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เรียน   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ตามท่ีไดมีการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ กระผมนายมาโนช 
เสนพงศ ไดรับความไววางใจจากประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เลือกตั้งใหเขามาดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
และบัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
ตั้งแตวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น
 เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนไปตามพระราชบญัญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๕/๔ 
กําหนดวา กอนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเขารับหนาที่ ให
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดแถลง
นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดโดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร

---------------------------------
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สวนจังหวัด และเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราชบรรลซ่ึุงภารกิจและเปาหมาย เปนไปดวยความรวดเร็ว 
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได กระผมในฐานะ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงไดกําหนดนโยบาย
การบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไวดังนี้

 ๑.  นโยบายดานการบริหารงาน

 ๑.๑ บริหารงาน อบจ. ดวยหลักธรรมมาภิบาล มีคุณธรรม 
นิติธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดเนนการมีสวนรวม ความคุมคาและความ
รับผิดชอบ เพื่อใหเปน อบจ. สีขาว และบริหารการจัดงบประมาณใน
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอยางโปรงใส เปนธรรม
 ๑.๒ มอบอํานาจการบริหารจัดการ ใหแก รองนายกฯ ปลัดฯ 
และหัวหนาสวนราชการระดับกอง ผูอํานวยการ โรงเรียนในสังกัด 
ตามความรูความสามารถอยางเหมาะสม
 ๑.๓ จัดตั้ง อบจ.สาขา เปน อบจ.สวนหนาในการขับเคลื่อน
นโยบายตาง ๆ และเปนท่ีรับแจงปญหาความเดือดรอนและแกไขปญหา
เบื้องตนใหกับประชาชน
 ๑.๔ จัดตั้งสภาที่ปรึกษา นายก อบจ. เพื่อสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนในการดําเนินงานตามนโยบายตางๆ เพื่อแกไขปญหา
ใหตอบสนองตอความตองการของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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 ๒.  นโยบายดานการทองเที่ยว

 ๒.๑ ผลักดันพระบรมธาตุเจดียใหเปนมรดกโลก โดยใหการ
สนับสนุนและรวมมือกับทุกภาคสวนในทุก ๆ ดาน
 ๒.๒ สงเสริมแหลงทองเที ่ยวทางจิตวิญญาณ ตามแนวคิด 
“เมือง ๑๒ นักษัตร ๑๒ สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ไดแก ๑) พระบรมธาตุเจดีย 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ๒) ศาลหลกัเมือง ๓) จตุคามรามเทพ 
๔) พระพุทธสิหิงค ๕) อนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน วัดเขาขุนพนม 
๖) อนุสาวรียพระเจาศรีธรรมโศกราช ๗) อนุสาวรียวีรไทย ๘) อนุสาวรีย
ศรีปราชญ ๙) พอทานคลายวาจาสิทธิ์ ๑๐) หลวงพอเขียววัดทรงบน 
อ.ปากพนัง ๑๑) ไอไขวัดเจดีย อ.สิชล และ ๑๒) ศาลหลวงตนไทร 
อ.เชียรใหญ
 ๒.๓ ส ง เ ส ริ ม ฟ น ฟู ง า นบุ ญป ร ะ เ พณี ข อ ง ช า ว จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ใหเปนแหลงทองเที่ยวภาคใต แนวคิด “ทองเที่ยว
ทั้งปที่เมืองนคร”
 ๒.๔  พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม ท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
 ๒.๕ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของเมืองนครเพื่อการทองเที่ยว ท้ัง
การละเลนพื้นบานและวัฒนธรรม วิถีชีวิต ไดแก หนังตะลุง มโนราห 
กีฬาชนวัว หัตถกรรมพื้นบาน การทองเที่ยวเชิงนิเวศน และโฮมเสตย 
เปนตน
 ๒.๖ สงเสริมแหลงทองเท่ียวทางทะเลขนอมและสิชล โดยปรับปรุง
ภูมิทัศนฟนฟูทาเทียบเรือเฟอร่ีขนอม ใหเปนทาเรือเร็วสปดโบทขนอม - 
เกาะสมุย การสรางความแตกตาง ใหมีเอกลักษณเฉพาะ โดยการ
บูรณาการกับสวนตางๆที่เกี่ยวของ



8 คําแถลงนโยบาย

 ๒.๗ สนับสนุนสงเสริมและพัฒนารานอาหาร รีสอรท และโรงแรม
ใหไดมาตรฐาน ทั้งดานสถานที่ อาหาร การใหบริการ ตลอดจนมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
เชน หองนํ้าหองสวมสาธารณะ ทั้งในสถานประกอบการ การติดตั้ง
กลองวงจรปดเพื่อรักษาความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนามัคคุเทศกใน
ทุกระดับ 

