
 

คําแถลงนโยบาย 

ของ 

นายมนัสน    หมองตะ 

นายกเทศมนตรีตําบลบานแปน 

แถลงตอสภาเทศบาลตาํบลบานแปน 

วันท่ี  18  พฤษภาคม 2564 

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแปน 

************************* 

เรียน   ทานประธานสภาเทศบาลตําบลบานแปน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแปนผูทรงเกียรต ิ
         ทุกทาน 

  กระผม นายมนัสน    หมองตะ  นายกเทศมนตรีตําบลบานแปน ขออนุญาต            
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลบานแปน ผานไปยังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแปน                  
และพี่นองประชาชนชาวเทศบาลตําบลบานแปนท่ีเคารพรักทุกทาน เพื่อจะไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

  ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบานแปน โดยตรงจากประชาชนเม่ือวันท่ี 
28 มีนาคม 2564 ท่ีผานมานั้นกระผมขอขอบคุณ พอ แม พ่ีนอง ประชาชนชาวเทศบาลตําบล            
บานแปนท่ีเคารพรักทุกทาน ท่ีใหการสนับสนุน ใหโอกาส และไววางใจใหกระผมเขามาดํารงตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลบานแปนในคร้ังนี้  กระผมขอยืนยันถึงความตั้งใจท่ีจะทําหนาท่ีในฐานะผูอาสา
เขามารับใชพ่ีนองประชาชนดวยความตั้งใจจริง ท่ีจะมาชวยกันพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปนของเรา
ใหมีความเจริญกาวหนา เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและย่ังยืน กระผมพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี                
ใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และพรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย เพ่ือท่ีจะ
นํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

  บัดนี้ เมื่อประชาชนใหโอกาสมอบความไววางใจฉันทานุมัติ ใหกระผมไดเขามา

บริหารงานเทศบาลตําบลบานแปน กระผมขอปวารณาตัววา จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจ

ปฏิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุด เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และความเจริญรุงเรืองของเทศบาลตําบล             

บานแปนเปนท่ีตั้ง และเพ่ือมุงสูสัมฤทธ์ิผลท่ีตั้งไว  และมีนโยบายดังท่ีจะแถลงการณใหทุกทานทราบ 

ดังนี ้
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1.นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค   
1.1 สงเสริมใหมีการกอสราง ขยาย ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน แสงสวาง ไฟฟา 

น้ําประปา ถนนตาง ๆ เพื่อใหความเปนอยู และการคมนาคม ระบบขนสง ใหมีความสะดวก ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น 

1.2 สงเสริมใหมีการปรับปรุงภูมิทัศน และสวนสาธารณะใหสวยงามเพื่อเปนศูนยรวม 
การพักผอนและออกกําลังกาย 
  1.3 สงเสริมและพัฒนาระบบน้ําประปาใหมีคุณภาพสูงสุด 
  1.4 กอสราง ปรับปรุง ระบบระบายน้ําใหครอบคลุมพื้นท่ี เพื่อใหการระบายน้ําเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ไมใหเกิดปญหาน้ําทวมขังท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  2.นโยบายดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ   
2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดใหเปนระบบ และมีความเปนธรรม  
2.2 สงเสริมกลุมอาชีพใหกับกลุมตางๆ 
2.3 สงเสริมการจัดตั้งศูนยเรียนรูอาชีพแกคนพิการ 
2.4 สงเสริมสนับสนุนสินคาชุมชน พัฒนาสินคาใหเปนท่ียอมรับ สงเสริมใหชุมชน                        

มีกลุมอาชีพ มีผลิตภัณฑดีเดน 
  2.5 สงเสริมการนวดแผนไทย เพื่อสรางรายได และอนุรักษภูมิปญญาไทย 

  2.6 ดูแลบํารุงรักษาตลาดสดใหไดมาตรฐาน 

  3.นโยบายดานการพัฒนาสังคมและการสงเสริมคณุภาพชีวิต  
3.1 สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนดานกฎหมาย  
3.2 สงเสริมกิจกรรมและใหความรูแกกลุมสตรี แมบาน 
3.3 สงเสริมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอเยาวชนเพื่อลดปญหายาเสพติด และแกไข 

ปญหาความขัดแยง 

  3.4 สงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ และจัดตั้งศูนยอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน เทศบาลตําบลบานแปน (อปพร.) 
  3.5 สงเสริมผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูยากไร ใหไดรับการดูแลชวยเหลือ 
  3.6 ดูแลสงเสริมกิจกรรมและใหความรูแกกลุมสตรี แมบาน เพราะกลุมนี้เปนกลุมท่ี
ดูแลบาน ดูแลครอบครัว ถือเปนกําลังท่ีสําคัญในการเร่ิมตนพัฒนาทองถิ่น 
  3.7 สงเสริมใหมีการคุมครองเด็กและสตรีใหพนจากการกระทําความรุนแรง                       
ตอเด็กและสตรี 
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  3.8 สงเสริมใหมีการรวมกลุม โดยสรางความสัมพันธในกลุมชุมชนท่ีมีหลักการ
เดียวกัน 
  3.9 สงเสริมใหกลุม ชุมชน มีการติดตอส่ือสาร ประสานงานความรวมมือ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวางกันเปนประจํา เพื่อสรางใหเกิดความสมานฉันท และเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

