 3. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน การบริการ 
และการท่องเท่ียว  
 4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ควบคู่กบัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหส้มดุลอยา่งย ัง่ยนื 
 5. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินจากทุก
ภาคส่วน 
 6. สืบสานวฒันธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินใหด้าํรงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
 
 



                                         ส่วนที่ 4 ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี                 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  

69 

 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตวัชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 54-
58 

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ ี (1) จาํนวนตวัชี้วดัที่บรรลุเป้าหมาย  ปี 2551  5  1 1 1 1 1 

 จปฐ. เพิ่มขึ้น ตวัชี้วดับรรลุเป้าหมาย ตวัชี้วดั      
  22  ตวัชี้วดั จาก 42       
  ตวัชี้วดั (52.38%)       
  ปี 2552        
  ตวัชี้วดับรรลุเป้าหมาย       
  23 ตวัชี้วดั จาก 42       
  ตวัชี้วดั (54.76%)       
         
2. เดก็และเยาวชนได้รับการพฒันา (1) ร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนในสงักดั ปี 2551  12,153  

คน 
100% - 100% 100% 100% 100% 

ทกัษะชีวติ และมีพฒันาการที ่ ไดร้ับการศึกษา 12 ปี โดยไม่เสีย ปี 2552  12,450 คน       
เหมาะสมกบัวยั อยู่ในสภาพ ค่าใชจ้่าย        
แวดล้อมทีน่่าอยู่ (2) ร้อยละของเดก็และเยาวชนที่ไดร้ับ ปี 2551  12,153  

คน 
5,000  1,00

0 
1,000 1,000 1,000 1,000 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตวัชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 54-
58 

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ปี 2552  12,450 คน คน      
 ค่านิยมที่ดีงาม        
 (3) จาํนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิม่ขึ้น ปี 2551   9  แห่ง 3 - 1 - 1 1 
  ปี 2552  10  แห่ง       
         

3. การศึกษามคีณุภาพตามเกณฑ์ (1) ร้อยละโรงเรียนในสงักดั ที่ผา่นเกณฑ ์ ปี 2551    -   แห่ง       

มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาจาก ปี 2552  15  แห่ง 100%    100
% 

 

 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน (ร.ร.ในสงักดั มี 19 
แห่ง) 

(4  ร.ร.)    (4  
ร.ร.) 

 

 คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)        
         
4 ประชาชนมรีายได้เพิม่ขึน้ (1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนในครัวเรือนที่ ปี 2551  จาํนวน 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
 มีรายไดผ้า่นเกณฑ ์จปฐ. (23,000 

บาท/  
229,849 ครัวเรือน 

จาก 
      

 คน/ ปี) 235,759 ครัวเรือน       
  (97.5%)       



                                         ส่วนที่ 4 ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี                 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  

71 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตวัชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 54-
58 

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

  ปี 2552  จาํนวน       
  247,297 ครัวเรือน 

จาก 
      

  250,187 ครัวเรือน       
  (98.8%)       
         
         
5 ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ และ (1) จาํนวนโครงการ/กิจกรรมดา้นการ ปี 2551 5 5 5 5 5 5 

น่าลงทุน รักษาความปลอดภยัและป้องกนับรรเทา 7 โครงการ       
 สาธารณภยัในชุมชน ปี 2552       
  16 โครงการ       
 (2) มีเครือข่ายอาสาสมคัรรักษาความ NA มี มี     
 ปลอดภยัประจาํตาํบล        
         
6 ทรัพยากรธรรมชาตคิงความ 
อุดมสมบูรณ์ 

(1) พื้นที่ป่าไมป้ลูกใหม่และป่าทดแทน
เพิ่มขึ้น 

-พท.ป่าทั้งจงัหวดั 
803,754.33 ไร่ 

5,000 
ไร่ 

1,00
0  ไร่ 

1,000 
ไร่ 

1,000 
ไร่ 

1,000 
ไร่ 

1,000 
ไร่ 

  - พท.คงสภาพป่าแปล       
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตวัชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 54-
58 

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

   จากภาพถ่ายดาวเทียม       
  พ.ศ.2547 ประมาณ 

11.57% ของพื้นที่ทั้ง
จงัหวดั 

      