 ๓. นโยบายดานการกีฬา

 ๓.๑ จัดใหมีสนามกีฬาประจําอําเภอ ใหครอบคลุมทุกอําเภอ 
ภายใตศักยภาพของแตละอําเภอ
 ๓.๒  สนับสนุนการแขงขันกีฬาในทุกระดับ ทั้งระดับตําบล 
อําเภอ และจังหวัด เพื่อพัฒนาเขาสูการแขงขันกีฬาระดับภาค ระดับ
ชาติ และระดับนานาชาติ โดยอาศัยการประสานความรวมมือทั้งภาค
รัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการแขงขันกีฬาของ
กลุมตาง ๆ เชน กีฬาเยาวชน กีฬาอาชีวะ กีฬาผูสูงอายุ กีฬาคนพิการ 
กีฬา อบต. และกีฬาสาธารณสุข เปนตน
 ๓.๓ สงเสริมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใหเปนแหลง
ผลิตนักกีฬาเพื่อเขาสูการแขงขันในทุกระดับ ตลอดจนยกระดับสูการ
เปนนักกีฬาอาชีพ โดยการพัฒนาชุมรม สโมสรกีฬาตาง ๆ 
 ๓.๔ เพิ่มศักยภาพสนามกีฬา อบจ. (อําเภอรอนพิบูลย) และ
สนามกีฬาในรม อบจ. ใหมีการใชประโยชนสูงสุด โดยใชเปนสนามการ
แขงขันกีฬาของทุกภาคสวน และพัฒนาใหเปนศูนยเยาวชนดานการ
กีฬาสําหรับเขาคาย ฝกซอมของนักเรียน และนักกีฬาทั่วภาคใต
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 ๔. นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ๔.๑  ยกระดับโรงเรียนในสังกัด อบจ. ใหเปนโรงเรียนสองภาษา 
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และสรางความเปนเลิศทาง
วิชาการจัดหาครูสอนภาษาตางประเทศใหแกโรงเรียน (ทั้งในและนอก
สังกัด) ที่มีศักยภาพในการเปดสอนภาษาตางประเทศ
 ๔.๒  รับโอนโรงเรียนนานาชาติ จากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
หรือทําขอตกลงรวมในการจัดการศึกษานานาชาติของจังหวัด
นครศรีธรรมราช
 ๔.๓  ยกระดับโรงเรียนในสังกัด อบจ. ใหเปนโรงเรียนสาธิต อบจ. 
ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา และ/หรือโรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียน
ขยายโอกาส) พัฒนามาตรฐานใหเทียบเทาโรงเรียนชั้นนําระดับจังหวัด
และระดับประเทศ 
 ๔.๔ จัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรในโรงเรียนทุกสังกัด เพื่อเปดโอกาส
ใหเยาวชนเขาถึงแหลงเรียนรูอยางทั่วถึง
 ๔.๕  สนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนา ไดแก การจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสําคัญของศาสนาตางๆ สงเสริมโรงเรียนสอนศาสนา ทั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนฟรดูรอีน จัดตั้งกองทุนฟรดูรอีน
เพื่อเปนสวัสดิการแกครูโรงเรียนสอนศาสนา  สนับสนุนใหชาวมุสลิม
ไดเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในทุกระดับทั้งในกลุมเยาวชนและประชาชนเพื่อ
สงเสริมใหมีการพัฒนาตามความคิด ความเชื่อ ภูมิปญญา ประเพณี
วัฒนธรรมของแตละศาสนาอันเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน
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 ๔.๖ ผลักดันการสรางศูนยกลางศาสนาอิสลามประจําจังหวัด 
ใหแลวเสร็จภายใน ๔ ป โดยประสานขอรับการสนับสนุนชวยเหลือจาก
องคกรมุสลิมโลก และจะพัฒนาตอยอดใหเปนมหาวิทยาลัยอิสลาม
ตอไป
 ๔.๗ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถิ ่น และ
ภูมิปญญาทองถิ่น ใหสามารถดํารงอยู ยกระดับ และเผยแพรไดอยาง
กวางขวาง รวมทั้งการสงเสริมศิลปนทุกประเภทใหสามารถคงไวซึ่ง
วัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๕. นโยบายดานการอาชีพ

