นโยบายองค์ การบริหารส่ วนตาบลร่ องกาศ
1. ด้ านระบบโครงสร้ างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้างปรับปรุ งเชื่ อมโยงทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยเพื่อขนถ่ายผลผลิต
ได้อย่างคล่องตัวสะดวกสบาย เป็ นการลดต้นทุนในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
1.2 ก่อสร้างถนนที่เป็ นทางตันให้เชื่อมติดต่อกัน เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาอย่างทัว่ ถึง
1.3 ก่อสร้างปรับปรุ งรักษาสาธารณูปโภคการ เช่น ไฟฟ้ า ประปา ให้มีความเป็ นมาตรฐาน และ
ทัว่ ถึงทุกหมู่บา้ นภายในตาบล
1.4 ปรับปรุ งแหล่งน้ าอุปโภคบริ โภค ขุดลอกคลองแหล่งน้ าธรรมชาติ ขุดเจาะบ่อบาดาล
ปรับปรุ งคลองส่ งน้ าเข้าสู่ ไร่ นาและที่ทากินอื่นๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน
อย่างเต็มความสามารถ
1.5 ก่อสร้างท่อระบายน้ าอย่างทัว่ ถึงทุกหมู่บา้ นภายในตาบล
1.6 ก่อสร้างสะพาน ข้ามลาน้ าแม่สาย เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่ งผลผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ของพี่นอ้ งประชาชนชาวตาบลร่ องกาศ
2. ด้ านเศรษฐกิจ
2.1 พัฒนาส่ งเสริ ม ความรู ้ ทักษะ การเกษตร โดยสนับสนุนนโยบาย การเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อ
ลดมลภาวะสภาพแวดล้อม และส่ งเสริ มผลผลิตให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกรตาบล
2.2 พัฒนาส่ งเสริ ม กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้กบั ประชาชน และกลุ่มแม่บา้ นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่ งเสริ มสิ นค้า OTOP
2.3 ส่ งเสริ มสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็ง ให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกร โดยการจัดตั้งกองทุน ปุ๋ ย
ยา ตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชนในการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรื อนให้มากที่สุด
2.4 ส่ งเสริ มสนับสนุนการบริ หารจัดการน้ าเข้าสู่ ไร่ นาของเกษตรกรให้ทวั่ ถึง และเป็ นธรรมชาติ
โดยมุ่งเน้นถึงเรื่ องของการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
2.5 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีตลาดนัดภายในตาบล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั พี่นอ้ งเกษตรเป็ น
การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เพื่อขายผลผลิตภายในตาบล
2.6 ส่ งเสริ มสนับสนุนในการจัดหาตลาดจากท้องที่อื่น เพื่อเป็ นการกระจายขายผลผลิตให้กบั
เกษตรกร ให้มากที่สุด ได้ราคาที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
2.7 ส่ งเสริ มพัฒนาการแปรรู ปสิ นค้าด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นจาหน่ายในท้องที่อื่นซึ่ งเป็ นการ
กระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุก
หมู่บา้ นในตาบล

2.8 ส่ งเสริ มพัฒนาอุตสาหกรรม ในครัวเรื อน เพื่อเป็ นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบั
ประชาชน
3. ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครอง
3.1 ส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ องกาศ ให้มีความรู ้ และ
ประสบการณ์ ทางด้านการเมืองการปกครอง
3.2 ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพทางด้านการเมืองของประชาชน และผูน้ าหมู่บา้ น ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นตามการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
3.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเลือกตั้ง ในทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นให้มี
ความโปร่ งใส บริ สุทธิ์ ยุติธรรม
3.4 ส่ งเสริ มประสานหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อของบประมาณมาพัฒนาตาบลร่ องกาศ
3.5 ส่ งเสริ มพัฒนาระบบบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลร่ องกาศ และพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู ้ ความสามารถให้ทนั สมัย รวมทั้งสร้างขวัญกาลังใจ และสมัครสมานสามัคคี
ให้มีข้ ึนในองค์กร โดยมีผลตอบแทนเป็ นสิ่ งจูงใจในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ต่อไป
4. ด้ านสั งคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
4.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื บสานและการ
อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวติ จริ ยธรรมประชาชน ให้เห็นความสาคัญทางศาสนา
กีฬา สุ ขอนามัย สงเคราะห์สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส ในสังคม ให้มี
คุณภาพชีวติ ที่ดี เทียบเท่ากับบุคคลอื่นๆ ในสังคม โดยการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
4.3 ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวันของโรงเรี ยน และให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน
ปรับปรุ งห้องสมุดในโรงเรี ยนให้ทนั สมัย
4.4 ส่ งเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี มีความสามารถพิเศษ ให้มีโอกาสเรี ยนสู งขึ้น
4.5 ส่ งเสริ มสนับสนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและบุคลากร ให้มีขีดความสามารถ ทั้งด้านความรู ้
และทักษะให้เพียงพอและมีคุณภาพ ในด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็ก ในตาบลร่ องกาศ
และส่ งเสริ มสวัสดิการที่ดีให้กบั เด็ก และบุคลากรในศูนย์เด็กเล็ก
4.6 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีสนามกีฬาในตาบลร่ องกาศ อย่างมาตรฐานเพื่อให้เด็กและเยาวชนจะ
ได้ใช้เป็ นที่เล่นกีฬาและออกกาลังกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชนภายใน
ตาบลต่อไป
4.7 ส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินการป้ องกันยาเสพติด เพื่อให้เกิดความสงบสุ ขในสังคมตาบล
ร่ องกาศ

4.8 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีหน่วยป้ องกันและบรรเทาสาธารณะภัย แบบควรวงจร
5. ด้ านสาธารณสุ ข
5.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนดูแลและป้ องกันการแพร่ กระจายของโรคติดต่อ และลดมลพิษของ
สิ่ งแวดล้อม
5.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนการรักษาความสะอาด ของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่ งปฏิกลู อย่างครบวงจร
5.3 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีโรงฆ่าสัตว์ อย่างมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล
6. ด้ านการพัฒนา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
6.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนรณรงค์และร่ วมมือกับหมู่บา้ น ชุมชน ในเขตตาบลร่ องกาศเพื่อจัดสร้าง
อนุรักษ์พ้นื ที่สีเขียวในที่สาธารณะ ให้เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจออกกาลังกายของประชาชน
ในตาบลร่ องกาศ
6.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อพัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติ และระบบนิเวศวิทยา
6.3 ปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งน้ า ทั้งที่เป็ นแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเพื่อให้
เพียงพอ ต่อการอุปโภคบริ โภค และเพื่อการเกษตร
6.4 สร้างความร่ วมมือและตระหนักถึงการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอยและมลภาวะ
เป็ นพิษ โดยการสร้างจิตสานึกให้ประชาชน รู้จกั คัดแยกขยะ เลิกสารเคมี หันมาใช้
สารชีวภาพ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ให้ร่มรื่ นน่าอยู่ น่าอาศัย ต่อไป

