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ส่วนที ่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ได้จัดทํากรอบ

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัขอนแก่น และเน่ืองจากแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พ.ศ.2556-2560 มีความสอดคล้องกบัแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น จึงได้ขอมติจาก

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และคณะกรรมการพฒันา

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ขอใช้แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พ.ศ.2556-

2560 ฉบบัเดิมต่อไป   ซ่ึงแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ

แนวนโยบายและทิศทางการพฒันาระดับประเทศ กลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึง

ตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี  โดยไดป้ระกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พ.ศ.2556-2560 ตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2555 ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

ดงักล่าว กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา และประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พฒันาเพื่อขบัเคล่ือนใหบ้รรลุไปสู่วสิัยทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

 วิสัยทัศน์   (Vision) 

 “องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มุ่งมัน่พฒันาขอนแก่นใหน่้าอยู ่สู่การพฒันาท่ี

สมดุลและย ัง่ยนื ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจดัการท่ีดี” 

 

 พนัธกจิ 

 เพือ่ให้บรรลุวสัิยทศัน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กาํหนดพนัธกิจการ

พฒันา ดังนี ้

 1. พฒันาคนใหมี้คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั มีสุขภาวะท่ีดี มีความมัน่คงใน

การดาํรงชีวติ ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. พฒันาขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู ่และน่าลงทุน 

 3. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน การบริการ 

และการท่องเท่ียว  

 4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ควบคู่กบัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหส้มดุลอยา่งย ัง่ยนื 



                                         ส่วนท่ี 4 ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา                                              

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  

70 

 5. สืบสานวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินใหด้าํรงอยูอ่ยา่ง

ย ัง่ยนื 

 6. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินจาก 

ทุกภาคส่วน 
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• จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

(Goals) 
ตวัช้ีวดั (KPIs) 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. ประชาชนมคุีณภาพชีวติที่ดี (1) จาํนวนตวัช้ีวดัท่ีบรรลุเป้าหมาย  ปี 2555 2 24 24 25 25 26 

 จปฐ. เพ่ิมข้ึน ตวัช้ีวดับรรลุเป้าหมาย ตวัช้ีวดั      

  21  ตวัช้ีวดั จาก 30       

  ตวัช้ีวดั (70%)       

 

 

        

2. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดได้รับ

การพฒันาเพิม่ศักยภาพและเตรียม

ความพร้อมในการศึกษาต่อ 

(1) ร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนในสังกดัท่ี

จบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีโอกาส

ศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า 

ปีการศึกษา 2555  

จาํนวน 2,122 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 97.25 

(นร. ม.3 2,182 คน) 

>97% >97%   >97%   >97% >97%     >97% 

 (2) ร้อยละของนกัเรียนในโรงเรียนใน

สงักดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ิมศกัยภาพและ

เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ

ระดบัอุดมศึกษา 

 

ปีการศึกษา 2555 

จาํนวน 4.705 คน 

คิดเป็น 100% 

(นร.ม.4-6 รวม 

4,705 คน) 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

(Goals) 
ตวัช้ีวดั (KPIs) 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

 

3. เด็กและเยาวชนได้รับการพฒันา (2) จาํนวนเด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บการ ปี 2555  = 12,695  คน >13,000 >13,000 >13,000 >13,000 >13,000 >13,000 

ทกัษะชีวติ มีพฒันาการทีเ่หมาะสม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ  คนต่อปี      

กบัวยั และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ค่านิยมท่ีดีงาม        

น่าอยู่ (3) จาํนวนแหล่งเรียนรู้ นวตักรรมและ ปี 2555 = 19  แห่ง 25 แห่ง 5 5 5 5 5 

 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาท่ี        

 เพิ่มข้ึน (แห่ง)        

         

4. การจัดการศึกษามีคุณภาพตาม (1) จาํนวนสถานศึกษาในสังกดั ท่ีมี ปี 2555 = 15 โรง 19 - - 19 - - 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกผา่น (สถานศึกษาในสังกดั       

 เกณฑม์าตรฐานและไดรั้บการรับรอง อบจ.ขก. รวม 19 โรง)       

 มาตรฐานการศึกษา (โรง)        

 (2) จาํนวนสถานศึกษาในสังกดั ท่ีมีผล ปี 2555 = 19 โรง 19 19 19 19 19 19 

 การประเมินคุณภาพภายในระดบัดีข้ึน

ไปไม่ตํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของมาตรฐานการ 

(สถานศึกษาในสังกดั

อบจ.ขก. รวม 19 โรง) 

      

 ประเมินคุณภาพภายใน (โรง)  
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

(Goals) 
ตวัช้ีวดั (KPIs) 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

 

5.ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ และ (1) ร้อยละของความยาวของถนน ปี 2555 รวม 1,699.88  75% 75% 75% 75% 75% 75% 

น่าลงทุน คอนกรีตและ/หรือลาดยางในความ    กม. ต่อปี      

 รับผดิชอบของ อบจ.ขก. ท่ีไดม้าตรฐาน -ถนนลาดยาง 1,340.623       

 ทางหลวงทอ้งถ่ินชั้นท่ี 4 (กม.)  กม.       

