คาแถลงนโยบาย
ของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี
“สมานฉันท์เพิ่มพูลการศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จะนาความรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นเรา”

นายชัยนะ บัวอ่อน
แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

ประวัตโิ ดยย่อ

นายชัยนะ บัวอ่อน
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี
เกิดเมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2556 อายุ 54 ที่บ้านเลขที่ 16 หมู่ท่ี 6 ตาบลกุฎี
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 6 หมู่ท่ี 4 ตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดฤๅไชย ตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษานอกโรงเรียนอาเภอผักไห่
ระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ประวัติครอบครัว นางสาเนียง บัวอ่อน ภรรยา อาชีพแม่บ้าน

คาแถลงนโยบาย
ของ
นายชัยนะ บัวอ่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี
-------------------------------------------------------------------------เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี ที่เคารพ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุฎี ให้กระผม นายชัยนะ บัวอ่อน เป็น นายกองคืการบริหารส่วนตําบลกุฎี ตามประกาศ
รับรอง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
บัดนี้ กระผมในฐานะผู้บ ริหารองค์การบริหารส่วนตํา บลกุฎี ได้กําหนดนโยบายการ
บริ ห ารงานองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลกุ ฎี โดยยึด หลั ก การบริ ห ารที่ส อดคล้ องกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2552 นโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
กุฎี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงขอนําเรียนท่าน
ประธานสดภาและสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลกุ ฎี ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ได้ รั บ ทราบ
เจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์และแผนนโยบายการบริหาร เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตําบลกุฎี ภายใต้
อุด มการณ์ที่ ว่า “สมานฉั นท์เ พิ่ม พู ล การศึ ก ษาพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง จะนาความรุ่ งเรือ งมาสู่
ท้องถิ่นเรา”
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลกุ ฎี เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ภ ารกิ จ หน้ า ที่
บริหารงาน ตามกรอบอํานาจหน้าที่ จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง รวดเร็ว ถูกต้อง พอใจ ประทับใจผูใ้ ช้บริการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิ
วัตน์ ประชาชนชาวตําบลกุฎีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปูนบุคคลที่มีศัก ยภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดีตาม
แนวทางเศรษฐดิจแบบพอเพียงในสังคมที่เข้มแข็ง กระผมจึงได้กําหนดนโยบาย การบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลกุฎี ดังนี้ คือ
1. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี เป็นการบริหารงานตามโครงสร้างการ
บริหารองค์กการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารงานเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงมี นโยบายมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ขจัดการทุจริต มุ่งให้
บริหารประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยดําเนินการแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

1.1 ด้านการเมือง
1.2 ด้านการบริหารการพัฒนาองค์การ
2.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี จะพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ของประชาชนตําบล
กุฎี โดยเน้นพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
กําลังสําคัญของชุมชนและของชาติต่อไป โดยดําเนินการแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ
1.3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
1.4 ด้านการสวัสดิภาพการสังคม
1.5 ด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
1.6 ด้านการศึกษา
1.7 ด้านสาธารณสุข
1.8 ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
1.9 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
3.นโยบายด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี จะเร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ โดยเร่งรัดพัฒนา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเครือข่ายเส้นทางคมนาคม และการลงทุน ระบบสาธารณูปโภค
ให้มมี าตรฐานเพียงพอทั่วถึง
4.นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี จะเร่งพัฒนาชุมชน โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงาน
ปรับปรุงสิ่งก่ อสร้าง ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟูา ระบบ
ประปาให้มีมาตรฐานเพีย งพอและทั่วถึงเพื่อสามารถรองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
จัดระบบบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ มให้เหมาะสม โดยการเนินการเป็น 2
ด้าน คือ
1.10 ด้านการพัฒนาชุมชน
1.11 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี ที่เคารพ
การกําหนดนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น ได้คํานึงถึงภารกิจและหน้าที่ในวงงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกุฎี อันจะทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดในการ
ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว ในภาพผนวกแนบท้ายคําแถลงนโยบาย อันเปูนส่วนหนึ่งของคําแถลง
นโยบาย นี้
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกุฎี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการให้แนวคิด แนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายที่

กําหนดให้เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี ประสบความสําเร็จและความสุขของ
พี่นอ้ งชาวตําบลกุฎีตลอดไป
จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้

