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ค ำแถลงนโยบำย 
ของ นำยพนัสบดินทร์  กันตวัฒธสกุล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน ้ำร้อน 

แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำ้บลโป่งน ้ำรอ้น 
วันจันทร์ที่  25  เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 

 
  

 ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน ้ำร้อน ท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลโป่งน ้ำร้อนทุกท่ำน 
 

 ตำมท่ี คณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง มีมติเป็นเอกฉันท์ประกำศผลกำรเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลโป่งน ้ำร้อน ในครำวประชุมครั งท่ี 87/2556 ลงวันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 และ
ตำมหนังสือส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ลต (ชม) 0702/2993 ลง
วันท่ี 8 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 เรื่อง แจ้งผลกำรได้รับเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
โป่งน ้ำร้อน ให้ข้ำพเจ้ำ นำยพนัสบดินทร์  กันตวัฒธสกุล เป็น นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน ้ำร้อน 
นั น 
 

 บัดนี  คณะผู้บริหำรได้ก้ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน ้ำร้อน 
โดยยึดมั่นในกำรบริหำรงำนตำมอ้ำนำจหน้ำท่ี ตำมพระรำชบัญญัติสภำและองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มำตรำ 67 และมำตรำ 68 ในฐำนะท่ี
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดกลำง ท่ีมีศักยภำพในกำรให้บริกำรแก่สำธำรณะชน แก่ประชำชน
ในพื นท่ี และตำมพระรำชบัญญัติก้ำหนดแผนขั นตอนกำรกระจำยอ้ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 มำตรำ 17 ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ้ำนำจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 13 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2546 คณะผู้บริหำรจึงแถลงนโยบำยของคณะ
ผู้บริหำร ท่ีมุ่งมั่นท่ีจะสร้ำงเสถียรภำพและควำมมั่นคงก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำ เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง 
กำรปกครอง และสร้ำงควำมสมำนฉันท์ให้เกิดขึ น สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 11 แผนพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ แผนพัฒนำอ้ำเภอ แผนพัฒนำต้ำบล และเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชำชนชำวต้ำบลโป่งน ้ำร้อน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
โป่งน ้ำร้อน ดังต่อไปนี  
 
1.  ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
-  ก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยำยถนนท่อเหลี่ยม ท่ีช้ำรุด เสียหำย จุดเส่ียงอันตรำย เพ่ือให้ประชำชน
มีกำรขนส่งผลิตผลทำงกำรเกษตร กำรคมนำคมสะดวกปลอดภัย ก่อสร้ำง ปรับปรุงระบบระบำยน ้ำให้
สำมำรถระบำยน ้ำได้ดี ป้องกันปัญหำน ้ำท่วมขังบริเวณบ้ำนเรือน น ้ำเน่ำเสีย ลูกน ้ำยุงลำย และพัฒนำ
ปรับปรุงแก้ไขขุดลอกล้ำเหมืองในแต่ละหมู่บ้ำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรส่งน ้ำระบำยน ้ำ มีน ้ำใช้
เพียงพอส้ำหรับกำรอุปโภคกำรเกษตร และป้องกันปัญหำอุทกภัย 
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-  ปรับปรุงแก้ไขเรืองไฟฟ้ำสำธำรณะเพื่อควำมปลอดภัยและควำมสะดวกในกำรสัญจรยำมค่้ำคืนของ
ประชำชน 
-  ก่อสร้ำงซ่อมแซมฝำยในต้ำบลเพื่อให้มีกำรจัดสรรน ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีแหล่งน ้ำส้ำหรับ
สำธำรณูปโภคอย่ำงพอเพียง 
 
2.  กำรพัฒนำเศรษฐกจิตำมปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงและกำรท่องเที่ยว 
-  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอำชีพ กำรจัดตั งวิสำหกิจชุมชนในต้ำบลเพ่ิมขึ น ให้มี
กำรด้ำเนินงำนท่ีเข้มแข็งมั่นคง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรวำงแนวทำง
พัฒนำกำรเกษตรและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
-  พัฒนำรำยได้และสร้ำงกลุ่มอำชีพในพื นท่ี เพิ่มศักยภำพให้แก่ชุมชนควบคู่กับกำรส่งเสริมกลุ่มท่ีมี
คุณภำพสู่กำรตลำด พร้อมทั งสนับสนุนให้มีกำรดูแลกิจกรรมภำยในกลุ่มให้เข้มแข็ง-เกษตรธรรมชำติ
ด้ำเนินกิจกรรมกำรเกษตรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
-  กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กำรท่องเท่ียวเชิงเกษตรโฮมสเตย์ พัฒนำแหล่งท่องเท่ียวในต้ำบลให้มีศักยภำพ
เพ่ือรองรับกำรเปิดประชำคมอำเซียน 
 