  -ถนน คสล. 359.261 กม.       

         

 (2) จาํนวนเครือข่ายอาสาสมคัรรักษา ปี 2555      -     ตาํบล        198 50 100 150 198 198 

 ความปลอดภยัประจาํตาํบล (ตาํบล) (จงัหวดัขอนแก่นมี 198       

  ตาํบล)       

         

6. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ (1) ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของคนในครัวเรือน 

ท่ีมีรายไดผ้า่นเกณฑ ์จปฐ. 

ปี 2555  จาํนวน 

6,692 ครัวเรือน  

>99.2% >99.2% >99.2% >99.2% >99.2% >99.2% 

 (30,000 บาท/ คน/ปี)        
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

(Goals) 
ตวัช้ีวดั (KPIs) 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

   

7. ทรัพยากรธรรมชาติคงความ (1) พื้นท่ีป่าไมป้ลูกใหม่และป่าทดแทน ปี 2549 พท.ป่าทั้งจงัหวดั 5,000 ไร่ 1,000  1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 

อุดมสมบูรณ์ เพิ่มข้ึน (ไร่) จาํนวน  604,362.5 ไร่   ไร่     

  ( 8.88% ของพ้ืนท่ีทั้งจงัหวดั)       

 (2) จาํนวนแหล่งนํ้าผวิดิน/ใตดิ้นท่ี

ไดรั้บการพฒันาและฟ้ืนฟู  (แห่ง) 

ปี 2555  =   95  แห่ง > 100 แห่ง

ต่อปี 

> 100 

แห่ง 

> 100 

แห่ง 

> 100 

แห่ง 

> 100 

แห่ง 

> 100 

แห่ง 

 (3) จาํนวนสมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ ์ ปี 2554  = 2,500   คน 15,000 คน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี ปี 2555  = 3,000   คน       

 เขา้ร่วมกิจกรรม (คน)        

 (4) จาํนวนชุมชนท่ีมีการบริหารจดัการ ปี 2554  = 20  ชุมชน 240 ชุมชน 40 40 50 50 60 

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน ปี 2555  = 35  ชุมชน       

 ชุมชน (ชุมชน)        

8.ท้องถิ่นมีระบบบริหารจัดการ (1) จาํนวนพื้นท่ีท่ีเตรียมความพร้อมการ NA 2 แห่ง - 1 1 - - 

ขยะมูลฝอยรวม จดัการขยะมูลฝอยรวม (แห่ง)        

 (2) จาํนวนธนาคารขยะท่ีเพ่ิมข้ึน  (แห่ง) ปี 2554 =  250   แห่ง 250  แห่ง 50 50 50 50 50 

  ปี 2555 =  300   แห่ง       

9.ระบบการให้บริการของ อบจ.ขก. (1) ร้อยละความพึงพอใจของผูม้ารับ ปี 2554  = 91.42% ≥ 85% ≥ 87% ≥ 87% ≥ 87% ≥ 87% ≥ 87% 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

(Goals) 
ตวัช้ีวดั (KPIs) 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการ ปี 2555 =  94.87%       

10. ระบบบริหารจัดการมี (1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตาม ปี 2556 จาํนวน 573 >95% >95% >95% >95% >95% >95% 

ประสิทธิภาพ แผนพฒันาสามปีท่ีนาํไปปฏิบติั โครงการ จาก 601 โครงการ          

  คิดเป็น 95.34%       

 (2) จาํนวนเทคโนโลยสีารสนเทศและ ปี 2556  =  2 ระบบ 3  1 - 1 - 1 

 นวตักรรมท่ีนาํมาใชใ้นการบริหาร

จดัการ 

(ระบบบริหารงานบุคคล) 

(ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง) 

      

 (3) ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการ ร้อยละ 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 พฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานและ        

 ใหบ้ริการ        

 (4) ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของเงินรายไดท่ี้  ปี 2555  = 14.43% ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 

 อบจ.ขก.จดัเก็บเอง  ( 11,931,496.47บาท ) ต่อปี      

         

11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ (1) ร้อยละของโครงการตามขอ้เสนอ ปี 2554  มีโครงการ  >75% >75% >75% >75% >75% >75% 

พฒันาท้องถิ่นมากขึน้ ของประชาคมท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา บรรจุในแผน คิดเป็น        

 สามปี ร้อยละ 75.71       

  (จาํนวน 474 โครงการ       
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

(Goals) 
ตวัช้ีวดั (KPIs) 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

  จาก 626 โครงการ)       
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 28 แนวทางการพฒันา 

ดังนี ้

     1. การพฒันาคุณภาพคนและสังคม  ประกอบดว้ย  5  แนวทางการพฒันา 

 1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวยั 

 1.2 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร 

 1.3 ส่งเสริม สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร 

 1.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการกีฬาเพื่อสนบัสนุนการเล่น

กีฬาและพฒันากีฬาท่ีมีศกัยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 

 1.5 อนุรักษ ์สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีดีงามใหเ้ป็นมรดกของคน