 (2) จาํนวนแหล่งนํ้าผวิดิน/ใตด้ินที่ไดร้ับ ปี 2551  =  38  แห่ง > 350 
แห่ง 

> 70 > 70 > 70 > 70 > 70 

 การพฒันาและฟื้นฟ ู ปี 2552 = 81  แห่ง       
 
 

        
 
 

 (3) จาํนวนสมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ ์ ปี 2551  =  1,840   
คน 

5,000 
คน 

1,00
0 

1,000 1,000 1,000 1,000 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่ ปี 2552  =  1,380   
คน 

      

 เขา้ร่วมกิจกรรม        
         
7 ท้องถิน่มีระบบบริหารจัดการ (1) จาํนวนพื้นที่ที่เตรียมความพร้อมการ NA - - - - 1 - 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตวัชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 54-
58 

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

ขยะมูลฝอยรวม จดัการขยะมูลฝอยรวม        
 (2) จาํนวนธนาคารขยะที่เพิ่มขึ้น ปี 2550 = 200 แห่ง 250  

แห่ง 
50 50 50 50 50 

  ปี 2551 = 250 แห่ง       
  ปี 2552 = 300  แห่ง       
         
8 ระบบการให้บริการของ (1) ร้อยละความพึงพอใจของผูม้ารับ ปี 2551  = 82. %  85% 85

% 
 85%  85%  85%  85% 

อบจ.ขอนแก่น มีคุณภาพ บริการ ปี 2552 = 84.21%       
         
9. ระบบบริหารจัดการมี (1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตาม ปี 2552 คิดเป็น >95% >95% >95% >95% >95% >95% 

ประสิทธิภาพ แผนพฒันาสามปีที่นาํไปปฏิบตัิ ร้อยละ  96.80       
 (2) จาํนวนเทคโนโลยแีละนวตักรรมที่ ปี 2552   1  ระบบ 3  1 - 1 - 1 
 นาํมาใชใ้นการบริหารจดัการ (ระบบ Lpis)       
         
 (3) ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ ร้อยละ 100 100% 100

% 
100% 100

% 
100% 100% 

 พฒันาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานและ        
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตวัชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 54-
58 

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

 ใหบ้ริการ        
         
10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ (1) ร้อยละของโครงการตามขอ้เสนอ ปี 2551  มีโครงการ  >75% >75% >75% >75% >75% >75% 

พฒันาท้องถิน่มากขึน้ ของประชาคมที่บรรจุไวใ้นแผนพฒันา บรรจุในแผน คิดเป็น        
 สามปี ร้อยละ 74.14       
  (จาํนวน  324  

โครงการ) 
      

         





ส่วนที ่4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 24 แนวทางการพฒันา 
ดังนี ้
     1. การพฒันาคน สังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ  ประกอบดว้ย  6 แนวทางการพฒันา 
 1.1 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดบั ทั้งในและ
นอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวยั 
 1.2 พฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใหป้ระชาชนทุกช่วงวยัไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และ
เขา้ถึงแหล่งความรู้ทั้งท่ีเป็นวิทยาการสมยัใหม่ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 1.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามของคนในครอบครัว     และชุมชน 
 1.4 เสริมสร้างระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพอยา่งครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริม   การป้องกนั 
การรักษา และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 1.5 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการกีฬาเพ่ือสร้างนิสยัรักการกีฬา และสร้างโอกาสให้
เยาวชนพฒันาทกัษะการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และพฒันาไปสู่การกีฬาเพือ่อาชีพตามศกัยภาพ 
 1.6 อนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรม ศาสนา และจารีตประเพณีท่ีดีงาม 
                       2. การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบดว้ย 6 แนวทางการพฒันา 
 2.1 ส่งเสริม และประสานการจดัทาํและการใชผ้งัเมืองในทุกระดบั 
 2.2 พฒันาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น ตาํบล  และอาํเภอ 
 2.3 พฒันาระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน  
 2.4 พฒันา และส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
 2.5 พฒันา ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัในทอ้งถ่ิน 
 2.6 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
                       3. การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแข่งขัน ประกอบดว้ย 4 แนวทางการ
พฒันา  
 3.1 พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑชุ์มชนอยา่งครบวงจร ตั้งแต่การ
ออกแบบ การผลิต การบรรจุภณัฑ ์และการตลาด 
 3.2 ส่งเสริม สนบัสนุนการทาํการเกษตรท่ีย ัง่ยนื ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 พฒันา และเสริมสร้างศกัยภาพในดา้นการประกอบอาชีพแก่ประชาชนและ
ผูด้อ้ยโอกาส 
 3.4 พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงรุก 
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 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ประกอบดว้ย 4 แนวทางการ
พฒันา 
   4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสาํนึกแก่ชุมชน และองคก์รเครือข่ายดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ในการจดัการเพ่ืออนุรักษ ์พฒันา และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
 4.2 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ู เพิ่มพื้นท่ีป่า และป่าตน้นํ้าลาํธารใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ และคงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 4.3 พฒันา และฟ้ืนฟแูหล่งนํ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเกบ็กกันํ้าใชใ้นการอุปโภค
บริโภค และการประกอบอาชีพ 
 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 
และมลภาวะอ่ืน ๆ 
 5. การพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ ีประกอบดว้ย 4 แนวทางการพฒันา 
  5.1 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง  และ
งบประมาณ ใหมี้ประสิทธิภาพ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 
 5.2 พฒันาระบบการใหบ้ริการและเพ่ิมขีดสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรทุกระดบั 
อยา่งต่อเน่ือง 
 5.3 เสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมชุมชนและประชาชน ในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ทุกขั้นตอน 
 5.4 พฒันาเสริมสร้างภาวะผูน้าํทอ้งถ่ินใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

2. แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัขอนแก่น พ.ศ.2554 - 2557 
  แผนพฒันาจงัหวดัขอนแก่น กาํหนดกรอบทิศทางการพฒันาใน 3 ระดบั เพื่อเป็นแนวทาง
ใหก้ารกาํหนดยทุธศาสตร์ดา้นต่าง ๆ มีความครอบคลุมมิติการพฒันาทั้งระดบัชุมชน ระดบัเมือง และระดบั
ภูมิภาค โดยกาํหนดประเด็นมุ่งเน้นในการพฒันาจังหวดัขอนแก่นใน 3 ระดบั (3H) คือ 
 1. ระดบัชุมชน เพื่อสร้างใหชุ้มชนเขม้แขง็ มีความสุข (Happiness community) 
 2. ระดบัเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นนครน่าอยู ่    (Healthy City) 
 3. ระดบัภูมิภาค เพื่อกา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคดา้นเศรษฐกิจ การคมนาคม และ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Hub of Region) 
 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังน้ี “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  เป็น
ศูนยก์ลางเช่ือมโยงเครือข่าย การคา้ การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่สากล”   
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o เป้าประสงค์หลกัในการพฒันาจังหวดัขอนแก่น (Strategic goal) 
1. เป็นศูนยก์ลางการคา้ การบริการและการลงทุนของภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานและ

บริการทางสาธารณสุขระดบันานาชาติ ท่ีพร้อมรองรับการเติบโต สู่การเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค 

2. มีการพฒันาท่ีสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมของจงัหวดั (GPP) ให้เติบโตยัง่ยืน ในช่วงปี 2555-2557 มีการเติบโตของ GPP และมุ่งเนน้การ
เติบโตในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของจงัหวดัและทิศทางการพฒันาของประเทศ ควบคู่กบัการพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองและทอ้งถ่ินใหส้ามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข (GPH) โดยจดัให้มี
การจดัทาํดชันีเพื่อวดัความสุขชองประชาชน (Gross Provincial Happiness; GPH)  

3 มีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทรัพยากรดิน นํ้ า ป่าไม ้พลงังาน และการ
จดัการของเสียท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสงัคม ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัเมือง และระดบัภูมิภาค 

 4. มีความมัน่คงและปลอดภยัทางดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมี
ความสุข และภาคธุรกิจมีความมัน่ใจในการลงทุน โดยมุ่งเนน้การเพ่ิมศกัยภาพการป้องกนั การจดัการและ
การช่วยเหลือฟ้ืนฟ ู

 5 เป็นจงัหวดัตน้แบบของการบริหารราชการท่ีมุ่งเนน้การบูรณาการและเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการ ทอ้งถ่ิน เอกชน กลุ่มจงัหวดัและการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อการบริหารงานจงัหวดัท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสร้างประโยชน์ให้กบัทุกภาค
ส่วนอยา่งสมดุล 
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รูปที่ 5 แสดงเป้าประสงค์หลัก (Goals) ในการพฒันาจังหวัดขอนแก่น 

