
ค ำแถลงนโยบำย 

ของนำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

แถลงต่อสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

วันท่ี 24  เดือนมิถุนำยน  พ.ศ. 2554 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ 
****************************** 

 

ท่าน ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเหล่าทุกท่าน 

  ตามที่กระผม นายถนอม  หลวงฟอง ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน     

ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่า ให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหล่า  เมื่อวันที่  22  

พฤษภาคม 2554 และได้มหีนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 10 เดือนมถิุนายน  พ.ศ. 2554 นั้น 
 

  บัดนีก้ระผมและคณะผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานในเทศบาลต าบลบ้านเหล่าโดย

ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและหลักเกณฑ์

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า และท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่า   

ได้ทราบถึงเจตนารมณ์วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ นโยบายของผู้บริหารความมุ่งมั่นและความตั้งใจ    

ในการสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต อาชีพ สังคมและการเมือง

การปกครองเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่า ให้ได้มากที่สุด 

  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  ที่เคารพตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

ได้ก าหนดให้เทศบาลมอี านาจหน้าที่ ที่ตอ้งท าในเขตเทศบาลตาม มาตรา 50 ดังตอ่ไปนี้ 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

2. ให้มแีละบ ารุงทางบกและทางน้ า 

3. รักษาความสะอาดของถนน หรอืทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 

4. ป้องกัน และระงับโรคติดตอ่ 

5. ให้มเีครื่องใช้ในการดับเพลิง 

6. ให้ราษฏรได้รับการศกึษาอบรม 

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผู้พิการ 

8. บ ารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและอาจจัดท ากิจการในเขต

เทศบาล ตาม มาตรา 51 ดังตอ่ไปนี ้

1) ให้มนี้ าสะอาดหรอืการประปา 

2) ให้มโีรงฆ่าสัตว์ 

3) ให้มตีลาดและท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

4) ให้มสีุสาน และฌาปนสถาน 

5) บ ารุงและสง่เสริมการท ามาหากินของราษฏร 

6) ให้มแีละบ ารุงสถานที่ท าการพทิักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

7) ให้มแีละบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่งโดยวิธีอื่น 

8) ให้มแีละบ ารุงทางบกและทางน้ า 

9) เทศพาณิชย์ 

   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชนทางคณะผู้บริหารตระหนักดีว่าทุกวันนี้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่า     

ยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอการแก้ไข และมีความต้องการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ ความยากจนและหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายปัญหาการขาดที่ดินท ากิน การขาด

เอกสารสิทธิ์ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสังคม ต่างๆที่มีผลกระทบจากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงหลายๆ

ด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะผูบ้ริหารจะต้องด าเนินการแก้ไข และพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คอื เพื่อความ

เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทางคณะผูบ้ริหารจงึได้ก าหนด วิสัยทัศนใ์นการบริหารงาน ดังนี้ 

   “ท างานมอีุดมการณ ์ บริหารงานเพื่อประชา 

     สร้างศรัทธาให้องคก์ร  ไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหา 

     พัฒนาคุณภาพชวีิต และฐานเศรษฐกิจชุมชน” 

 

   “พัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  พัฒนาเศรษฐกิจให้เจรญิรุ่งเรอืง 

     พัฒนาบ้านเมืองให้นา่อยู่   พร้อมเชิดชูคุณธรรม  ก้าวน าระบบบริหารจัดการที่ดี” 

 

   ดังนั้น ทางคณะผู้บริหารจึงต้องมีการบริหารที่มีศักยภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล 

ความรอบรู้และสติปัญญา เข้าใจเข้าถึงรากเหงา้ของปัญหา และทันต่อโลกต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อ 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่า จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้เพื่อจะได้ด าเนินตามแนวทางวิถี

ชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
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   เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านเหล่า สามารถบรรลุถึงเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ตามภารกิจให้เป็นไปตามแนวทางที่กล่าวมานั้น คณะผู้บริหารจึงได้ก าหนดนโยบายการ

บริหารเทศบาลต าบลบ้านเหล่าไว้ 9 ด้าน ดังนี้ 

  1. ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรองค์กร 

 - คณะผู้บริหารจะด าเนินงานการบริหารองค์กรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ีโดยใช้หลักคุณธรรม และหลักธรรมาภบิาล 

  - พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นที่

ประทับใจของผู้มารับบริการ 

 - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความสามารถใน

การท างานทุกระดับ ทั้งฝา่ยการเมอืงและฝ่ายประจ า 

  - สร้างความสามัคคีในหมู่คณะขององค์กรและให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งนอกและ

ในองค์กร 

  - สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จะด าเนินการ

อย่างบูรณาการ 

 

  2. ด้ำนเศรษฐกิจ อำชีพ และกำรเกษตรกรรม 

  - ส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้ของกลุ่มอาชีพ ประชาชน         

ทีว่่างงาน อาชีพด้านเกษตรกรรม เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผูพ้ิการ กลุ่มผูต้ิดเชื้อ 

กลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส  กลุ่มเยาวชน  และกลุ่มอาชีพอื่นๆ 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสขีดความสามารถใน

การแขง่ขัน 

  - ส่งเสริมและสนับสนุน ผลิตภัณฑ์งาน OTOP ชุมชน และงานฝีมือหรือหัตถกรรมต่างๆ                      

ของชุมชน 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรตามแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรพอเพียง เกษตร

ผสมผสาน และการท าการเกษตรปลอดภัย ปลอดสารพิษ 

  - ส่งเสริมการผลิตให้มีคุณภาพและการบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 

  - ส่งเสริมและสนับสนุน ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ข้าว ปุ๋ย และเครื่องมือในด้าน

การเกษตรที่จ าเป็น 

  - ปรับปรุงพัฒนาระบบน้ าใช้ในการเกษตรให้พอเพียงและปรับปรุงระบบส่งน้ าให้ใชก้ารได้ดี 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและระงับโรคระบาดของพืช และสัตว์   ก าจัดศัตรูพชื 
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  - ส่งเสริมและสนับสนุนการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร และพัฒนาสภาพที่ดิน       

ที่ท ากินให้มีความสมบูรณ์เหมาะส าหรับท าการเกษตร 

  - สนับสนุนทุนประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มผู้ เลี้ยงสัตว์ และกลุ่ม

อาชีพอื่นๆ โดยใหทุ้นกู้ยืมปลอดดอกเบีย้ 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อเพิ่ มรายได้ของประชาชนในต าบล เช่น         

ท านาปรัง ท าสวนแตงโม แคนตาลูป และพืชฤดูแล้งอื่นๆ 

- ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใชน้้ าใช้ในการเกษตร 

- ปรับปรุง และพัฒนาระบบน้ าใช้ในการเกษตรและการลอกห้วย คลองบึงล าเหมือง ที่ตื้นเขินให้ 

   สามารถกักเก็บน้ าไว้ใชใ้นการเกษตร และส่งน้ าอย่างสะดวกยิ่งขึ้น 

 

  3. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูข้องคนในชุมชนทุกระดับให้เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษาขั้นพื้นฐานให้ก้าวหน้า ทั้งในระบบและนอกระบบ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ต าบลบ้านเหล่า ตลอดไปเชน่ประเพณี 

   ลอยกระทง กิจกรรมบวงสรวงและสืบชะตาล าน้ าปืมและหนองเล็งทราย และประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ  

   ในต าบล 

- ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การกีฬาในโรงเรียนและศูนย์เรียนรู้ของ 

   ชุมชน และหมูบ่้าน 

- ทะนุบ ารุงศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น และทะนุบ ารุงโบราณสถานให้เป็นแหล่งศกึษาวัฒนธรรมของชุมชน 

- สนับสนุนงบอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมในโรงเรยีนฟรี ทุกโรงเรยีนในพืน้ที่ต าบล 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนทุกระดับ และกีฬาประชาชน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลบ้านเหล่า 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และ

กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรมต าบลในการฟื้นฟูอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ประเพณีท้องถิ่น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนศลิปะพืน้บ้านและดนตรีพื้นเมอืง เชน่ จอ้ย ซอ ดนตร ีสะลอ้ ซอ  ซึง เป็นต้น 

- สนับสนุนการเรียนการสอนในชว่งปิดเทอมให้เด็กนักเรียน  เรยีนพิเศษ ในโครงการพีส่อนน้อง 

- สนับสนุนการให้ทุนการศกึษา เด็กนักเรียนเรียนดี และเรยีนดีแต่ฐานะยากจน 

- สนับสนุนโครงการศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาความรูแ้ละศักยภาพองค์กร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของวัดในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่า เพื่อพัฒนาให้วัดเป็นศูนย์กลาง

ของชุมชน 
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 4. ด้ำนสำธำรณสุข 

- ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข  

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านเหล่า 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดตอ่และโรคไม่ติดต่อทั้งในคนและสัตว์ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อบริการรับส่งผู้ป่วยหนักและ

รักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการปฏิบัติงานชุดกู้ชีพกู้ภัยต าบลบ้านเหล่า 

- ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดน่าซือ้และอาหารปลอดภัย 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการออก าลังกายทุกชนิด ทุกเพศ ทุกวัย 

 

  5. ด้ำนสวัสดิกำร 

- สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผูต้ิดเชือ้ และผูด้้อยโอกาส ให้คลอบคลุม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านเหล่า 

- ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ กิจกรรมของอาสาสมัครทุกระดับ เชน่ อปพร. สตบ.อสม. อผส.  

   ชรบ. อพม. อช. หรอือาสาสมัครอื่นๆ 

 

  6. ด้ำนสังคม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง 

- ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านสภาเด็กและเยาวชนต าบลบ้านเหล่า 

- สนับสนุนการท างานของคณะท างานสุขภาพภาคประชาชน 

- ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสภาองค์กรชุมชนหรอืกิจกรรมองค์กรภาคประชาชนในต าบล 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการค้ามนุษย์การท าร้ายต่อร่างกาย การท ารุนแรงตอ่เด็กสตรี 

- ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เชน่ กิจกรรมวันรัฐพิธี กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ  

   กิจกรรมวันกตัญญูผูสู้งอายุต าบลบ้านเหล่า   วันสตรสีากล  วันต้านยาเสพติดสากล 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งชุมชนเข้มแข็งบ้านเมืองน่าอยู่เชดิชูคุณธรรม 

 

  7. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

- ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้ทั่วถึง 

- ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ให้สัญจรได้สะดวกปลอดภัย 

- ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายการเกษตรให้คลอบคลุม 
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- ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ให้ส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

- ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน และสนับสนุนน้ าอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง 

- ปรับปรุงระบบระบายน้ าท่วมขังในหมู่บ้านให้มทีางระบายน้ าขัง อย่างเป็นระบบ 

- ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้นา่อยู่ 

- ก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลบ้านเหล่า 

- จัดให้มเีครื่องมือดับเพลิงในท้องถิ่นให้เพียงพอ 

- จัดให้มเีครื่องวทิยุสื่อสารส าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร อปพร. และฝ่ายปกครองในท้องถิ่น  

   เพื่ออ านวยความสะดวกในการสื่อสารและประสานงาน 

- ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในหมูบ่้านที่ประสบภัยแล้ง 

- จัดท าสนามกีฬา และอาคารอเนกประสงค์ประจ าต าบล 

- ขุดลอกคลอง บึง ห้วยและแหลง่น้ า ตื้นเขิน เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการเกษตรและปรับปรุงระบบ 

   ส่งน้ าถึงพืน้ที่การเกษตรให้สะดวกยิ่งขึ้น 

 

 8. ด้ำนควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง 

- จัดตัง้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าต าบล 

- ส่งเสรแิละสนับสนุน กิจกรรมฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล อย่างมสี่วนรว่ม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมฝ่ายปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบลอย่างมี       

   ส่วนร่วม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธีส าคัญของชาติ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเครอืข่ายองค์กรประชาชนในพื้นที่ เชน่เครือข่ายป้องกันยาเสพติด 

   เครือขา่ยต้านการค้ามนุษย์การท ารุนแรงตอ่เด็กและสตรีองค์กรสภาชุมชน สภาเด็กและเยาวชน 

   เป็นต้น 

- ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม รณรงคแ์ละป้องกันปัญหายาเสพติดในต าบลอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานป้องกันภัยชุมน เชน่ การป้องกันไฟป่า การป้องกันอัคคีภัย                   

   การป้องกันภัยจากการจราจร  การป้องกันภัยจากมิจฉาชีพอื่นๆ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานกู้ชีพ – กู้ภัย ในต าบลบ้านเหล่า 

 

 9. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและอนุรักษ์ป่าไม้  ต้นน้ า ล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถิ่น 
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- สนับสนุนการจัดการการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหถู้กวิธี 

- ส่งเสริมและจัดระบบการตลาดน่าซือ้ให้ถูกสุขลักษณะ 

- พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใ์นหมู่บ้านต าบลใหส้ะอาดน่าอยู่และปลอดภัย 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า การรักษาความสะอาดแมน่้ าล าธาร  ความสะอาดถนนหนทาง   

   การลดภาวะโลกร้อน 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญให้เป็นที่น่าท่องเที่ยว เช่น อ่างเก็บน้ าแม่ปืม หนองเล็งทราย 

โบราณสถานเวียงหา้ว พระเจา้หนิทิพย์และวัดพระธาตุจ าม่วงฯ เป็นต้น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการลดการใชส้ารเคมีในการเกษตร หรอืการท าการเกษตรปลอดภัย 

 

  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเหล่าที่เคารพ นับแต่มีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และให้คณะผู้บริหารแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อเป็น

แนวทางในการบริหารงาน ทางคณะผูบ้ริหารตระหนักดีว่ามีภารกิจที่ส าคัญจะต้องด าเนินการทุกวิถีทาง

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดเผย และตรวจสอบได้โดยจะใช้การบริหารตามหลักธรรมาภิบ าล                      

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านเหล่า และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด                    

แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่า พร้อมนี้ทางคณะผู้บริหารจะใช้ความพร้อมที่มีอยู่ทุกด้าน 

ประสานความร่วมมอืกันทุกภาคส่วนทุกองค์กร จะรักษาและพัฒนาทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้เวลาอย่างมีค่าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ  และจะด าเนินงานทุกอย่างด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบรวดเร็ว และเข้มแข็งอดทนบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในการปกครอง

ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคณะผู้บริหารจะรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่าจากภาครัฐ ภาคเอกชนให้กว้างขวางที่สุด   ท่านประธานสภา

เทศบาลต าบลบ้านเหล่าและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเหล่าทุกท่าน การแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนการด าเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้แถลงมานี้จะสัมฤทธิ์ผลนั้นก็ด้วยความเข้าใจและความ

ร่วมมือสนับสนุนจากประชาชน และที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า

ทุกท่าน กระผมและคณะผู้บริหารจึงหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรว่มมอืจากทุกท่านด้วยดี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

นายถนอม  หลวงฟอง 

นายกเทศมนตรตี าบลบ้านเหล่า 