รุ่นต่อไป 

                       2. การพฒันาการศึกษา ประกอบดว้ย 6 แนวทางการพฒันา 

 2.1 พฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ให้

มีคุณภาพ ไดม้าตรฐานเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

 2.2 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

 2.3 พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและเช่ือมโยง

กบัภูมิสังคม  

 2.4 พฒันาแหล่งเรียนรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 2.5 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวยั ใหมี้

คุณภาพ และพฒันาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2.6 เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแก่ผูเ้รียนและบุคลากรทางการศึกษา 

                       3. การพฒันาเมืองและชุมชน  ประกอบดว้ย 5 แนวทางการพฒันา  

 3.1 พฒันายกระดบัโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น ตาํบล และ

อาํเภอใหไ้ดม้าตรฐาน 

 3.2 พฒันาเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการใหบ้ริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ให้

ไดม้าตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภยั 

 3.3 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบและเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ในเขตเมืองและชุมชน  

 3.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

 3.5 ส่งเสริมการพฒันาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) 
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 4. การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน  ประกอบดว้ย 4 แนวทางการพฒันา 

   4.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา การท่องเท่ียวและบริการดา้นการท่องเท่ียว 

 4.2 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 4.3 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑชุ์มชน

อยา่งครบวงจร 

 4.4 ส่งเสริม สนบัสนุน การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพแก่ประชาชนและกลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาส 

 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย 5 แนวทางการ

พฒันา 

   5.1 สนบัสนุน ส่งเสริม ฟ้ืนฟู รักษาป่าและป่าตน้นํ้าลาํธาร 

  5.2 พฒันา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกกัเก็บนํ้ า

ใหเ้พียงพอกบัการเกษตรอุปโภคและบริโภค 

  5.3 สนับสนุนและพฒันาประสิทธิภาพการจดัการขยะแบบครบวงจรและนํ้ าเสียชุมชน

แบบมีส่วนร่วม 

  5.4 เสริมสร้างศกัยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นท่ี 

 6. การพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ี   ประกอบดว้ย 4 แนวทางการพฒันา 

    6.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมสมยัใหม่ ใน

การปฏิบติังานและใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน 

    6.2 พฒันาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการการเงินการคลงัใหมี้ประสิทธิภาพ 

โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

    6.3 พฒันาขีดสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีให้มีขีดความสามารถในการปฏิบติั

ราชการและใหบ้ริการสาธารณะอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    6.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันากระบวนการชุมชนเขม้แขง็ และเสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

  

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  

78 

2. แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัขอนแก่น  

 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัขอนแก่นกาํหนดวิสัยทศัน์การพฒันา ไวว้า่  “ขอนแก่น

เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่มหานครอาเซียน”  โดยมุ่งเนน้ในการพฒันาจงัหวดัขอนแก่นใน 3 ดา้น คือ 

1. เสริมสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ประชาชนมีความสุข 

2. พฒันาใหเ้ป็นและเป็นตน้แบบของการพฒันาและบริหารจงัหวดัแบบบูรณาการ 

3. พฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคทั้งดา้นเศรษฐกิจ การคมนาคมและการพฒันา 

ทรัพยากรมนุษย ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

แนวทางการพฒันาที ่1  การพฒันาดา้นการเกษตร เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนยก์ลางดา้น 

การเกษตรและเศรษฐกิจของภูมิภาค 

เป้าประสงค์ 

1) เพิ่มการปลูกขา้วหอมมะลิ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่า (Value creation) ดว้ย

การยกมาตรฐานการผลิตสู่สินคา้ปลอดภยั (GAP) เพื่อการส่งออก 

2) เพิ่มการผลิตขา้วเหนียวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนใน

การปลูก 

3) เพิ่มการผลิตอ้อย โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลด

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการเพาะปลูก 

4) เพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดตน้ทุนในการปลูกมนัสําปะหลงั เพื่อมุ่งสู่การเป็น

วตัถุดิบ   ในการผลิตอาหาร (แป้งมนัสาํปะหลงั) พลงังานทดแทน  

(เอทานอล) และอาหารสัตว ์

5) เพิ่มการเพาะปลูกยูคาลิปตัสเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

กระดาษในพื้นท่ี 

6) เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อน เพื่อส่งเสริมการผลิตผา้ไหมเป็นสินค้า

สาํคญัของจงัหวดั 

7) เพิ่มการผลิตโคเน้ือ 
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แนวทางการพฒันาที ่2 การพฒันาอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างจุดเด่นตาม 

ศกัยภาพพื้นท่ี 

เป้าประสงค์ 

1) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพโรงสีขา้ว/อบเมล็ด เพื่อรองรับการส่งออกขา้ว

หอมมะลิ 

2) ลดผลกระทบต่อชุมชน จากกระบวนการผลิตของโรงงานมนัสําปะหลงั และ

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง 

3) ลดผลกระทบและเพิ่มกิจกรรมสนบัสนุนต่อชุมชนของโรงงานนํ้าตาล 

4) เพิ่มปริมาณผลผลิตดา้นพลงังานทดแทน (เอทานอล) 

5) เพิ่มผลผลิตด้านส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม (ผา้ไหม) โดยมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีเสริม

เอกลกัษณ์   ของจงัหวดั 

6) เพิ่มผลผลิตดา้นซอฟต์แวร์ และ ICT เพื่อส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นศูนยก์ลาง

อุตสาหกรรม ICT ของภูมิภาค 

แนวทางการพฒันาที ่3  การพฒันาดา้นการคา้ การท่องเท่ียว การบริการ และการพฒันา 

โครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาค 

เป้าประสงค์ 

1) เป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของภาค โดยมุ่งเนน้การท่องเท่ียวยคุก่อน 

ประวติัศาสตร์ (ภูเวียง/ภูกุ ้มขา้ว) มีแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เป็นเสน่ห์และเอกลกัษณ์ของเมือง 

2) เป็นเมืองศูนยก์ลางการค้าของภูมิภาค โดยการพฒันาและเช่ือมโยงการค้า

ระหวา่งประเทศ ควบคู่กบัการเสริมสร้างความเขม้แข็งแก่ผูป้ระกอบการคา้

ทอ้งถ่ิน 

3) มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งดา้นการลงทุน การบริการ การเงิน และดา้นคมนาคม           

ท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเป็นศูนยก์ลางการคา้ บริการ

และการลงทุนของภูมิภาค 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพฒันาที ่1 การสนบัสนุน ส่งเสริมการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

เป้าประสงค์ 

1) ประชากรวยัเรียนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง 

2) ประชาชนชาวขอนแก่น ไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผา่นการศึกษา

นอกระบบ 

แนวทางการพฒันาที ่2  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แขง็ 

เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนในหมู่บา้นมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

2) ผูน้าํชุมชนมีสมรรถนะในการบริหารจดัการชุมชนใหเ้ขม้แขง็พึ่งตนเองได ้

3) ชุมชนมีความมัน่คงทางดา้นทุนชุมชน 

4) ชุมชนมีแนวทางการพฒันาท่ีมีทิศทาง คุณภาพและมีการบูรณาการ 

5) แรงงานนอกระบบไดรั้บการส่งเสริมอาชีพเพียงพอต่อการประกอบอาชีพใน

ครัวเรือน 

แนวทางการพฒันาที ่3 การพฒันา ยกระดบัมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย ์

เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนเจบ็ป่วยดว้ยโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหาสาํคญัลดลง 

2) ประชาชนมีพฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม 

3) ประชาชนไดรั้บบริการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

4) ประชาชนไดบ้ริโภคอาหาร และผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีสะอาดปลอดภยั 

5) เป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ท่ีสําคัญในระดับภาคและนานาชาติ         

(Trauma Center ลา้งและเปล่ียนไตศูนยม์ะเร็ง Plastic Surgery ดูแลผูสู้งอาย)ุ 

 

แนวทางการพฒันาที ่4  การพฒันา ส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 

เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีการอออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับว ัย และถูกต้องต่อเน่ือง 

ครอบครัวและชุมชนใชกี้ฬาเป็นกิจกรรมในวนัหยดุ 

2) ประชาชนมีทกัษะการเล่นกีฬาท่ีดี และมีการจดัการแข่งขนักีฬาทุกรุ่นอย่าง

ต่อเน่ือง 

3) เป็นศูนยก์ลางการกีฬาแห่งภูมิภาค 



ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

  

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  

81 

4) ขอนแก่นเป็นเมืองกีฬา ประชาชนมีความสนใจให้การสนับสนุนกีฬาระดบั

จงัหวดั 

แนวทางการพฒันาที ่5 การสนบัสนุนสวสัดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเขม้แขง็ 

เป้าประสงค์ 

1) เด็ก เยาวชน สตรี ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส มีหลกัประกนัความมัน่คง 

และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยอ์ยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง 

2) ครอบครัวมีความอบอุ่น เขม้แขง็ 

3) ผูใ้ชแ้รงงานมีหลกัประกนัในการทาํงาน มีสวสัดิการ มีความมัง่คงปลอดภยัใน

การทาํงาน 

แนวทางการพฒันาที ่6  การสนบัสนุน ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม วถีิชีวติทอ้งถ่ิน 

เป้าประสงค์ 

1) ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ไดรั้บการรวบรวม เรียบเรียงเป็นวิถี

วฒันธรรม เพื่อความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น 

2) ประชาชนชาวขอนแก่น มีความรักและภูมิใจในเสน่ห์เมืองขอนแก่น 

3) มรดกทางศิลปวฒันธรรมไดรั้บการสร้างสรรคต์่อยอดเพิ่มคุณค่า 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์  

ทรัพยากรดิน 

เป้าประสงค์ 

1) ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ 

2) มีระบบบริหารจดัการทรัพยากรดินอยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การพฒันาแหล่งนํ้ า เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรนํ้ า ระบบการ

กระจายนํ้า และจดัการคุณภาพนํ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

1) จังหวดัขอนแก่น มีนํ้ าใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการในภาคเกษตร-

อุตสาหกรรม-อุปโภคบริโภค 

2) มีคุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสมกบัประโยชน์การใชง้าน 

3) มีระบบกระจายนํ้าและบริหารจดัการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพฒันาที ่3  การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้