 

 
o ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัขอนแก่น ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์  ดงัน้ี 

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

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
  

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  

78

 
รูปที ่ 6  แสดงกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น (ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
ดร.พงษศ์กัด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ ์นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ถลง 

นโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เม่ือวนัท่ี  18 กมุภาพนัธ์ 2551 โดยมีนโยบายการ
พฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดงัน้ี 
 1. นโยบายพฒันาคนและสังคมทีมี่คุณภาพ 
     เป้าหมาย :  พฒันาคน ให้มีคุณภาพ และมีความสุข  โดยจะพฒันาทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยยึดคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา ภายใตแ้นวปฏิบติัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในชุมชนตั้งแต่ระดบัครอบครัว เพื่อสร้างชุมชนสันติสุขและเอ้ืออาทร 
รวมทั้งอนุรักษ ์และส่งเสริมทุนทางสงัคมท่ีเขม้แขง็ของชุมชน ดงัน้ี 

กรอบทศิทางของการพฒันาจงัหวดัขอนแกน่

การพฒันา
เศรษฐกจิใหม้ ี
ความม ัน่คงและมี
ความสามารถ
ทางการแขง่ขนั

การพฒันา
คณุภาพคนและ

สงัคม

การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเพือ่
การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื

การเสรมิสรา้งความ
ม ัน่คง และความ

ปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ

การพฒันาการบรหิารภาครฐั

ขอนแกน่เมอืงนา่อยู่ 
เป็นศนูยก์ลางเชือ่มโยงเครอืขา่ย การคา้ การลงทนุ

 การบรกิาร และการคมนาคมขนสง่ในภมูภิาคสูส่ากล

ระดบัชุมชน
Happiness

Community

ระดบัเมอืง
Healthy

City

ระดบัภมูภิาค
Hub 

Of Region

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรท์ี ่4

ยทุธศาสตรท์ ี ่5
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  1.1 ดา้นการศึกษา จะส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดบั ทั้ง
ในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวยั โดยเร่ิมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของ เด็กในระดบัก่อนวยัเรียน 
และในวยัเรียน ทั้งระดบัประถม มธัยม และอาชีวศึกษา เพื่อสร้างใหเ้ป็นสังคมท่ีอุดมปัญญา อยา่งมีคุณภาพ 
ทัว่ถึง ดงัน้ี 
 (1) ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาการจดัการของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น ให้มีคุณภาพ มาตรฐานเหนือมาตรฐาน จัดการศึกษาโดยใช้ส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาสมยัใหม่ รวมทั้งจดัการศึกษาท่ีทาํให้ผูเ้รียนมีรายไดพ้ร้อมกบัการเรียน โดยเนน้การ
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง (Learning by Doing) พร้อมทั้งใหค้วามสาํคญักบัคุณวฒิุวิชาชีพ ในทุกแขนงอาชีพ 
โดยสร้างความร่วมมือในลกัษณะเครือข่ายการจดัการศึกษากบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  
  (2) สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้ แก่เด็กนกัเรียนในจงัหวดัขอนแก่น โดยจดัหา
ส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยีการศึกษาใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการการเรียนรู้ รวมทั้งเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อใหเ้ดก็ขอนแก่น ไดมี้โอกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียม และสามารถแข่งขนัได ้ 
   (3) ส่งเสริม และสนบัสนุนให้มีระบบการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั เพื่อให้ประชาชนทุกช่วง
วยัไดเ้รียนรู้อย่างต่อเน่ือง  และเขา้ถึงแหล่งความรู้ทั้งท่ีเป็นวิทยาการสมยัใหม่ วฒันธรรม และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของคนในชุมชนใหมี้วิธีคิด และดาํเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.2 ส่งเสริม และสนบัสนุนการพฒันาระบบการจดัการดา้นสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่การป้องกนั การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถนะทางดา้นร่างกาย 
และจิตใจ เพื่อใหป้ระชาชนในจงัหวดัขอนแก่น มีสุขภาพพลานามยัแขง็แรง  
  1.3 ส่งเสริม สนบัสนุนการกีฬาเพื่อสร้างโอกาสใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาทกัษะทางดา้นกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ และพฒันาไปสู่การกีฬาเพื่ออาชีพตามศกัยภาพ รวมทั้งสนบัสนุน และส่งเสริมใหป้ระชาชน
ทุกระดบัมีโอกาสออกกาํลงักาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามยัท่ีดี  จะพฒันาสนาม
กีฬากลางจงัหวดัขอนแก่นให้ไดม้าตรฐาน เพื่อให้บริการแก่สังคมและชุมชนในการละเล่นกีฬา และการ
ออกกาํลงักาย รวมทั้งเป็นสนามกีฬาสาํหรับการแข่งขนักีฬาในระดบัประเทศและระดบัสากล 
  1.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และประชาสัมพนัธ์การจดังานประเพณีของจงัหวดัขอนแก่น ให้
เป็นท่ีรู้จกัโดยแพร่หลาย รวมทั้งการอนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรม และจารีตประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน 
ใหค้งอยูถึ่งลูกหลาน   
  1.5 ใหก้ารสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผูย้ากไร้ คนดอ้ยโอกาส และผูพ้ิการ ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ี
ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมอย่างมีศกัด์ิศรี โดยการอบรมความรู้และอาชีพ รวมถึงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศกัยภาพ 
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  1.6 เสริมสร้างภูมิคุม้กันให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในครอบครัว เพื่อให้เกิดสายใยรักในครอบครัว และบูรณาการกบัภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งรัฐ เอกชน และประชาคม เพื่อร่วมมือกนัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
จงัหวดัขอนแก่น  
 
