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คํานํา

 ดวยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2562 มาตรา 35/4 บัญญัติวา "กอนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเขารับหนาที่
ใหประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดัเรยีกประชมุสภาฯ เพือ่ใหนายกองคการบรหิารสวน
จังหวัดแถลงนโยบายตอสภาฯ โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผล
เลอืกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและภายในสิบหาวนันบัแตวนัทีม่กีารเลือกต้ังประธานสภา

องคการบริหารสวนจงัหวดั การประชุมเพือ่แถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจงัหวดั
ใหกระทาํโดยเปดเผยโดยนายกองคการบรหิารสวนจงัหวดัตองจดัทาํนโยบายเปนลายลกัษณอกัษร

แจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมดวย"

 ดงันัน้ เพือ่ใหการบรหิารราชการขององคการบรหิารสวนจงัหวดักาํแพงเพชรเปนไปตาม

อํานาจหนาที่ของกฎหมายที่กําหนดไวในภารกิจตางๆ กระผมจึงไดจัดทํานโยบายแถลงตอ

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรแหงนี้เพื่อใหทราบถึงเจตนารมณตามท่ี

ไดใหพนัธสัญญากับประชาชนท่ีไดเลือกต้ังกระผมใหมาปฏิบตัหินาทีน่ายกองคการบริหารสวน

จังหวัดกําแพงเพชรโดยแนวนโยบายนี้จะเปนการสานงานตอกองานใหมที่จะใชในการบริหาร

ราชการภายในระยะเวลา 4 ป ที่จะสรางทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนาในดานตางๆ อยาง

เปนรูปธรรม

 กระผมนายสุนทร รตันากร ในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวดักาํแพงเพชร ขอให
คาํมัน่สญัญาวา จะดาํเนนิการตามนโยบายทีก่ระผมไดแถลงไวตอสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั
กาํแพงเพชรทกุประการเพือ่ใหบรรลเุปาหมายและกอใหเกดิประโยชนกบัประชาชนชาวจงัหวดั

กําแพงเพชรโดยรวมตอไป

นายสุนทร  รัตนากร

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร
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เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร สมาชิกสภาองคการบริหาร
 สวนจังหวัดกําแพงเพชร และผูมีเกียรติทุกทาน
 

 กระผมนายสนุทร รตันากร นายกองคการบรหิารสวนจงัหวดักาํแพงเพชร ในฐานะฝายบรหิาร

ขององคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร กอนอ่ืนกระผมตองขอแสดงความยินดีตอทาน

ประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาํแพงเพชรทุกทาน ทีไ่ดรบัฉนัทานุมตัิ

จากประชาชนจังหวัดกําแพงเพชรใหมารวมปฏิบัติหนาที่อันสําคัญ คือ ฝายนิติบัญญัติในสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดแหงนี้ กระผมมีความเชื่อมั่นวา ดวยคุณสมบัติ คุณวุฒิ และความ

ตั้งใจจริงของทุกทาน ที่อาสามาปฏิบัติหนาที่โดยไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนในฐานะ

ฝายนิตบิญัญตัจิะทําใหการปฏิบตังิานของฝายบริหารเปนไปอยางราบร่ืนและนําไปสู สิง่ทีจ่ะกอ

ใหเกดิประโยชนกบัพ่ีนองประชาชนจงัหวดักาํแพงเพชรไดอยางกวางขวาง ทัว่ถงึ และเปนธรรม

 กระผมนายสุนทร รตันากร ไดรบัการเลือกต้ังจากประชาชนเม่ือวันที ่20 ธนัวาคม 2563 
ใหดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังไดมีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ซึ่งกอนเขารับ
หนาทีน่ายกองคการบริหารสวนจังหวดักําแพงเพชร จะตองมีการแถลงนโยบายตอสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร กระผมจึงถือโอกาสนี้แถลงนโยบายตอสภาฯ แหงนี้ใหทราบวา
ในระยะเวลาอีก 4 ปขางหนา จังหวัดกําแพงเพชร จะมีทิศทางการพัฒนาและกาวหนาตอไป