อยา่งย ัง่ยนื 

เป้าประสงค์ 

1) พื้นท่ีป่าไดรั้บการปกป้องดูแลรักษา ไม่มีการบุกรุกพื้นท่ีป่า 

2) พื้นท่ีป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวทางการพฒันาที ่4  การบริหารจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรองรับการเติบโต 

ของเมืองอยา่งเป็นระบบ 

เป้าประสงค์ 

1) คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัอยูใ่นเกณฑดี์ อยูใ่นระดบัมาตรฐาน 

- ขยะ 

- นํ้าเสีย 

- การบูรณาการ 

แนวทางการพฒันาที ่5  การสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน เพื่อรองรับความตอ้งการ 

การใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยนื 

เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน ลดการใชพ้ลงังาน 

2) ประชาชนหนัมาใชพ้ลงังานทางเลือก และพลงังานทดแทนเพิ่มข้ึน 

แนวทางการพฒันาที ่6 การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

แบบบูรณาการ 

เป้าประสงค์ 

1) มีการบูรณาการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมระหว่าง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จงัหวดั และทอ้งถ่ิน อยา่งเป็นระบบ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สิน และความมั่นคง 

แนวทางการพฒันาที ่1 การป้องกนัและบรรเทาความเสียหายจากอคัคีภยั 

เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นจากอคัคีภยั 

แนวทางการพฒันาที ่2 การป้องกนัและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภยั 
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เป้าประสงค์ 

1) มีพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยันอ้ย 

2) ประชาชนมีความปลอดภยั ไม่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินจาก

อุทกภยั 

3) ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง 

4) พื้นท่ีเส่ียงภยันํ้าท่วมลดลง 

แนวทางการพฒันาที ่3 การป้องกนัลดผลกระทบ และช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแลง้ 

เป้าประสงค์ 

1) มีพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้นอ้ยลง 

2) ประชาชนมีความปลอดภยั ไม่ไดรั้บผลกระทบในชีวิตและทรัพยสิ์นจากภยั

แลง้ 

3) ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง 

แนวทางการพฒันาที ่4 การบริหารจดัการดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

2) ระบบบริหารจัดการด้านการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมมี

ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพฒันาที ่5  การลดปัญหายาเสพติด เพื่อขจดัความเดือดร้อนของประชาชน 

เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนไม่ไดรั้บความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด 

แนวทางการพฒันาที ่6  การป้องกนัและบรรเทาความเสียหายจากอุบติัเหตุจราจร 

เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภยัในการสัญจรทางถนน 

2) ผูป้ระสบอุบติัเหตุ ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที 

แนวทางการพฒันาที ่7 การป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากอาคารและป้าย 

เป้าประสงค์ 

1) อาคาร/และป้ายมีความมัน่คงปลอดภยั 
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แนวทางการพฒันาที ่8 การรักษาความมัน่คงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภยัในชีวติ 

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

เป้าประสงค์ 

1)  จงัหวดัขอนแก่นมีความมัน่คงปลอดภยัสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุวุน่วายจากการ

ชุมนุมประทว้ง 

2) ไม่มีการก่อการร้าย/การก่ออาชญากรรมจากชาวต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง 

แนวทางการพฒันาที ่9  การบริหารจดัการดา้นความมัน่คง และความปลอดภยัในเชิง 

บูรณาการ 

เป้าประสงค์ 

1) มีการบูรณาการเพื่อการจดัการความมัน่คงและปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

ของประชาชนระหวา่งส่วนกลาง จงัหวดั และทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การพฒันาการบริหารภาครัฐ 

แนวทางการพฒันาที ่1  การบริหารจดัการการจดัเก็บรายไดภ้าครัฐและการเบิกจ่าย 

งบประมาณ 

เป้าประสงค์ 

1) การจดัเก็บรายรับของส่วนราชการในจงัหวดัได้อย่างครบถ้วน ถูกตอ้งตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

2) การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อการกระตุน้เศรษฐกิจของ

จงัหวดั 

 

แนวทางการพฒันาที ่2  การพฒันาบุคลากรและการจดัการองคค์วามรู้ 

เป้าประสงค์ 

1) เสริมสร้างสมรรถนะใหแ้ก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึงตามภารกิจของจงัหวดั 

2) พฒันาคุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการทาํงาน 

แนวทางการพฒันาที ่3  การพฒันาระบบ และบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เป้าประสงค์ 

1)  การใช ้ICT สนบัสนุนการพฒันาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐท่ีดี 

2)  การใช ้ICT เพื่อยกระดบัสังคมอินเตอร์เน็ตของประชาชน 
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แนวทางการพฒันาที ่4  การพฒันาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน 

เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนได้รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพจากจังหวัด หน่วยงานกลาง

รัฐวสิาหกิจ อปท. อยา่งเบด็เสร็จ สะดวก รวดเร็ว ทัว่ถึง ตรงตามความตอ้งการ 

2) คณะทาํงานภาคประชาชนมีความเขม้แข็ง รับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดง

ความเห็น ในการดาํเนินงานของส่วนราชการเพื่อการพฒันาจงัหวดั 

แนวทางการพฒันาที ่5  การบริหารจดัการงานประชาสัมพนัธ์อยา่งบูรณาการ 

เป้าประสงค์ 

1)  การประชาสัมพนัธ์จงัหวดัอย่างบูรณาการในดา้นข่าวสาร ส่ือ ช่องทาง และ

รูปแบบ  การประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งครอบคลุม ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

2) จงัหวดัขอนแก่นมีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจน กลุ่มเป้าหมายมีความรับรู้ท่ีถูกตอ้ง 

แนวทางการพฒันาที ่6  การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

เป้าประสงค์ 

1) เป็นเมืองพี่นอ้งกบัเมืองสาํคญัของประเทศพนัธมิตรในการพฒันาเมืองดา้น 

ต่างๆ 

   2) มีขอ้ตกลงร่วมระหวา่งเมืองเพื่อสนบัสนุน ส่งเสริมการพฒันาตามยุทธศาสตร์

จงัหวดั 
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3. นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น (ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 

ดร.พงษศ์กัด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ ์นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ถลงนโยบายต่อ 
สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เม่ือวนัท่ี  15 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยมีนโยบายการพฒันาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ใน 6 นโยบาย ดงัน้ี 
 1. นโยบายด้านการพฒันาคุณภาพคนและสังคม 

 เป้าหมายจะพฒันาคนให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการ

ดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข มีสุขภาวะดีข้ึนทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และพฒันาสังคม

คนขอนแก่นให้เป็นสังคมท่ีมีความเขม้แข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิ

ปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทร สําหรับเป็นทุนทางสังคมในการพฒันาขอนแก่น

ใหไ้ปสู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 

 1.1 พฒันาคุณภาพคนทุกกลุ่มวยัให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะในการดาํรงชีวิตอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอด

ชีวติ โดยใหค้วามสําคญักบัการนาํหลกัปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศกัยภาพของ

คนใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง และเป็นพลงัทางสังคมในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และสนบัสนุนปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 1.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่เด็ก และเยาวชน ให้ตระหนกัถึงคุณค่า

วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ดว้ยการเสริมสร้างจิตสานึกท่ีดี มีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์อยูร่่วมกนัดว้ยความ

รัก ความสามคัคี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย และสร้างค่านิยมให้

ภาคภูมิใจในวฒันธรรมไทย เพื่อเป็นฐานในการกา้วไปสู่สังคมคุณภาพ  

 1.3  เสริมสร้างสุขภาวะให้คนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน 

และพฒันาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั ควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพ

ชุมชนในการเฝ้าระวงัและการจดัการกบัโรคอุบติัใหม่และโรคระบาดซํ้ าให้ทนัต่อสถานการณ์ สนบัสนุน

การสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมบทบาทและเพิ่มขีด

ความสามารถของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ให้เป็นนักจดัการสุขภาพชุมชน ให้

สามารถเป็นกาํลงัสาํคญัในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

 1.4 เสริมสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติดใหก้บัประชาชน เยาวชนทัว่ไป และเยาวชนกลุ่มเส่ียง ไม่ให้

เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และส่งเสริม สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบครบวงจร ทั้ง

ดา้นการป้องกนั การปราบปราม การบาํบดัรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
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  1.5 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาการเล่นกีฬาเพื่อออกกาํลงักาย และพฒันากีฬาท่ีมีศกัยภาพ

ไปสู่กีฬาอาชีพ รวมถึงพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการกีฬาให้ไดม้าตรฐานสากล ทั้งดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก สนามกีฬา วสัดุ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และรองรับการเป็นเจา้ภาพจดัการ

แข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ  

 1.6 ฟ้ืนฟูวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีดีงาม อนุรักษ์ ทาํนุบาํรุง และบูรณะแหล่งศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินและมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ให้เป็น

มรดกของคนรุ่นต่อไป 

                    2. นโยบายด้านการพฒันาการศึกษา  

  โดยจะพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

และมาตรฐานการศึกษาของชาติ จดัการศึกษาให้มีคุณภาพ และพฒันาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน โดย

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เรียน และการบริหารท่ีเน้นสถานศึกษาเป็นสําคัญ ส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศและภาษาท่ีสาม ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในและนอกระบบใหมี้คุณภาพ และ 

 2.1 พฒันาหลกัสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบ

ดา้นและเช่ือมโยงกบัภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งดา้นวิชาการ ทกัษะชีวิต และ

นนัทนาการ ท่ีครอบคลุมทั้งดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา วฒันธรรม ศาสนา และประชาธิปไตย  

 2.2 พฒันาระบบการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

ใหมี้คุณภาพ ไดม้าตรฐาน โดยมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดบัปัจเจกบุคคล 

สร้างความตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี  

 2.3 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยสนบัสนุนให้มีระบบการ

เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 2.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัใหมี้

คุณภาพ และพอเพียงกบัสาขาวชิาท่ีขาดแคลน 

 2.5 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวยั ให้มีคุณภาพ 

และพฒันาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

        3. นโยบายการพฒันาเมืองและชุมชน 

     เป้าหมายเพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ การบริการ และการลงทุนของภูมิภาค 