 2. นโยบายพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
  เพื่อพฒันาจงัหวดัขอนแก่นใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่และเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งใน
ภูมิภาค โดยมีนโยบายจะดาํเนินการ ดงัน้ี 
   2.1 ส่งเสริม และประสานการจดัระบบการวางผงัเมืองใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันา
และความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมการบงัคบัใชผ้งัเมืองในทุกระดบั  
   2.2 พฒันาเส้นทางและระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บา้น ตาํบล 
และอาํเภอ ในจงัหวดัขอนแก่น เพื่อให้การสัญจร และการคมนาคมขนส่งสะดวก และปลอดภยั  โดยจะ
ก่อสร้างถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต เช่ือมระหว่างหมู่บา้น ตาํบล และอาํเภอ ท่ีมีความคาบเก่ียวหลาย
พื้นท่ี ในลกัษณะเครือข่ายการพฒันาร่วมกบัเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพื่อเช่ือมโยงกบัระบบ
การคมนาคมขนส่งทางรถไฟ และทางอากาศ ใหจ้งัหวดัขอนแก่นเป็นเมืองศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งใน
ภูมิภาคและอนุภูมิภาคอินโดจีน 
   2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเขตไฟฟ้าให้ทัว่ถึงทุกหมู่บา้น และเขา้ถึงแหล่ง
เกษตรกรรมของประชาชน เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต 
และการประกอบอาชีพของประชาชน 
   2.4 พฒันา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดระบบการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชนในหมู่บา้นและชุมชน และการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมในหมู่บา้นและ
ชุมชน โดยการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่อาสาสมคัรรักษาความปลอดภยัประจาํหมู่บา้น และจดัระบบ
ป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและอุบติัภยัไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใหค้วามช่วยเหลือไดท้นัท่วงที 
   2.5 พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสารท่ีได้รับถ่ายโอน 
เพื่อใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึ่งพอใจ และมีความปลอดภยัในการเดินทาง 
   2.6 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยการบูรณาการการทาํงานร่วมกบัภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนั ปราบปราม บาํบดั และฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด รวมทั้งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
เพื่อเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บา้นและชุมชน  
 
 3. นโยบายพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและเศรษฐกจิเพือ่การแข่งขนั 
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  3.1 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการผลิต และการเพิ่มมูลค่าสินคา้ทางการเกษตรอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต แปรรูป และการตลาด โดยการทาํเกษตรท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และส่งเสริมการ
ผลิตพืชพลงังานทดแทน เช่น มนัสาํปะหลงั และสบู่ดาํ เป็นตน้ 
  3.2 พฒันา ส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรท่ีย ัง่ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย ์โดยจะพฒันาหมู่บา้นนาํร่องเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดัขอนแก่น โดยบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับศึกษาและนําไปดาํเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
  3.3 ปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
แหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตร ไดแ้ก่ ขดุสระนํ้ าในไร่นา และแหล่งนํ้ าในไร่นา ใหเ้พียงพอและสามารถกกัเก็บนํ้ า
ไวใ้ชเ้พื่อการเกษตรไดอ้ยา่งพอเพียง ตลอดปี เป็นตน้ ก่อสร้างถนนเขา้สู่แหล่งเกษตร เพื่อใหเ้กษตรกรไดใ้ช้
ขนส่งผลผลิตสู่ตลาด 
  3.4 พฒันา และส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑชุ์มชนอยา่งครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ 
การผลิต การบรรจุภณัฑ ์และการตลาด โดยเฉพาะจะดาํเนินการจดัหาสถานท่ีแสดงและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ชุมชนระดบัจงัหวดั 
  3.5 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่คนในครัวเรือน
ยากจนท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่เกณฑ ์จปฐ. โดยการใหค้วามรู้และการฝึกอาชีพ 
  3.6 พฒันา ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนระดบัฐานราก ดว้ยการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ   
ต่าง ๆ  และพฒันาใหไ้ปสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
  3.7 ดา้นการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัคนใน
ทอ้งถ่ิน นโยบายท่ีสาํคญัคือ การเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการใหบ้ริการและการท่องเท่ียว รวมทั้ง
การยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียว ดงัน้ี 
   (1) การเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยการประชาสมัพนัธ์และ
จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงรุก  
   (2) พฒันา ฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวท่ีเส่ือมโทรม และพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ โดย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาครัฐ เอกชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และสถาบนัการศึกษาในการบริหารจดัการ
ดา้นการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 
   (3) พฒันาปัจจยัและส่ิงอาํนวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว ทั้งด้านบุคลากร 
โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายการคมนาคมเพื่อการเขา้ถึงและเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว และมาตรฐานความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 
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  3.8 พฒันา สนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ เพื่อยกระดบัขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในภาคบริการ เพื่อรองรับการพฒันาใหข้อนแก่นเป็นเมืองศูนยก์ลางการบริการ 
และกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนในจงัหวดัขอนแก่น  

 4. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นปัจจัยท่ีสําคญัในการพฒันา ซ่ึงจะตอ้งมีความสมดุลในการใช้ การอนุรักษ์ และการทดแทนอย่าง
เหมาะสม จะดาํเนินการอนุรักษ ์และฟ้ืนฟูสภาพและคุณภาพของทรัพยากรดิน นํ้ า ป่าไม ้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์และคงความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเ้อ้ือต่อการดาํรงชีวิต เกิดความสมดุลในการพฒันาและเป็น
รากฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน โดยมีนโยบายท่ีจะบริหารและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
แบบบูรณาการ โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่า และป่าตน้นํ้ าลาํธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และคงความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดว้ยการส่งเสริมการปลูกป่า และสนบัสนุนการสร้างฝายนํ้ าลน้และฝายชะลอความ
ชุ่มช้ืนหรือฝายแมว้ตามพระราชดาํริในพื้นท่ีป่าตน้นํ้าลาํธาร เพื่อชะลอและกกัเกบ็นํ้า 
  4.2 พฒันาแหล่งนํ้ าธรรมชาติ และแหล่งนํ้ าขนาดเลก็ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บ
กกันํ้ าของแหล่งนํ้ าท่ีมีอยู่เดิม เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนนํ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 
เช่น ขดุลอกแหล่งนํ้า และก่อสร้างฝายเกบ็กกันํ้า เป็นตน้ 
  4.3 พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการปรับปรุงคุณภาพดินใหอุ้ดมสมบูรณ์ ดว้ยการใหค้วามรู้
และอบรมการทาํปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน  
  4.4 ส่งเสริม สนบัสนุนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะแบบครบวงจร เพื่อแกไ้ขปัญหาขยะแบบ
เบด็เสร็จ  
  4.5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  ประชาชน  และองค์กรด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ในการอนุรักษ ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
 