(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี

ภาคผนวก
คาแถลงนโยบาย

ของ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี
นายชันนะ บัวอ่อน

แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุฎี

1. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี เป็นการบริหารงานตามโครงสร้างการ
บริหารองค์กการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารงานเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงมีนโยบายมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ขจัดการทุจริต มุ่งให้
บริหารประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.1 ด้านการเมือง
1.1.1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยการให้
ความร่วมมือกับชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ และนดยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาลสามารถดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเลิศ
1.1.2. สร้างเสริมวิถีป ระชาธิป ไตย ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนทุกสาขาอาชีพอย่างทั่วถึง ซึ่งถือเป็นการให้ความสําคัญด้านการเมืองภาคประชาชน
โดยการจัดกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ
พืน้ ฐานให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
1.1.3. สนับสนุนชุมชน องค์กรเอกชน และองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและมีบทบาทสําคัญในการมีส่วนร่วมในการบริหารชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้เกิดวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนอย่างแท้จริง
1.1.4. จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลกุ ฎี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุท ธศาสตร์ก ารบริหารจัดการขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นแก้ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน อย่างเร่งด่วนและต้องมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้นึ อย่างสูงสุด
1.2 ด้านการบริการและการพัฒนาองค์การ
1.2.1 ปรับปรุงระบบบริหารราชการขององคืการบริหารส่วนตําบลกุฎี โดยยึด
หลักวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคื
การบริหารส่วนตําบลกุฎี ให้มีความเข้มแข็งและมีอสิ ระในการบริหารงานให้มากขึ้น
1.2.2 มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี ให้มีคุณภาพ
คุณธรรมและจริย ธรรมในการปฏิบัติราชการ กําหนดกลไกลดูแลให้ความเป็นธรรมปูองกันและขจัด
ข้าราชการที่ทุจริตและปฤติมิชอบ สร้างหลักประกันความก้าวหน้า กําหนดค่าตอบแทนสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้บุคลากรสามารถดํารงตนเองอยู่ในสังคมได้
อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
1.2.3 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี ให้มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.4 มุ่ง เน้ น พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารประชาชนให้ มี คุ ณ ภาพ ทั้ ง ในด้ า นความ
สะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้องและเปูนธรรมมากที่สุด
1.2.5 เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนชาวตํา บลกุ ฎี ให้ มีส่ วนร่ว มและเสนอปัญ หา
ความเดือดร้อน ความต้องการ เพือ่ นํามาศึกษาและกําหนดแนวทางให้ความร่วมมือและแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนเบือ้ งต้น
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี จะพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนตําบล
กุฎี โดยเน้นพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้มคี วามพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
กําลังสําคัญของชุมชนและของชาติต่อไป โดยดําเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้เกิดการรวมตัว ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน โดยสํารวจความต้องการในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม พัฒนากลุ่มอาชีพ การ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูม้ าตรฐานฝีมอื แรงงาน ซึ่งจะทําให้สินค้ามีราคาสูงขึน้ ตลาดมี
ความต้องการมากขึ้น อันจะนํามาซึ่งรายได้เพิ่มขึ้น
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์พัฒนา
คุ ณภาพชีวิต เด็ ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร ผู้ด้อยโอกาส ที่ป ระสบปัญ หาทางสังคมให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึงตนเองได้
2.2.2 ดํ า เนิ น การสํ า รวจข้ อ มู ล เด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร
ผู้ด้อ ยโอกาสที่ ป ระสบปัญ หาทางสั ง คม ผู้ ปุวยเอดส์ เพื่อ จัดทํ าทะเบีย นกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ใ ห้ ก าร
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ หรือเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ประจกหมู่บ้านและ
สถานสงเคราะห์คนชราในชุมชน
2.2.4 ส่งเสริม และสนั บ สนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป ระสบภัย เพื่อ บรรเทา
ความเดือดร้อนในเบือ้ ต้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
2.2.5 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง อบอุ่นและมั่นคงเพื่ อให้
สามารถพึงตนเองได้
2.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุน การสืบทอดและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น เช่นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งานประเพณีวงกรานต์ ฯลฯ
เป็นต้น
2.2.7 ส่งเสริมและร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการดําเนินการปูองกันแก้ไข
ปัญหาเกีย่ วกับยาเสพติดและโรคระบาดต่าง ๆ ของตําบลกุฎี

2.3 ด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
2.3.1 บริการจัดการ ดูแล บํารุงรักษาสนามกีฬา สถานที่เพื่อออกกําลังกาย
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ในพืน้ ที่ตําบลกุฎี ให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐาน มีความพร้อมสามารถให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ โดยร่วมือกับส่วนราชการ
ต่าง ๆ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาสําหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป
2.3.3 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กีฬาชุมชน หมู่บ้าน ตําบล โรงเรียน ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การฝึกซ้อมกีฬาสนั บสนุนการฝึกอบรมการ
พัฒนาทักษะการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา
2.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง หมู่บ้าน องค์กร
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
หน่วยงานในการร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา ให้สามารถดัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศเพื่อเป็นตัวแทนของ
ท้องถิ่ น สถาบันและหน่วยงานตลอดจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ ที่สูงขึ้นต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี จะดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาดังนี้
2.4.1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับประฐมวันในเขตพืน้ ที่ตําบลกุฎี ให้เด็กปฐมวัย 1 – 5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อเข้ารับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์อีกด้วย ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมเพื่อพัมนาบุคลกรการดูแลเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ
เข้าใจ เพื่อสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้ฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยให้ก ารสนับ สนุนการพั ฒนาสถานศึก ษา วัสดุอุป กรณ์ก ารศึก ษา พัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน ให้นักเรียทุก
คนได้รับบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง
2.4.3 การจัดการศึกษานอกระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการ
การศึกษานอโครงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องประชาชน จัดตั้งห้องสมุดประชาชน
2.5 ด้านสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี จะดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข
โดยส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัย การปูองกันการระบาดของโรคติดต่อ การใช้วัสดุอุปกรณืเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสุขภาพ
เพื่อสามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือประชาชนเบือ้ งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