และประตูสู่อินโดจีน ให้จงัหวดัขอนแก่นมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น ตาํบล 

และอาํเภอ ท่ีไดม้าตรฐาน ประชาชนไดรั้บบริการดา้นการคมนาคมท่ีทัว่ถึง สะดวก และปลอดภยั มีระบบ

สาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีพร้อม บริหารจดัการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชน

ไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั และพึงพอใจในการรับบริการ โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
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  3.1 พฒันายกระดบัโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บา้น ตาํบล และ

อาํเภอ ให้ได้มาตรฐานตามหลกัวิศวกรรมจราจร และมาตรฐานการป้องกนัอุบติัภยัทางถนนขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  3.2 พฒันาเส้นทางเขา้สู่แหล่งเกษตรกรรม ให้เกษตรกรใชใ้นการลาํเลียงขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร สู่แหล่งชุมชนและกระจายสินคา้ไปยงัแหล่งจาํหน่ายอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว  

  3.3 พฒันาเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสารท่ีไดรั้บ

ถ่ายโอน ใหมี้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภยั  

  3.4 ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาระบบเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต

เมืองและชุมชน ดว้ยการบูรณาการความร่วมมือกบัภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยัระหว่างท้องถ่ิน ส่วน

ราชการ องค์กรเอกชน และชุมชน ให้การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทนัท่วงที  

 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ทัว่ถึง ตาม

ศกัยภาพความพร้อม และเป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด  

 

    4. นโยบายด้านการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน   

 เป้าหมายจะพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจระดับชุมชนให้

เขม้แข็ง และสามารถแข่งขนัได ้ให้มีการรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี ชุมชน

สามารถบริหารจดัการและขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปร

รูป และการตลาด ผา่นเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาจากทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกบั การพฒันา

ชุมชนพึ่ งตนเอง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพร้อมรองรับการเติบโตสู่การเป็นเมืองศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย  

 4.1 ส่งเสริม พฒันา และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีมี

อยูแ่ลว้ ส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศกัยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและ

วิถีชีวิตของชุมชน พฒันามาตรฐานบริการด้านการท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก และบุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวให้ไดม้าตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อสร้างคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่มทางการท่องเท่ียว  
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 4.2 ส่งเสริมการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และลดต้นทุนทาง

การเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรทาํการเกษตรดว้ยระบบ

เกษตรย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทาํเกษตรอินทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร

ผสมผสาน วนเกษตร ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน สนบัสนุนการผลิตและบริการของชุมชนใน

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร อาหาร และพลงังาน 

 4.3 ส่งเสริม สนบัสนุน ใหป้ระชาชนทัว่ไป และกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส มีอาชีพและรายไดเ้พียงพอ

ต่อการดาํรงชีพ โดยการฝึกอาชีพและสนบัสนุนปัจจยัในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพและ

ความตอ้งการ 

 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพฒันาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้ งแต่

กระบวนการผลิต การแปรรูป การออกแบบ การบรรจุภณัฑ์ และการตลาด โดยเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน รวมถึงส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มอาชีพตามศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ีเพื่อพฒันาไปสู่วสิาหกิจชุมชน 

 

    5. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 เป้าหมายจะพัฒนาเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ และสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย ัง่ยืน เพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการนํ้าอยา่งบูรณาการ ใหส้ามารถป้องกนัปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ได ้เพื่อเป็น

ฐานการผลิตของชุมชน โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 

 5.1 สนบัสนุน ส่งเสริมการฟ้ืนฟู รักษาป่าตน้นํ้ าลาํธาร และการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไม ้

และความหลากหลายทางชีวภาพ 

 5.2 พฒันา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้ าในแหล่งนํ้ าท่ีมีศกัยภาพ

ในการกกัเก็บนํ้ า เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนนํ้ า และบรรเทาอุทกภยั จดัหาแหล่งนํ้ าในระดบัไร่นาและ

ชุมชนอยา่งทัว่ถึง เพื่อใหเ้พียงพอกบัการเกษตร อุปโภค และบริโภค 

 5.3 พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะและนํ้าเสียชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคดั

แยกขยะเพื่อนาํกลบัมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด สนับสนุนและพฒันาระบบการจดัการขยะแบบครบวงจร 

เสริมสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชนในการจดัการนํ้ าเสียในชุมชน และพฒันาเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวงั

และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

 5 . 4  เ ส ริ ม ส ร้า ง ศัก ย ภ า พ แล ะ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อง ชุ ม ช นใ นก า ร บ ริห า ร จัด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นท่ี โดยสร้างชุมชนตน้แบบใน

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการคนอยูร่่วมกบัระบบนิเวศอยา่งเก้ือกลู 
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    6. นโยบายด้านการบริหารจัดการทีด่ี  

 เป้าหมายเพื่อจะพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ให้เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะ

สูง มีระบบบริหารจดัการท่ีดี บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเร่ิม เปล่ียนแปลง 