3.  กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม-ส่งเสริมรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกและ
กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-  ดินน ้ำป่ำไม้โดยลดกำรเผำ ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรเกษตร ส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมแนว
พระรำชด้ำริ กำรปลูกป่ำทดแทนกำรสร้ำงฝำยชะลอน ้ำ กำรจัดกำรป่ำชุมชนและกำรปลูกไม้เศรษฐกิจให้
เหมำะสมกับพื นท่ี รวมทั งสนับสนุนบทบำทของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำโดยอำศัยภูมิ
ปัญญำชำวบ้ำนท่ีเหมำะสม 
 
4.  กำรอนุรักษฟ์ื้นฟสูบืสำนศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภมูปิัญญำท้องถิ่น 
-  สืบสำนคุณค่ำควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ค่ำนิยมท่ีดีงำม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
เพ่ือกำรเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในกำรเพ่ิมมูลค่ำบนรำกฐำนของควำมเป็นไทย 
-  ฟื้นฟูจำรีตประเพณีพื นเมือง กำรแต่งกำยพื นเมือง ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 
5.  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ กำรกีฬำ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
-  ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมของทุกศำสนำในชุมชน เพื่อให้ทุกศำสนำได้มีบทบำทในกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมและหลักธรรมของศำสนำ ใช้ในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่คนในสังคม ส่งเสริม
กำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรและหลักธรรมของศำสนำ ใช้ในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรม
ให้แก่คนในสังคม 
-  ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร ทั งในและนอกระบบให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น พัฒนำกำรศึกษำในต้ำบลให้มีมำตรฐำนทัดเทียมกับโรงเรียนในอ้ำเภอ เพื่อสร้ำง
ค่ำนิยมและปลูกจิตส้ำนึกให้เยำวชนและผู้ปกครองเกิดควำมศรัทธำในระบบกำรศึกษำในชุมชน 



ค้ำแถลงนโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต้ำบลโป่งน ้ำร้อน หนำ้ 3 
 

-  เสริมสร้ำงจิตส้ำนึกให้เยำวชนให้มีจิตสำธำรณะและเห็นควำมส้ำคัญกลับมำพัฒนำบ้ำนเกิด 
-  ส่งเสริมให้ประชำชนได้ออกก้ำลังกำยอย่ำงสม่้ำเสมอ ทุกเพศทุกวัย ใช้เวลำว่ำงให้ก่อเกิดประโยชน์และ
ป้องกันปัญหำยำเสพติด 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม. ด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำน และกำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ
ในชุมชน 
-  ส่งเสริม สนับสนุนหลักประกันสุขภำพระดับชุมชน 
-  ส่งเสริม สนับสนุนกำรด้ำเนินกำรของศูนย์กีฬำต้ำบลโป่งน ้ำร้อน 
-  ส่งเสริม กำรสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำทุกระดับ เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 
6.  กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
-  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรด้ำเนินงำนของก้ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ต้ำรวจชุมชน ต้ำรวจบ้ำน ชรบ. อปพร. ให้มี
บทบำทและหน้ำท่ีในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด และกำรรักษำควำมเรียบร้อยด้วยตนเอง 
-  ส่งเสริมกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
-  สนับสนุนกำรป้องกัน เยียวยำ และช่วยเหลือประชำชนท่ีได้รับควำมเดือดร้อนจำกภัยธรรมชำติ สำ
ธำรณภัย 
 
7.  ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
-  ปรับปรุงกำรให้บริกำรประชำชนด้วยกำรน้ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ในกำรบริกำรประชำชน รวมกำร
ให้บริกำรอย่ำงท่ัวถึง โดยค้ำนึงถึงควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลัก 
-  พัฒนำระบบงำนและสมรรถภำพของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรและบริกำรสำธำรณะอย่ำงมีคุณภำพ โดยเน้นกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
เป็นผู้น้ำกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กร รวมทั งวำงมำตรกำรส้ำหรับประเมินผลกำรปฏิบัติและจ่ำย
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมตำมผลงำนเพ่ือให้เกิดขวัญและก้ำลังใจและแรงจูงใจในกำรพัฒนำผลงำน 
-  เสริมสร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้ำรำชกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี พัฒนำควำม
โปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร พร้อมทั งป้องกันกำรประพฤติมิชอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี เพื่อให้
ประชำชนเกิดควำมเชื่อถือและไว้วำงใจ 
-  ส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสได้รับรู้ข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว 
-  มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร กิจกรรม และผลกำรด้ำเนินงำนขององค์กรให้ประชำชนได้รับ
ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 