 5. นโยบายการบริหารจัดการกจิการบ้านเมืองที่ดี  จะบริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น และ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ภายใตร้ะบบการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หรือ หลกัธรรมาภิบาล 
(GOOD GOVERNANCE) ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วน
ร่วม หลกัความคุม้ค่า และหลกัความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
  5.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจดัการให้มีความคล่องตวั และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน โดยพฒันาระบบการจดัเก็บรายได้ และระบบการคลงัท่ีเน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมสนบัสนุนการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานและการบริหารจดัการ  
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  5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน โดยจะพฒันาเครือข่ายเพื่อความร่วมมือ
ในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินในจงัหวดั โดยจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายเพื่อแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินจงัหวดัขอนแก่น ให้เป็นศูนยก์ลางในการประสานการพฒันาทอ้งถ่ิน และ
ศูนยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น  
  5.3 เสริมสร้างการพฒันาการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินให้โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เพื่อ
สนบัสนุนการสร้างวิถีประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล 

4. อาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัตามที่กฎหมายกาํหนด 
       4.1 พระราชบัญญตัิกาํหนดแผนและข้ันตอนกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
             พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่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 และประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบ
ท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด  
                 (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 และการทาํกิจการไม่วา่จะดาํเนินการเองหรือร่วมกบั
บุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  
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                 (16)  การสร้างและบาํรุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  
                 (17)  การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง  
                 (18)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  
                 (19)  การจดัใหมี้โรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อ  
                 (20)  การจดัใหมี้พิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ  
                 (21)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
                 (22)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
                 (23)  การจดัใหมี้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั  
                 (24)  จดัทาํกิจการใดอนัเป็นอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นเขต
และกิจการนั้นเป็นการสมควรใหอ้งคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัดาํเนินการหรือใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัจดัทาํ ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด  
                (25)  สนบัสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน  
                 (26)  การใหบ้ริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  
                 (27)  การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  
                 (28)  จดัทาํกิจการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหเ้ป็น
อาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
                 (29)  กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กาํหนด  

 

        4.2 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ลงวนัที ่13   
              สิงหาคม   2546  เร่ือง กาํหนดอาํนาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ 
              บริหารส่วนจังหวดั   
 คณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไวด้งัน้ี 
     ข้อ  1  ลกัษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดั ในการให้บริการสาธารณะในเขต
จังหวดั 

(1) ดาํเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินอ่ืนในเขตจงัหวดั 

(2) เป็นการดาํเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมขององคก์รปกครองส่วน 
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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 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั 

(6) ใหบ้ริการดา้นเทคนิค วิชาการ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล บุคลากร แก่องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในเขตจงัหวดั 

(7) ดาํเนินการตามภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติั 
การกาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมถ่าย
โอนท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ีตอ้งทาํ 
 ข้อ  3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทาํไดแ้ต่เฉพาะ
กรณีท่ีอยูใ่นอาํนาจขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีจะตอ้งดาํเนินการเอง แต่ไม่สามารถดาํเนินการเองได ้
เน่ืองจากเป็นการปฏิบติัซ่ึงจะตอ้งใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้น มีความสามารถท่ีจะ
ดาํเนินการไดดี้กว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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 การสนบัสนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดัจะกระทาํไดใ้นกรณีท่ีเร่งด่วน
และจาํเป็นหากไม่ดาํเนินการจะก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประชาชน 
 การให้การสนบัสนุนแก่ประชาคม องคก์รประชาชน ควรเป็นไปในลกัษณะขอการส่งเสริม
ความสามารถดาํเนินการ โดยใชศ้กัยภาพของตนเองในการบริหารจดัการในลกัษณะของการร่วมคิด ร่วมทาํ 
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ใหก้ารสนบัสนุนในลกัษณะของการใหส่ิ้งของ หรือการเขา้ไปดาํเนินการแทน 
 

       4.3 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 การสนบัสนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดัจะกระทาํ
ไดใ้นกรณีท่ีเร่งด่วนและจาํเป็นหากไม่ดาํเนินการจะก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประชาชน 
   ขอ้ 3 วรรคสอง การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปใน
ลกัษณะขอการส่งเสริมความสามารถดาํเนินการ โดยใชศ้กัยภาพของตนเองในการบริหารจดัการในลกัษณะ
ของการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนบัสนุนในลกัษณะของการให้ส่ิงของ หรือ
การเขา้ไปดาํเนินการแทน 
 