 ๕.๑ สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร โดยเฉพาะกลุมสวน
ยางพารา สวนปาลมนํ้ามัน สวนผลไม และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ  ในรูปของ
สหกรณหรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาปรับปรุง แปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ที่เพิ่มมูลคา โดยการศึกษาดูงานตนแบบที่ประสบความสําเร็จและ
ประสานกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
 ๕.๒ สงเสริมพัฒนาตลาดกลางผลไมและพืชผลทางการเกษตร 
ทั้งตลาดของภาคเอกชน และขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
การสรางเครือขายการตลาดภายในประเทศทั้งระดับภูมิภาค ระดับ
ประเทศ และระดับเครือขายเพื่อการสงออกตางประเทศ
 ๕.๓ สงเสริมสนับสนุนเกษตรกรกลุมนาขาว ผลิตขาวครบวงจร 
โดยการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรในการทํานา การรวมประสาน
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของทางดานวิชาการ การจัดระบบน้ําและชลประทาน 
เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิตลง 
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 ๕.๔ สงเสริมสนับสนุนเกษตรกรกลุมอาชีพประมง ทั้งประมง
ชายฝง ประมงขนาดใหญ การเลี้ยงกุง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สราง
แหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าฯลฯ เพื่อใหสามารถยืนหยัดในอาชีพของตนเอง
ได
 ๕.๕ สงเสริมสนับสนุนโรงงานผลิตปุยชีวภาพจากขยะ โดยการ
ทําขอตกลงรวมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการใชประโยชน
จากขยะผลิตเปนปุยชีวภาพใหกับเกษตรกรนําไปใชปลูกพืช ชนิดตาง ๆ 
เพื่อลดตนทุนใหแกเกษตรกร
 ๕.๖ สนับสนุนการจัดทําขอมูลผู ถือครองที่ดินของรัฐ และ
ผลักดันใหรัฐจัดสรรที่ดินทํากินใหแกประชาชนเพื่อแกไขปญหาที่ดิน
ทํากิน

 ๖. นโยบายดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

 ๖.๑ จัดตั้งกองสาธารณสุข เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต รองรับ
ภารกิจดานการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง 
 ๖.๒  สนับสนุนการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองครวมในแบบการแพทยแผนตะวันออกให
กับประชาชนโดยรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนจัดการสุขภาพของประชาชนทั้ง
จังหวัดในทุกระดับ
 ๖.๓ สงเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล 
เพื่อพัฒนาตอยอดนโยบายไทยเขมแข็งของกระทรวงสาธารณสุข
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 ๖.๔  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อใหการดําเนินงาน
ดานสุขภาพและตลอดจนสงเสริมคุณภาพชีวิตในกลุมแมและเด็ก กลุม
ผูปวยเรื้อรัง กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ และกลุมผูดอยโอกาส ใหเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ
 ๖.๕ ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ศึกษาความเปนไปไดในการจัดสราง
ศูนยดูแลผูสูงอายุ เพื่อการนํารองการเปดศูนยดูแลผูสูงอายุในพื้นที่
ตาง ๆ ทั้งชนิดเต็มรูปแบบ และชนิดไป กลับ สําหรับรองรับปญหา
ผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูดูแลที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
 ๖.๖ จัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) เพื่อสนับสนุน
การใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยบูรณาการกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และ รพ.สต. รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ใหสามารถดําเนินการไดถูกตองตามหลักวิชาการ

 ๖.๗   สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน การจัดสวัสดิการใหแกกลุมอาสาประเภทตาง ๆ เพื่อเปนการ
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
 ๖.๘ จัดระบบบริหารจัดการนํ้า ทั้งนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
นํ้าเพื่อการเกษตรกรรม การปองกันและแกไขอุทกภัยและภัยแลง โดย
บูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการอื่นที่
เกี่ยวของ
 ๖.๙   สงเสริมสนับสนุนจัดระบบการจัดการขยะ เพื ่อแกไข
ปญหาขยะของจังหวัดนครศรีธรรมราช
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 ๗. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดลอม

 ๗.๑ อนุรักษทรัพยากรปาไม ใหเปนแหลงตนนํ้าที่มีความอุดม
สมบูรณ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมทั้งเปนที่อาศัยของสัตว
ปา
 ๗.๒ อนุรักษทรัพยากรปาชายเลน สรางแหลงปะการังเทียมให
เปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าและปองกันการกัดเซาะชายฝง
 ๗.๓   สงเสริมการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทางเลือก 
โดยการประสานงานกับองคกรที่เกี่ยวของในการรณรงคสงเสริมการ
ประหยัดพลังงานและสงเสริมพัฒนาการใชพลังงานทางเลือก พลังงาน
ทดแทนใหมากขึ้น
 ๗.๔ สนั บสนุ น เครื อข า ย รั กษ สิ่ ง แวดล อมของจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช
 
 ๘. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 ๘.๑ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภค ใหสอดคลองกับผังเมือง ทั้ง ถนน ไฟฟา ประปา ภายใต
หลักคิด “นํ้าไหล ไฟสวาง ทางสะดวก” 
 ๘.๒ ใหการสนับสนุนเครื่องจักรกล ในการสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม พัฒนา โครงสรางพื้นฐาน แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหนวยงานอื่น