2.5.1 ส่งเสริมสนับ สนุนด้านการรักษาพยาบาลแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รักษา
ของตําบลกุฎี เพื่อให้มีขดี จํากัดความสามารถในการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง
2.5.2 ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้คําแนะนําแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพเบือ้ งต้น รวมทั้งให้รเู้ ฝูาระวังดรคติดต่อต่าง ๆ มากว่าการเน้นการรักษาพยาบาล
2.6 ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลกุ ฎี จะให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนองค์ ก รเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยการดําเนินการ ดังนี้
ด้านการส่งเสริมศาสนา
- ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิดใจของเยาวชนและ
ประชาชนในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
- ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม
เพื่อความทสมานฉัน?ให้เกิดสันติสุขในสังคม
ด้านการส่งเสริมและอนุรัษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีจิตสํานึกรักและหวงแหน เผยแพร่อนุรัก ษ์
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนตระหนักถึงแนวทางการดํารงค์ตามวิถีชีวิตตาม
เอกลักษณ์ไม่เน้นความฟุมู เฟือย แต่จะดําเนินชีวติ ตามแมนวทางพระราชดําริ “หลัการพอเพียง”
2.7 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
องค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี จะให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง อย่างเป็นระบบเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนดังนี้
2.7.1 ร่วมมือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่ อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด
2.7.2 ส่งเสริมและดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร เพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน
โดยติดปูายบอกทางให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
2.7.3 ส่งเสริมและรีบดําเนินการเฝูาระวังปูองกันอัคคีภัย โดยจะซื้อ อุปกรณ์
การดับเพลิงพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะท้องถิ่นที่ตําบลกุฎี มีบ้านเรือนที่อยู่ติดกันทุก
หมูบ่ ้าน

3.

นโยบายด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี จะเร่งรัดพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ โดยเร่งรัด
พั ฒ นางานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สร้ า งเครื อ ข่ า ย เส้ น ทางคมนาคม และการลุ ง ทุ น ระบบ
สาธารณูปโภค ให้มีมาตรฐานเพียงพอทั่วถึง ดังนี้
- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรการผลิตในท้องถิ่น
เพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างการ
เกษตรปลอดสารพิษ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร เกษตรกรชุมชนและกลุ่มอาชีพทาง
การเกษตร
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับ
ความต้องการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป
- ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาทัก ษะ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มอาชีพ โดยให้การสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน
และชุมชน เป็นการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ในตําบลกุฎี
4. นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตําบลกุฎี จะเร่งรัดพัฒนาชุมชน โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟูา ระบบ
ประปา ให้มีมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง เพื่อสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
จัดระบบบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
4.1 ด้านการพัฒนาชุมชน
4.1.1 ส่งเสริม และสนับ สนุน วางแผน บริ หารจัดการ ควบคุม กํ ากั บ ดูแ ล
พัฒนาการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้
4.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง ในการเร่งรัด
พัฒนา งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ทั่วถึง
4.1.3 สํ า รวจข้ อ มู ล และดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า ง ขยาย บู ร ณะ บํ า รุ ง รั ก ษา
ปรับปรุงคุณภาพของถนนให้มีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทาง คมนาคม อย่างมี ระบบ
และทั่วถึงในพืน้ ที่
4.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2.1 ร่วมมือกับหน่วยงานชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแล
บํารุงรักษาทรัพยากรน้ํา การบริหารจัดการน้ําให้ประชาชนและเกษตรกร เพื่อใช้การอุปโภค อย่าง
เพียงพอและทั่วถึงตลอดปี

4.2.2 ส่งเสริมสนับ สนุ นการก่อสร้างระบบน้ํา สะอาดหมู่ บ้าน การก่อสร้า ง
ระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรมีน้ําสะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
4.2.3 เร่งรัด ประสานงานกั บส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการจัดทํา
โครงการกําจัดขยะของชุมชนตําบลกุฎีเพื่อกําจัดมลภาวะปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
4.2.4 สร้ า งจิ ต สํ านึ ก ในการมีส่ ว นร่ ว มและรั บ ผิ ด ชอบในการบริห ารจั ด การ
บํารุง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน



