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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 
แถลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 
 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน ที่เคารพ 
 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
7) พ.ศ.2562 ก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน กระผมนายพนัสบดินทร์  กันตวัฒธสกุล ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลโป่งน้ าร้อน โดยเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ า
ร้อน ในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผล 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน รับรองผลนับแต่วัน
เลือกตั้งแล้ว นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 58/5 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  ก าหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะเข้ารับ
หน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล วรรคสาม  การประชุมเพ่ือแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผยโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 
  บัดนี้กระผม นายพนัสบดินทร์  กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ขอแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนี้ ว่าในวาระการบริหารงานจากนี้ไป 1 วาระ คือ 4 ปี กระผมจะ
รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามหน้าที่เพ่ื อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น และจะยึดหมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข และกระผมขอแถลงนโยบายเพ่ือจะบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน โดยยึดหลักการ
บริหาร ระเบียบ รูปแบบที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
3. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
6. ด้านการจัดระเบียบ รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม 
7. ด้านการเมืองและการบริหาร 
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1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

 ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุนและการเกษตร ตลอดจนความ
สะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการ ดังนี้ 

 1) ก่อสร้าง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ าให้ได้มาตรฐานมีสภาพ  
ดีขึ้น สามารถอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรให้มีความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

 2) ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 3)  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่าง

เพียงพอและท่ัวถึง  
 4) ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร โดยการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่เดิมให้

สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้้าใหม่ตามความเหมาะสม 
 
2. ด้านเศรษฐกิจ   

 ในสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ เป็นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของ
กลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้  

 1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เติบโตและ
เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
ของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหา
แหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดสินค้าของกลุ่มอาชีพ 

 2) สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตร 
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 

 3) สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่าย เพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

 4) ส่งเสริมการสร้างอาชีพและพัฒนาฝีมือ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 5) ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

 
3. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  พัฒนาศักยภาพของประชาชนในต าบล ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนี้  

 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดถึง
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กปฐมวัยมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก    
ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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 2) สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อ

คนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ 
เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 3) ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมี
สุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 

 5) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือก่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมท่ีดีต่อการกีฬา 

 6) ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
กิจกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือ
และได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

 7) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม 
และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  

 8) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
 
4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิต เพ่ือเอ้ืออ านวย
ต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

 1) รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน 

 2) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน 

 3) ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะที่
มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 4) บริหารจัดการระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

 5) สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
และสถานที่ต่างๆ ในต าบลให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

 6) ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การปลูกป่าชุมชน การปลูกหญ้าแฝก เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า 
 7) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้มีความสะอาด สวยงาม เตรียมพร้อมรับ

ปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึน 
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5. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  

  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและเสริมสร้างมูลค่าของมรดก      
องค์ความรู้ทางภูมิปัญญา ดังนี้    

 1) ฟ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจน
สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ใน
การค้นคว้าอย่างเต็มท่ี 

 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้ศึกษาเรียนรู้ศาสนาและร่วมประกอบพิธีการทางศาสนามากข้ึน โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว 

 3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน 
 4) ส่งเสริมการพัฒนา เพ่ิมมูลค่าและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
6. ด้านการจัดระเบียบ รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม 
 ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในพ้ืนที่และดูแล
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน เพ่ือเป็นหลักประกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจัดการกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น ดังนี้    

 1) ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั้ง ด้านบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 2) ดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดระบบการป้องกันสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพทั่วถึงและทันท่วงที 

 3) สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสา
ธารณภัยในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 

 4) สนับสนุนการประสานความร่วมมือการท างานกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาท
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้มีเครือข่ายการท างานที่เข้มแข็งในการบรรเทาปัญหาและ
ความเดือดร้อนของประชาชน     

 5) ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบัน
ครอบครัว 
 
7. ด้านการเมืองและการบริหาร  

 การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 ที่ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น 
ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึก
ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ 
ดังนี้  
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 1) ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ

ด้าน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนต าบลโป่งน้ าร้อน   ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการ
ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท างาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 3) เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 4) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการท างานเพ่ือมุ่งให้บริการแก่
ประชาชนและพัฒนาต าบลโป่งน้ าร้อนให้มากยิ่งขึ้น 

 5) ปรับปรุงการให้บริการประชาชนโดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

 6) ส่งเสริมให้ประชาชน และองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการปกครองรวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารราชการตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 7) ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
   การขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการประจ า  ฝ่ายการเมือง ฝ่าย
ประชาชน ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินนโยบาย
ต่อไป กระผมจะด าเนินนโยบายตามกรอบของกฎหมายและอ านาจหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน  อันเป็นองค์กรที่มี
อ านาจหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนต าบลโป่งน้ าร้อนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง  ขอบคุณครับ 
 


