คำแถลงนโยบำย
ของนำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนเหล่ำ
แถลงต่อสภำเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ
วันที่ 24 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ
******************************
ท่าน ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านเหล่า และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านเหล่าทุกท่าน
ตามที่ ก ระผม นายถนอม หลวงฟอง ได้รับ การเลือกตั้งโดยตรงจากพ่อแม่พี่ น้องประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลบ้ า นเหล่ า ให้ ด ารงต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นเหล่ า เมื่ อ วั น ที่ 22
พฤษภาคม 2554 และได้มหี นังสือรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 นั้น
บัดนีก้ ระผมและคณะผู้บริหารได้กาหนดนโยบายการบริหารงานในเทศบาลตาบลบ้านเหล่าโดย
ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและหลักเกณฑ์
การบริหารจัด การบ้านเมืองที่ดีและขอนาเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านเหล่า และท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเหล่า
ได้ท ราบถึงเจตนารมณ์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ นโยบายของผู้บ ริหารความมุ่งมั่นและความตั้งใจ
ในการสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต อาชีพ สังคมและการเมือง
การปกครองเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ให้ได้มากที่สุด
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ที่เคารพตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ได้กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่ ที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาลตาม มาตรา 50 ดังต่อไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มแี ละบารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
4. ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ
5. ให้มเี ครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฏรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผู้พิการ
8. บารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

-29. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย บัญ ญั ติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและอาจจัดทากิจการในเขต
เทศบาล ตาม มาตรา 51 ดังต่อไปนี้
1) ให้มนี ้าสะอาดหรือการประปา
2) ให้มโี รงฆ่าสัตว์
3) ให้มตี ลาดและท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
4) ให้มสี ุสาน และฌาปนสถาน
5) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฏร
6) ให้มแี ละบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7) ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8) ให้มแี ละบารุงทางบกและทางน้า
9) เทศพาณิชย์
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์
สูงสุ ดแก่ป ระชาชนทางคณะผู้บริหารตระหนักดีว่าทุก วันนี้ป ระชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเหล่า
ยังมีปัญ หาอีกมากมายที่รอการแก้ ไข และมีความต้องการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ความยากจนและหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอกั บค่าใช้จ่ายปัญ หาการขาดที่ดินท ากิน การข าด
เอกสารสิทธิ์ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสังคม ต่างๆที่มีผลกระทบจากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงหลายๆ
ด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะผูบ้ ริหารจะต้องดาเนินการแก้ไข และพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทางคณะผูบ้ ริหารจึงได้กาหนด วิสัยทัศน์ในการบริหารงาน ดังนี้
“ทางานมีอุดมการณ์ บริหารงานเพื่อประชา
สร้างศรัทธาให้องค์กร ไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหา
พัฒนาคุณภาพชีวิต และฐานเศรษฐกิจชุมชน”
“พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง
พัฒนาบ้านเมืองให้นา่ อยู่ พร้อมเชิดชูคุณธรรม ก้าวนาระบบบริหารจัดการที่ดี”
ดังนั้น ทางคณะผู้บริหารจึงต้องมีการบริหารที่มีศักยภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
ความรอบรู้และสติปัญญา เข้าใจเข้าถึงรากเหง้าของปัญหา และทันต่อโลกต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเหล่า จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้ เพื่อจะได้ดาเนินตามแนวทางวิถี
ชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนาไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

-3เพื่อให้ก ารบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า สามารถบรรลุถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจให้เป็นไปตามแนวทางที่กล่าวมานั้ น คณะผู้บริหารจึงได้กาหนดนโยบายการ
บริหารเทศบาลตาบลบ้านเหล่าไว้ 9 ด้าน ดังนี้
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
- คณะผู้บ ริห ารจะด าเนิน งานการบริห ารองค์ก รตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริหารจัด การ
บ้านเมืองที่ดี โดยใช้หลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นที่
ประทับใจของผู้มารับบริการ
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความสามารถใน
การทางานทุกระดับ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา
- สร้างความสามัคคีในหมู่คณะขององค์กรและให้เกิ ดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งนอกและ
ในองค์กร
- สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จะดาเนินการ
อย่างบูรณาการ
2. ด้ำนเศรษฐกิจ อำชีพ และกำรเกษตรกรรม
- ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ข องกลุ่ ม อาชี พ ประชาชน
ทีว่ ่างงาน อาชีพด้านเกษตรกรรม เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผูพ้ ิการ กลุ่มผูต้ ิดเชื้อ
กลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาส กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ง าน OTOP ชุ ม ชน และงานฝี มื อ หรื อ หั ต ถกรรมต่ า งๆ
ของชุมชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการทาการเกษตรตามแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรพอเพียง เกษตร
ผสมผสาน และการทาการเกษตรปลอดภัย ปลอดสารพิษ
- ส่งเสริมการผลิตให้มีคุณภาพและการบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมและสนับสนุน ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ พืช พันธุ์ข้าว ปุ๋ย และเครื่องมือในด้าน
การเกษตรที่จาเป็น
- ปรับปรุงพัฒนาระบบน้าใช้ในการเกษตรให้พอเพียงและปรับปรุงระบบส่งน้าให้ใช้การได้ดี
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและระงับโรคระบาดของพืช และสัตว์ กาจัดศัตรูพชื

-4- ส่งเสริมและสนับ สนุ นการท าปุ๋ย หมั ก อินทรีย์เพื่ อใช้ในการเกษตร และพั ฒ นาสภาพที่ดิ น
ที่ทากินให้มีความสมบูรณ์เหมาะสาหรับทาการเกษตร
- สนับ สนุนทุนประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ เลี้ยงสัตว์ และกลุ่ม
อาชีพอื่นๆ โดยให้ทุนกู้ยืมปลอดดอกเบีย้
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปลู ก พื ช ฤดู แ ล้ ง เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ข องประชาชนในต าบล เช่ น
ทานาปรัง ทาสวนแตงโม แคนตาลูป และพืชฤดูแล้งอื่นๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้น้าใช้ในการเกษตร
- ปรับปรุง และพัฒนาระบบน้าใช้ในการเกษตรและการลอกห้วย คลองบึงลาเหมือง ที่ต้ืนเขินให้
สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร และส่งน้าอย่างสะดวกยิ่งขึ้น
3. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูข้ องคนในชุมชนทุกระดับให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ก้าวหน้า ทั้งในระบบและนอกระบบ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ตาบลบ้านเหล่า ตลอดไปเช่นประเพณี
ลอยกระทง กิจกรรมบวงสรวงและสืบชะตาลาน้าปืมและหนองเล็งทราย และประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ
ในตาบล
- ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การกีฬาในโรงเรียนและศูนย์เรียนรู้ของ
ชุมชน และหมูบ่ ้าน
- ทะนุบารุงศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น และทะนุบารุงโบราณสถานให้เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมของชุมชน
- สนับสนุนงบอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมในโรงเรียนฟรี ทุกโรงเรียนในพืน้ ที่ตาบล
- ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาในโรงเรียนและนอกโรงเรียนทุกระดับ และกีฬาประชาชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลบ้านเหล่า
- ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ านพระพุ ท ธศาสนาการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวัน อาทิ ต ย์ แ ละ
กิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนา
- ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมสภาวั ฒ นธรรมต าบลในการฟื้ น ฟู อ นุ รัก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
ประเพณีท้องถิ่น
- ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะพืน้ บ้านและดนตรีพ้ืนเมือง เช่น จ้อย ซอ ดนตรี สะล้อ ซอ ซึง เป็นต้น
- สนับสนุนการเรียนการสอนในช่วงปิดเทอมให้เด็กนักเรียน เรียนพิเศษ ในโครงการพีส่ อนน้อง
- สนับสนุนการให้ทุนการศึกษา เด็กนักเรียนเรียนดี และเรียนดีแต่ฐานะยากจน
- สนับสนุนโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพองค์กร
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของวัดในเขตเทศบาลตาบลบ้านเหล่า เพื่อพัฒนาให้วัดเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน

-54. ด้ำนสำธำรณสุข
- ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านเหล่า
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทั้งในคนและสัตว์
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
- ส่งเสริมและสนับ สนุนการจัด ตั้งศูนย์บ ริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อบริการรับ ส่งผู้ป่วยหนักและ
รักษาพยาบาลเบือ้ งต้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการปฏิบัติงานชุดกู้ชีพกู้ภัยตาบลบ้านเหล่า
- ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดน่าซือ้ และอาหารปลอดภัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการออกาลังกายทุกชนิด ทุกเพศ ทุกวัย
5. ด้ำนสวัสดิกำร
- สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิดเชือ้ และผูด้ ้อยโอกาส ให้คลอบคลุม
- ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบ้านเหล่า
- ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ กิจกรรมของอาสาสมัครทุกระดับ เช่น อปพร. สตบ.อสม. อผส.
ชรบ. อพม. อช. หรืออาสาสมัครอื่นๆ
6. ด้ำนสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
- ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านสภาเด็กและเยาวชนตาบลบ้านเหล่า
- สนับสนุนการทางานของคณะทางานสุขภาพภาคประชาชน
- ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสภาองค์กรชุมชนหรือกิจกรรมองค์กรภาคประชาชนในตาบล
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการค้ามนุษย์การทาร้ายต่อร่างกาย การทารุนแรงต่อเด็กสตรี
- ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมวันรัฐพิธี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันกตัญญูผสู้ ูงอายุตาบลบ้านเหล่า วันสตรีสากล วันต้านยาเสพติดสากล
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็งบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม
7. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
- ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้ทั่วถึง
- ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ให้สัญจรได้สะดวกปลอดภัย
- ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายการเกษตรให้คลอบคลุม

-6- ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ให้ส่องสว่างอย่างทั่วถึง
- ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่ ้าน และสนับสนุนน้าอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง
- ปรับปรุงระบบระบายน้าท่วมขังในหมู่บ้านให้มที างระบายน้าขัง อย่างเป็นระบบ
- ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้นา่ อยู่
- ก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาบลบ้านเหล่า
- จัดให้มเี ครื่องมือดับเพลิงในท้องถิ่นให้เพียงพอ
- จัดให้มเี ครื่องวิทยุสื่อสารสาหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร อปพร. และฝ่ายปกครองในท้องถิ่น
เพื่ออานวยความสะดวกในการสื่อสารและประสานงาน
- ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในหมูบ่ ้านที่ประสบภัยแล้ง
- จัดทาสนามกีฬา และอาคารอเนกประสงค์ประจาตาบล
- ขุดลอกคลอง บึง ห้วยและแหล่งน้า ตื้นเขิน เพื่อกักเก็บน้าสาหรับใช้ในการเกษตรและปรับปรุงระบบ
ส่งน้าถึงพืน้ ที่การเกษตรให้สะดวกยิ่งขึ้น
8. ด้ำนควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง
- จัดตัง้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจาตาบล
- ส่งเสริและสนับสนุน กิจกรรมฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในตาบล อย่างมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมฝ่ายปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อยในตาบลอย่างมี
ส่วนร่วม
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธีสาคัญของชาติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายองค์กรประชาชนในพื้นที่ เช่นเครือข่ายป้องกันยาเสพติด
เครือข่ายต้านการค้ามนุษย์การทารุนแรงต่อเด็กและสตรีองค์กรสภาชุมชน สภาเด็กและเยาวชน
เป็นต้น
- ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม รณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในตาบลอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานป้องกันภัยชุมน เช่น การป้องกันไฟป่า การป้องกันอัคคีภัย
การป้องกันภัยจากการจราจร การป้องกันภัยจากมิจฉาชีพอื่นๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานกู้ชีพ – กู้ภัย ในตาบลบ้านเหล่า
9. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น

-7- สนับสนุนการจัดการการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกวิธี
- ส่งเสริมและจัดระบบการตลาดน่าซือ้ ให้ถูกสุขลักษณะ
- พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านตาบลให้สะอาดน่าอยู่และปลอดภัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า การรักษาความสะอาดแม่น้าลาธาร ความสะอาดถนนหนทาง
การลดภาวะโลกร้อน
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญให้เป็นที่น่าท่องเที่ยว เช่น อ่างเก็บน้าแม่ปืม หนองเล็งทราย
โบราณสถานเวียงห้าว พระเจ้าหินทิพย์และวัดพระธาตุจาม่วงฯ เป็นต้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร หรือการทาการเกษตรปลอดภัย
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านเหล่าที่เคารพ นับแต่มีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่ น และผู้บริหารท้องถิ่ น พ.ศ.2542 ที่กาหนดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และให้ค ณะผู้บ ริหารแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงาน ทางคณะผูบ้ ริหารตระหนักดีว่ามีภารกิจที่สาคัญจะต้องดาเนินการทุกวิถีทาง
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เปิ ด เผย และตรวจสอบได้ โ ดยจะใช้ ก ารบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนในต าบลบ้ านเหล่ า และเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเหล่า พร้อมนี้ทางคณะผู้บริหารจะใช้ความพร้อมที่มีอยู่ทุกด้าน
ประสานความร่วมมือกันทุกภาคส่วนทุกองค์กร จะรักษาและพัฒนาทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัดมาใช้ให้
เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและใช้เวลาอย่างมีค่าเพื่อเร่งแก้ไขปัญ หาต่างๆ และจะดาเนินงานทุกอย่างด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบรวดเร็ว และเข้มแข็งอดทนบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในการปกครอง
ระบบประชาธิ ป ไตย อัน มีพ ระมหากษั ตริ ย์ท รงเป็ นประมุขคณะผู้บ ริห ารจะรับ ฟั งความคิ ดเห็ นจาก
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเหล่าจากภาครัฐ ภาคเอกชนให้กว้างขวางที่สุด ท่านประธานสภา
เทศบาลต าบลบ้ านเหล่ าและสมาชิก สภาเทศบาลต าบลบ้ านเหล่ าทุ ก ท่ า น การแก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ
ตลอดจนการดาเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้แถลงมานี้ จะสัมฤทธิ์ผลนั้นก็ด้วยความเข้าใจและความ
ร่วมมือสนับสนุนจากประชาชน และที่สาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านเหล่า
ทุกท่าน กระผมและคณะผู้บริหารจึงหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดี
ขอแสดงความนับถือ
นายถนอม หลวงฟอง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเหล่า