และปรับตวัได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ  สามารถให้บริการสาธารณะท่ีตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีเน้นการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลกัการ 

ธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 โดย

มีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 

 6.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และนวตักรรมสมยัใหม่ ใน

การปฏิบติังาน และใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน 

 6.2 พฒันาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการการเงินการคลงัให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

เป็นธรรม และตรวจสอบได ้ 

 6.3 พฒันาขีดสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม

ทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการและการให้บริการ

สาธารณะอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งพฒันาใน 4 ดา้น คือ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง มีส่วนร่วม เก่ง และดี   

 6.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันากระบวนการชุมชนเขม้แข็งให้เกิดพลงัของคนในชุมชน 

และมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบในการพฒันา และแก้ไข

ปัญหา  

4. อาํนาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจงัหวดัตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

       4.1 พระราชบัญญตัิกาํหนดแผนและข้ันตอนกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

             พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2549 

 พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 หมวด 2  กาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการ

บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไวด้งัน้ี 

  มาตรา 17   ภายใตบ้งัคบั มาตรา 16 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการ

จดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี  

                 (1)  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง และประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบ

ท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด  

                 (2)  การสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  

                 (3)  การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

                 (4)  การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

                 (5)  การคุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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                 (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  

                 (16)  การสร้างและบาํรุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

                 (17)  การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง  

                 (18)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  

                 (19)  การจดัใหมี้โรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อ  

                 (20)  การจดัใหมี้พิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ  

                 (21)  การขนส่งมวลชนและการวศิวกรรมจราจร  

                 (22)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

                 (23)  การจดัใหมี้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั  

                 (24)  จดัทาํกิจการใดอนัเป็นอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นเขต

และกิจการนั้นเป็นการสมควรใหอ้งคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัดาํเนินการหรือใหอ้งคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัจดัทาํ ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด  

                (25)  สนบัสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน  

                 (26)  การใหบ้ริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

                 (27)  การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  

                 (28)  จดัทาํกิจการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหเ้ป็น

อาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

                 (29)  กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กาํหนด  
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        4.2 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  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 ในการดําเนินการตามอาํนาจและหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 1 องค์การ

บริหารส่วนจังหวดั ควรจะดําเนินการเพือ่ให้เป็นไปในลกัษณะ ดงัน้ีคือ 

(1) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองและประสานการจดัทาํแผนจงัหวดัโดย 

การสร้างและพฒันาระบบการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพื่อนาํไปสู่การใชจ่้ายงบประมาณใน

การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความสมดุลและคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ 

(2) การก่อสร้างและบาํรุงรักษาโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือมี 

การเก่ียวเน่ืองหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายหลกัในการเช่ือมโยงกบั

แผนงานโครงการท่ีดาํเนินการโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั 

(3) การจดัการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพฒันาคุณภาพชีวิตใหก้บั 

ประชาชนและในระดบัจงัหวดั และไม่เป็นการซํ้ าซ้อนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการศึกษา สาธารณสุข การสังคม

สงเคราะห์ การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั 

(4) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วฒันธรรม การท่องเท่ียว การส่งเสริมการลงทุนและ 

การพาณิชยกรรมของจงัหวดั 
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(5) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัโดยเฉพาะอยา่ง 

ยิง่การทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์รหลกัในการกาํจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูรวม การดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั 

(6) ใหบ้ริการดา้นเทคนิค วชิาการ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล บุคลากร แก่องคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในเขตจงัหวดั 

(7) ดาํเนินการตามภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติั 

การกาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมถ่าย

โอนท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ีตอ้งทาํ 

 

 ข้อ  3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทาํไดแ้ต่เฉพาะ

กรณีท่ีอยูใ่นอาํนาจขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีจะตอ้งดาํเนินการเอง แต่ไม่สามารถดาํเนินการเองได ้

เน่ืองจากเป็นการปฏิบติัซ่ึงจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้น มีความสามารถท่ีจะ

ดาํเนินการได้ดีกว่า และผลของการให้การสนบัสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจ

หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 การสนบัสนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดัจะกระทาํไดใ้นกรณีท่ีเร่งด่วน

และจาํเป็นหากไม่ดาํเนินการจะก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประชาชน 

 การให้การสนบัสนุนแก่ประชาคม องคก์รประชาชน ควรเป็นไปในลกัษณะขอการส่งเสริม

ความสามารถดาํเนินการ โดยใชศ้กัยภาพของตนเองในการบริหารจดัการในลกัษณะของการร่วมคิด ร่วมทาํ 

ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ใหก้ารสนบัสนุนในลกัษณะของการใหส่ิ้งของ หรือการเขา้ไปดาํเนินการแทน 
 

       4.3 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  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 
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   ข้อ 3 วรรคสอง การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปใน

ลกัษณะของการส่งเสริมความสามารถดาํเนินการ โดยใช้ศกัยภาพของตนเองในการบริหารจดัการใน

ลกัษณะของการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ใหก้ารสนบัสนุนในลกัษณะของการให้ส่ิงของ 

หรือการเขา้ไปดาํเนินการแทน 
 


