
คำแถลงนโยบายของ นายฐิติพนัธ์  เข็มขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา 
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 
วันจันทร์ ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา 
 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา 
 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่เปา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 (เฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เขตเลือกตั้งท่ี 16 ตามมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562) ข้าพเจ้า นายฐิติพันธ์ เข็มขาว ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา 
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 และ วันท่ี 17 มกราคม 2565 ตามลำดับ 
  

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ข้าพเจ้า นายฐิติพันธ์ เข็มขาว นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล      แม่เปา จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา แห่งนี้  โดยจะดำเนินการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ให้บรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา 
ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา โดยมีนโยบายใน
การบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ    

ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี 
1.2 ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายน้ำดีขึ้น เป็นการ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
1.3 ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 
1.4 ดำเนินการก่อสร้างเขื ่อน คสล. ริมคลองที ่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา        

เพื่อป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะ และช่วยในการระบายน้ำมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วม 
1.5 ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญานไฟ เครื่องหมายจราจรในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่เปา เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
1.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
1.7 ดำเนินการจัดทำผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
1.8 ดำเนินการดูแลถนนการเกษตร และซ่อมแซมโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 
 



2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด    

ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุข และให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการ  

รักษาพยาบาล 
2.3 ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและการสังคม 

สงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
2.4 จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ตามหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน    

ตำบล 
2.5 เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันรักษา

ความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาทุก

ประเภท ท้ังกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด 
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู ้ประกอบการค้า 

สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ 
2.8 จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตำบลต้นแบบ ด้านการจัดการสวัสดิการและพัฒนา

สังคมแบบบูรณาการ และการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมบนพื้นท่ีสูง 
2.10 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลอย่างต่อเนื่อง 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
3.1 ลดปัญหาขยะตกค้าง ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะ

และนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3.2 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล ทั้งการจัดเก็บ การกำจัดการแยก

ขยะรีไซเคิล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปามีบทบาทกำหนดมาตรฐานของงานและกำกับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

3.3 ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่ 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น การดูแลรักษา

แม่น้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ ตลอดจน
สถานท่ีสำคัญของท้องถิ่น 

3.5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น หนองโป่ง หนองจำกูด หนองฮองแฮง ป่า

ชุมชน น้ำตกห้วยเบ้ีย อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ 
3.7 ส่งเสริมสนับสนุนป่าชุมชนให้ปลอดไฟป่า 

 
 
 
 
 



4. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่เปา 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นท่ี 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ  
4.4 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า 

  

5. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
5.1 ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ฝึกอบรมอาชีพให้แก่

ประชาชน 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุนการผลิต/ ผลผลิตทาง

การเกษตร 
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการท่ีจะมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ 
ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เป็นที่เช่ือถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น 

6. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1 ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส เป็น

ธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่เปา ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการบริการประชาชน และเน้นการ
ทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

6.2 พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้ทั ่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม เพื ่อพัฒนาท้องถิ ่นให้
เจริญก้าวหน้า 

6.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื ่องใช้ อาคารสถานที่ให้พร้อม
ปฏิบัติงาน 

6.4 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษ 

6.5 พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

6.6 ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาให้ประชาชนทราบ เพื่อการ
บริหารงานท่ีโปร่งใสตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 
 



           จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที ่จะบริหารและพัฒนาอยู ่บน
พื้นฐานของความจริง ท่ีจะแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นท่ีต้ังใน
ทุก ๆ ด้าน 
 
  ข้าพเจ้า นายฐิติพันธ์ เข็มขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ขอให้คำมั่นสัญญา
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา 4 ปีนับต้ังแต่นี้ไป ข้าพเจ้า
จะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้     
โดยจะยึดประโยชน์สุขและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา    
เป็นสำคัญ 