14 คําแถลงนโยบาย

 นโยบายในการบริหารงานตามที่ไดแถลงตอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดมาขางตน กระผมขอใหความมั่นใจวาจะมุงปฏิบัติตาม
นโยบายที่แถลงมานี้อยางเครงครัด ดวยความซื่อสัตย สุจริต เพื่อนํา
ประโยชนและความเจริญกาวหนาในทุกดาน มาสูทองถ่ินและประชาชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใชการบริหาร การตัดสินใจ การควบคุม กํากับ
ใหบรรลุภารกิจ/นโยบาย ใชความรู การมีสวนรวม และสารสนเทศเปน

เครื่องมือในการตัดสินใจ

 กระผมมั่นใจวา ดวยความรวมมือ และการสนับสนุนจากทาน

ประธานฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน กระผม

จะสามารถนํานโยบายที ่กลาวมานี ้ ไปปฏิบัติใหสัมฤทธิผลตาม

เจตนารมณทุกประการ

                                                    ขอขอบคุณ



ประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เรื่อง

กําหนดอํานาจ และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด
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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เร่ือง กําหนดอํานาจ และหนาท่ี ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด

 

  เพ่ือใหการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหาร

สวนจังหวัดในเขตจังหวัด เปนไปดวยความเรียบรอย ไมเกิดความซ้ําซอน

ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

อื่นในจังหวัด จึงสมควรกําหนดลักษณะของอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขึ้น

  อาศัยอํานาจตาม มาตรา 12 (15) และมาตรา 20 แหง

พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงประกาศกําหนดอํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดไว ดังตอไปน้ี
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  ขอ 1 ลักษณะของการดําเ นินงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดในการใหบริการสาธารณะในเขตจังหวัด

   (1)  ดําเนินงานในโครงการทีมี่ขนาดใหญท่ีเกินศักยภาพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด

   (2) เปนการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เปนภาพ

รวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด ที่มุงตอประโยชนของ

ทองถิ่นหรือประชาชนเปนสวนรวมและไมเขาไปดําเนินงานที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ในจังหวัดสามารถดําเนินการไดเอง

   (3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการใน

ลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง หรือมีผูที่ไดรับประโยชนในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 1 แหงขึ้นไป

  ขอ 2  ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดตาม ขอ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดควรจะ

ดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลักษณะดังนี้ คือ

   (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสาน

การจัดทําแผนจังหวัด โดยการสรางและพัฒนาระบบการประสาน

แผนการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัด เพื่อนําไปสูการใชจายงบประมาณใน

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสมดุลยและคุมคา

ทางเศรษฐกิจ
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   (2) การกอสรางและบํารุ งรักษาโครงการที่ เปน

โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ หรือมีการเกี่ยวเนื่องกันหลายองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือในลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเช่ือมโยง

กับแผนงานโครงการที่ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อื่นในจังหวัด

   (3)  การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในระดับจังหวัด และไมเปน

การซํ ้าซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ ่นอื ่นในจังหวัด โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อขยายศักยภาพและมุงตอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

การศึกษา สาธารณสุขการสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด

   (4)  การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การ

ทองเที่ยว การสงเสริม การลงทุน และพาณิชยกรรมของจังหวัด

   (5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําหนาที่เปนองคกรหลักใน

การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวมใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด

   (6)  ใหบริการดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่อง

จักรกล บุคลากร แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
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   (7)  ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนภารกิจ 

ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมถายโอน

ที่องคการบริหารสวนจังหวัด “มีหนาท่ีที่ตองทํา”

  ขอ 3  การสนับสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง สวน

ภูมิภาคจะกระทําไดแตเฉพาะกรณีที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดที่จะตองดําเนินการเอง แตไมสามารถดําเนินการ

เองได เนื่องจากเปนงานปฏิบัติซึ่งจะตองใชเทคนิควิชาการสูง และ

หนวยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะดําเนินการไดดีกวา และผล

ของการใหการสนับสนุนนั้นจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานตาม

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด

  การสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด 

จะกระทําไดในกรณีที่เรงดวนและจําเปนหากไมดําเนินการจะกอให

เกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชน

  การใหการสนับสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปน

ไปในลักษณะของการสงเสริมความสามารถดําเนินการ โดยใชศักยภาพ

ของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการรวมคิด รวมทํา 

รวมรับผลประโยชน โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะของการให

สิ่งของ หรือการเขาไปดําเนินการแทน
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  ขอ 4  หากมีปญหา ขอขัดของ ในการดําเนินงานตามอํานาจ

และหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามที่กําหนดไวใน ขอ 1 

ขอ 2 และ ขอ 3 ใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่ในการวินิจฉัยและ

ดําเนินการตามประกาศนี้

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖

                               (นายจาตุรนต ฉายแสง)

                                  รองนายกรัฐมนตรี

    ประธานกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น