อยางไร รวมท้ังการแกไขปญหาดานตางๆ ใหกับพี่นองประชาชน ซึ่งแนวนโยบายน้ีสวนหน่ึง
เปนการสานตองานเดิมอีกสวนหนึ่งเปนแนวทางเลือกมุงปฏิบัติสําหรับอนาคตเพ่ือใหเกิด

การพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรบรรลุผลที่ปรารถนาสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

คําแถลงนโยบาย

ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร

นายสุนทร  รัตนากร

แถลงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร

วันท่ี  5  กุมภาพันธ  2564
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ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ดวยความเปนธรรมและตรงประเด็น เปนนโยบายตอเนื่องมาจาก
การไดรบัการเลือกต้ังใหดาํรงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาํแพงเพชรเม่ือคร้ังที่
ผานมา ซึ่งผลงานเปนที่ประจักษและเปนที่พึงพอใจของประชาชนในระดับพื้นที่ ทั้งนี้จากการ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมคิดรวมตัดสินใจ การใชงบประมาณขององคการบริหาร
สวนจังหวัดกําแพงเพชรและสงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนโดยบูรณาการ
การทํางานรวมกัน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัดกําแพงเพชร 
สวนราชการภูมิภาคและหนวยงานตางๆ ซึ่งไดใหความรวมมือและประสานงานกันอยาง
เปนระบบนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นของเราใหเกิดประโยชนพรอมทั้งมีการ

เรียนรูการพัฒนาสังคมและชุมชนที่เขมแข็ง ครอบคลุม ทุกตําบล อําเภอและภาพรวมของ

จังหวัด โดยเฉพาะการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่ผานกระบวนการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินระดับตําบลระดับอําเภอไดมีการจัดการปญหาใหกับประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ 

สิง่เหลานีจ้ดัวาเปนปจจยัสาํคญัทีต่องมีการสงเสริมและสนับสนนุอยางตอเนือ่งและตรงตอความ

ตองการของประชาชนอยางแทจริง นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาดานอื่นๆ ที่จะตองดําเนินการ

ใหมคีวามเจรญิกาวหนาไปพรอมๆ กนั เชน ดานการสงเสรมิคณุภาพชวีติ ดานการศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว เปนตน

 ดงันัน้ การบรหิารแนวนโยบายเพือ่การพฒันา ทกุดานจะดาํเนนิการนัน้จะเนนการบรหิาร

งานสื่อสารแบบสองทาง คือ

 จากบนลงลาง (Top Down) กลาวคอื คณะผูบรหิารจะกาํหนดแนวนโยบายภายใตอาํนาจ
หนาที ่และระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วของ เพือ่เปนกรอบแนวทางการพฒันาตามนโยบาย ลงไปยงั
ระดบัลางเพือ่แกไขหรอืจัดการปญหาในลกัษณะภาพรวมและสอดคลองกบัแนวนโยบายแหงรฐั

 จากระดับลางขึ้นบน (Bottom up) กลาวคือประชาชน กลุมผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน 

ผูนาํทองท่ี และหรือหนวยงานผูเกีย่วของนําเสนอปญหาความตองการในแตละพ้ืนที ่ตามกรอบ
แนวนโยบายเหลานัน้เสนอข้ึนมายังระดับบนตามกระบวนการมีสวนรวม เพือ่ใหผูบรหิารเลือก
และตัดสินใจในการแกไขปญหา โดยแนวนโยบายแบงออกเปน 7 ดาน ดังนี้
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1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 1.1 การกอสราง/ปรบัปรงุ/ซอมแซมเสนทางคมนาคมทีเ่ชือ่มตอระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดวยกันหรือเชื่อมโยงเปนเครือขายซึ่งจะมีเสนทางท่ีเปนถนนลูกรัง ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนถายโอนภารกิจของกรมทางหลวงชนบท สะพาน ฯลฯ ใหได

มาตรฐาน เพือ่ใหการคมนาคมและการขนสงสนิคาทัง้ภาคเกษตร อตุสาหกรรม และการทองเท่ียว 
มีความสะดวก รวดเร็ว กระจายความเจริญไปทุกพื้นที่
 1.2 การพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และใชในการเกษตรไดอยางเพียงพอ

และท่ัวถงึเพือ่แกไขปญหาภัยแลงและปญหาน้ําทวมใหเหมาะกับสภาพพืน้ท่ีโดยพ้ืนท่ีฝงตะวนัตก
ของจังหวัดซึ่งเปนที่ลาดชัน จะเนนกอสรางแหลงกักเก็บนํ้าขนาดกลางและขนาดใหญ สวนฝง

ตะวนัออกของจังหวดัซ่ึงเปนทีร่าบลุมจะเนนการขดุลอกคคูลอง ระบบระบายนํา้/รางระบายนํา้ 

ฯลฯ

 1.3 สนบัสนุนและใหความชวยเหลือดานเทคนิควชิาการ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร บคุลากร

ในการพัฒนาหรือดําเนินการรวมมือกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัดและ

หนวยงานอืน่ๆ ตามอาํนาจหนาทีข่ององคการบรหิารสวนจงัหวดัทีพ่งึกระทาํไดในดานโครงสราง
พื้นฐาน

 1.4 สนับสนุนระบบขนสงมวลชนของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดกําแพงเพชรใหได

มาตรฐาน ทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐานและการอํานวยการบริการใหมีความสะดวก สบาย และ

ทันสมัย รวมท้ังกอสราง บํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งกอสรางอื่นๆ ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรตามอํานาจหนาที่ใหมีความพรอมเพ่ือรองรับภารกิจ
ถายโอนดานโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เชน ดานการวางผังเมืองรวม เปนตน
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2. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 2.1 สนับสนุน สงเสริม และพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกับเด็กนักเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกระดับการศึกษา กลุมสถานศึกษาทุกอาํเภอและประสานกับสํานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาและโรงเรียนทกุแหงเพือ่รวมเปนภาคเีครอืขายในการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดตามความตองการของนักเรียน ผูปกครองและสถานศึกษาโดยผานกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ เทาเทียมและเปนธรรม
 2.2 ใหการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ การเรียนการสอน ที่ทันสมัย และสื่อดานเทคโนโลยี

ทีต่อบสนองการเรียนการสอนในยุคดจิทิลั เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือลดความเหล่ือมลํา้
ทางการศึกษา ระหวางเมืองกับชนบท การกอสรางอาคาร การปรบัปรงุ/ซอมแซมอาคารเรยีน

ทีเ่กีย่วกับผูเรยีน รวมท้ังสงเสริมใหมกีารจางครูสอนภาษาหรือครูสาขาวิชาท่ีขาดแคลน เพือ่ยก

ระดับการศึกษาใหทัดเทียมกับประชาคมอาเซียน

 2.3 สงเสริมการเรียนรูคู คุณธรรมโดยความรวมมือกับสถาบันทางศาสนาไดเขามา

มีสวนรวมในการใหความรูดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียน เพื่อนําไปปรับใช

ในการดํารงชีวิตไดอยางสมดุล มีความสุข และลดปญหาทางสังคม

 2.4 สงเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา
ตามอธัยาศัย เพือ่เปดโอกาสทางการศึกษาใหเยาวชน ประชาชน ผูดอยโอกาสทางสังคมไดเขาถงึ

และเรียนรูพัฒนาความคิดเพื่อมิใหเปนภาระตอสังคม
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 2.5 จัดการศึกษาโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร โดยมุงเนนใหเด็ก
และเยาวชนไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีคุณภาพ โดยจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเรียนฟรีตลอดหลักสูตร เนนคุณธรรม จริยธรรม สงเสริม
ใหผูเรียนมีความรู ความสามารถตามอัจฉริยภาพในดานตางๆ เชน ดนตรี กีฬา วิชาการ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยความรวมมือในการจัดการศึกษาจากหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศน “สถานศึกษาที่มีมาตรฐาน 
สงเสริมผูเรียนใหมีความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
 2.6 สนับสนุนใหความชวยเหลือคาใชจายที่จําเปนในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเปน
ผูยากจนหรือผูดอยโอกาส ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบทุนการศึกษาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

 2.7 สงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด หนวยงาน

ราชการ ไดดาํเนนิการกจิกรรมรวมกบัองคกรตาง ๆ  แบบบรูณาการในการอนรุกัษ ฟนฟ ูสบืสาน

ศลิปวฒันธรรม ประเพณี และภมูปิญญาทองถิน่ทีเ่ปนเอกลักษณของจงัหวดั รวมทัง้วฒันธรรม

ของกลุมชนตางๆ ตามทีค่ณะกรรมการจดังานประเพณใีหความเหน็ชอบ เพือ่สบืทอดสูลกูหลาน

อยางมีคุณคาและภาคภูมิใจ
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3. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

 3.1 สงเสรมิสนับสนนุการบรกิารสาธารณสุขรวมกับหนวยงานท่ีเกีย่วของโดยดําเนนิการ
บริการสาธารณสุขใหทั่วถึงครอบคลุมกลุมเปาหมายในภาพรวมของจังหวัดรวมไปถึงภารกิจ
การรับโอนโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพประจําตาํบลเพ่ือใหบรกิารสังคมและชุมชนมาอยูภายใต

การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัดตามขีดความสามารถที่จะรับโอนภารกิจได
 3.2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุข โดยการพัฒนาความรู
และทักษะใหผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
สรางเครือขายแกนนําสขุภาพในพ้ืนทีใ่หเหมาะสม รวมท้ังการปองกนัและการควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดตอใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน

 3.3 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปนดานการสาธารณสุขสําหรับใชในการ

ปองกันและควบคุมโรค การเสริมสรางสุขภาพ การรักษาโรคเบ้ืองตน การฟนฟูสภาพผูปวย       

เพื่อใหประชาชนเขาถึงการบริการของภาครัฐไดอยางทั่วถึง

 3.4 เสริมสรางสุขภาวะท่ีดใีหกบัประชาชนโดยกอสราง/ซอมแซม/ปรบัปรุง สนามกีฬา

และสถานท่ีพักผอนหยอนใจเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่เขมแข็ง

 3.5 อดุหนุนสมาคมกฬีา องคกรภาครฐัตางๆ ในการจดัการแขงขนักฬีา ซึง่เปนภาพรวม

อําเภอ/จังหวัดหรือบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของระดับจังหวัด
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 3.6 สงเสริมใหมีโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห
ใหแกเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ไดเขามามีสวนรวมและมีโอกาสพัฒนาตนเองใหสามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและครอบครัวมีความอบอุนเสริมสรางครอบครัวที่ดีในสังคม
 3.7 สงเสริมและใหความรวมมือหนวยงานท่ีเกีย่วของในการอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการ เพื่อใหเขาถงึการบริการภาครัฐตามสิทธิ
 3.8 สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพใหประชาชนไดมีการพัฒนาอาชีพ
ทัง้ทางดานเกษตรกรรม ปศสุตัว การทาํอาหาร และดานอืน่ๆ รวมไปถึงการเพ่ิมมลูคาผลติภณัฑ
ทองถ่ิน/ชมุชน/ธรุกจิออนไลน ใหสรางรายไดและพัฒนาความสามารถในการแขงขนัดวยตนเอง 
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

 3.9 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทําการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม 

เกษตรผสมผสาน โคกหนองนา โมเดล เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3.10 สนบัสนนุและสงเสรมิการดาํเนินงานและบรหิารจดัการระบบบรกิารฟนฟสูมรรถภาพ

ของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือใหผูมีสิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ 

เขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ และการดํารงชีวิตไดอยางท่ัวถึงและ

มีประสิทธิภาพ
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4. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม 

 และเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัย

 4.1 สงเสริมนโยบายการจัดระเบียบสังคม การมีสวนรวมทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรประชาชนและประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
 4.2 การชวยเหลอืประชาชนทีไ่ดรบัความเดอืดรอนจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิตลอดจน
การเตรยีมความพรอมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของในการปองกนัและบรรเทาความเดอืดรอน
ของประชาชนจากภัยทางธรรมชาติ
 4.3 การสงเสรมิและพฒันาเครอืขายความรวมมอืในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังจัดหา

สนบัสนนุเครือ่งมอือปุกรณ เทคโนโลยใีนการปองกนับรรเทาสาธารณภยั การรกัษาความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 4.4 สงเสรมิและสนบัสนนุการจดักจิกรรมเพือ่ความปรองดอง สมานฉนัทของคนในชาติ 

ลดความขัดแยงทางสังคม โดยกระบวนการมีสวนรวม

9
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5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 5.1 สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในการสรางจติสาํนกึในการอนรุกัษทรพัยากร 
ธรรมชาติในทองถิ่น
 5.2 สงเสริมสนับสนุนใหมกีารปลูกปาเพ่ือฟนฟสูภาพแวดลอมทางทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาแหลงตนน้ําลําธารใหมีความสมบูรณโดยมีการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
องคกรปกครองทองถิ่นภายในเขตจังหวัด องคกรเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน
 5.3 สงเสริมใหมีการจัดฝกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครือขายในการ
ปองกัน ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมลพิษอื่นๆ
 5.4 สงเสริมใหมีการฟนฟูและรักษาปาใหมีสภาพอุดมสมบูรณอีกทั้งส่ิงมีชีวิตในปา

ไดใชประโยชนอยางสมดุลทางธรรมชาติ

 5.5 สงเสริมใหมีการฝกอบรมและรณรงคใหมีการผลิตหรือการใชพลังงานทดแทน

จากธรรมชาติและการพัฒนาการใชพลังงานทดแทนทางเลือกใหเปนรูปธรรมเพื่อใชในวิถีชีวิต

ประจําวัน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานจากไฟฟา เปนตน

 5.6 สงเสริมในเรื่องการบํารุงดินและลดการใชสารเคมีที่ใชในการเกษตร โดยจัดตั้ง

โรงงานผลติสารปรบัปรงุบาํรงุดนิเพือ่สงเสรมิการใชปุยอินทรยีและจัดกจิกรรมเพือ่รณรงคและ

สรางจิตสํานึกใหเกษตรกรไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใหความสนใจในการใชปุยอินทรีย

ชีวภาพแทนปุยเคมีเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพและลดตนทุนในการผลิต 

อีกทั้งจะเกิดผลท่ีดีตอการบํารุงดินในระยะยาว

 5.7 สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัดในการจัดตั้ง
ศนูยกาํจดัขยะในลักษณะกลุม Cluster การคัดแยกและกําจดัขยะอันตรายตามหลักสขุาภบิาล



11

6. ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

 6.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวขององคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร
ที่มีอยูเดิม เชน บอนํ้าพุรอนพระรวง ศูนยวิทยาศาสตร (เกาะเสือ) ใหมีความพรอมทั้งอาคาร 
สถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวกตางๆ ในการบรกิารประชาชนและใหมจีาํนวนนกัทองเทีย่ว
เพิ่มมากขึ้น 
 6.2 สงเสริม สนับสนุนในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแหลงทองเที่ยวตางๆ ภายใน
เขตจังหวัดใหกับหนวยงานภาครัฐหรือรวมกับภาคเอกชน เพื่อใหกลุมอาชีพตางๆ ของจังหวัด
กาํแพงเพชรมีแหลงจาํหนายสินคาผลิตภณัฑชมุชน (OTOP) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ไดมีแหลงจําหนายหรือตลาดรองรับในการผลิตสินคาตางๆ เพื่อสรางรายไดควบคูไปกับการ

ทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด

 6.3 สงเสริม สนับสนุนและใหความรวมมือในการสรางเครือขายการทองเที่ยวของ

จงัหวดัรวมกบัภาครฐั ภาคเอกชนและชมุชน ในการจดัทาํแผนการทองเทีย่วภายในเขตจงัหวดั

ใหมกีารเชือ่มโยงกนัแบบครบวงจร ตัง้แตสถานทีท่องเทีย่ว สถานทีพ่กั รานอาหาร สถานบนัเทงิ 

การบริการ การจัดแสดงสินคา และอื่นๆ

 6.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวทางธรรมชาติ และมรดกโลก เชน โครงการ 

นั่งรถไฟฟาชมมรดกโลก เปนตน

 6.5 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ การทองเที่ยว ทั้งในรูปแบบของเอกสาร แผนพับ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ทางสื่อสังคมออนไลน, Website, Facebook และ Line



12

7. ดานการเมืองและบริหาร

 7.1 สงเสริมการมีสวนรวมโดยใหประชาชนทุกภาคสวนเขามารวมคิด รวมวางแผน 
รวมทํา รวมติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณและการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
 7.2 สงเสริม สนบัสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ภายในเขตจังหวัดในรูปแบบของประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล/อําเภอ และระดับจังหวัด 
เพือ่ใหการจัดทําแผนมีความเช่ือมโยงกันในทุกระดับเปนแผนเดียว (oneplan) ลดความซ้ําซอน
ของการนําเสนอโครงการ
 7.3 พัฒนาระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลและการใชจายงบประมาณรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรูณาการการทํางาน
ตามยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด
 7.4 ปรับปรุงโครงสรางและภารกิจของสวนราชการภายในองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามอํานาจหนาที่และ
สอดคลองกับโครงสรางตามมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
 7.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และมีมาตรฐานในการทํางาน รวมทั้งสงเสริมขวัญ กําลังใจ และความ
กาวหนาในอาชีพใหกับบุคลากรทุกระดับ รวมถึงสวัสดิการตางๆ ที่พึงมีพึงไดตามสิทธิ
 7.6 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับ
ขาราชการและบุคลากร เพือ่ใหมคีวามตระหนักถงึการเปนขาราชการท่ีด ีมจีติสาธารณะในการ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกตอประชาชน
 7.7 จัดทําขอมูลขาวสารตางๆ ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาํแพงเพชร และเผยแพรประชาสมัพนัธทางชองทางประชาสัมพนัธตางๆ ใหประชาชน หนวยงาน
และผูเกี่ยวของรับทราบและติดตามตรวจสอบ ไดอยางทั่วถึง
 7.8 สงเสริมสนับสนุน พฒันา การนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบตังิาน เพือ่เพิม่ชองทาง 
การใหบริการประชาชน ทั้งดานขอมูลขาวสาร การรองเรียน รองทุกข และรวมถึงรองเรียน
การทุจริต เพื่อพัฒนาสูองคกรที่มีการบริหารจัดการดวยความโปรงใสและเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล
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 กระผมขอเรียนวา นโยบายท่ีไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 
รวมทั้ง 7 ดานนี้จะบังเกิดผลเปนรูปธรรมไดนั้นตองนําไปดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามกระบวนการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพฒันาภาค แผนพฒันากลุม/จงัหวดั และแผนพฒันาทองถิน่ภายในเขตจงัหวดักาํแพงเพชร 
เพือ่แปลงสูการปฏิบตั ิโดยประสานความรวมมือกบัทกุภาคสวนเพ่ือประโยชนสขุของประชาชน
ชาวจังหวดักําแพงเพชรโดยรวม ซึง่ฝายบริหารจะมีการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน
และรายงานผลใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรทราบเปนประจําทุกปตอไป
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดไดแจกจายใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกําแพงเพชรทุกทานแลว
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