  4.นโยบายดานการเมือง การบริหาร และการมีสวนรวมของประชาชน   
4.1 สงเสริมสนับสนุนใหเทศบาลเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือ และเปน 

ศูนยกลางในการประชาสัมพันธขาวสารระหวางกลุมองคกรตาง ๆ  
4.2 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
4.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง และการดําเนินงานของชุมชนตางๆ เพื่อเปน  

แนวรวมในการพัฒนาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.4 สงเสริมสนับสนุนในการนําระบบสารสนเทศ มาใชเพ่ือการเปดรับขอมูล เปดเผย
ขอมูลขาวสาร การบริหารงาน การปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของผูบริหาร โดยจะรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนประจําทุกป 
  4.5 มุงเนนการบริหารงานเทศบาลโดยใชหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
  4.6 สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการวางแผน การคิด 
การตัดสินใจ รวมถึงระบบการใหบริการแกประชาชน เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  4.7 มุงเนนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเกิดความคุมคา และบรรลุเปาหมายในเชิงภารกิจของภาครัฐ 
  4.8 มุงจัดองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู รวมถึงสงเสริมการพัฒนาบุคลากร                
ของเทศบาลใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ รวมท้ังพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหมีความเหมาะสม      
และทันสมัย เพื่อใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.9 สงเสริม สนับสนุนการใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ                   
ขององคกร รวมถึงการทํางานในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือหนวยงานอื่น 
  4.10 จัดพัฒนาและสงเสริมบุคลากรของเทศบาลใหไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู 
ความสามารถอยางเหมาะสม 

  5.นโยบายดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
5.1 สงเสริมการจัดใหมีการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง เพื่อตอบสนองความ 

ตองการของประชาชนใหมากย่ิงขึ้น 
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  5.2 สงเสริมปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
  5.3 สงเสริมใหความรูเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพความสะอาด ความปลอดภัย                   
ของรานอาหาร และการยกระดับในเร่ืองคุณภาพ มาตรฐานของกิจการรานคาแกผูประกอบการ                      
ทุกประเภท 
  5.4 สงเสริมการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  5.5 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน และองคกรภาครัฐในทองถิ่นเขามามีสวนรวม
อนุรักษ บํารุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
  5.6 สงเสริมใหมีการปลูกตนไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ ภายในเขตเทศบาล เพ่ือลด
ภาวะโลกรอน 
  5.7 สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุ 
  5.8 สงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน                   
(อสม.) และใหมีสวนรวมในการบริการสาธารณสุขอยางจริงจัง 

  6.นโยบานดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ   
6.1 สงเสริมพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กใหมีศักยภาพ 

สูงสุดตามวัย  
6.2 สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม  มาใหบริการประชาชนเพื่อเปดโลก                 

แหงการเรียนรูใหกับเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล 
6.3 สงเสริม สนับสนุนการเลนกีฬา ของประชาชน เยาวชน เพื่อสงเสริมสุขภาพ  

เสริมสรางความสามัคคี การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
6.4 สงเสริมสุขภาพรางกายและสุขภาพจิต ตลอดจนการจัดกิจกรรมรวมกัน                         

อยางสรางสรรคใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 
  6.5 ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางรอบดาน และมีความเปน  
มืออาชีพ  

  7.นโยบายดานการรรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน   

7.1 สงเสริมปรับปรุงศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดใหมีเคร่ืองมือ  
เคร่ืองใชท่ีทันสมัย ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ  
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7.2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใหมี 
ความรู ความสามารถ และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลา 
  7.3 จัดใหมีวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใหทันสมัย และเพียงพอพรอมใชงาน
ปองกันภัยไดตลอดเวลา 
  7.4 พัฒนาความรูความสามารถใหกับพนักงานดับเพลิง และผูท่ีเกี่ยวของใหความรู
ฝกฝนการปฏิบัติจริงกับวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัยประจํา ตามแผนโครงการท่ีกําหนด เพ่ือปองกัน                   
และบรรเทาสาธารณภัยไดอยางรวดเร็ว ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  8.นโยบายดานการบริการประชาชน   
8.1 สงเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรผูใหบริการ ใหอยูในมาตรฐานการบริการ   

ท่ีดีตอประชาชน  
8.2 สงเสริมใหบริการประชาชนดวยความถูกตอง  รวดเร็ว ม ีประสิทธิภาพ เปนธรรม 

กอใหเกิดความพึงพอใจกับประชาชนผูมาใชบริการ 
  8.3 สงเสริมใหมีหนวยบริการจัดสถานท่ีในกิจการงานตางๆ เชน เต็นท โตะ เกาอ้ี 
ไฟฟาสองสวาง 
  8.4 สงเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรผูใหบริการอยูในมาตรฐานการบริการท่ีดี 
  8.5 เนนหนักเร่ืองการบริการประชาชนดวยความถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม                     
และมีประสิทธิภาพ กอให เกิดความพึงพอใจกับประชาชนผูมารับบริการ โดยลดระยะเวลา                      
การปฏิบัติงานใหกระชับและส้ันลง เพ่ือบริการประชาชนใหรวดเร็วกวาปกติในดานทะเบียนราษฎร 
การจัดเก็บภาษี การสาธารณสุข การขออนุญาตกอสราง และงานอื่นๆ  
  8.6 จัดใหมีศูนยบริการขอมูลขาวสารของทางราชการ เพ่ือบริการประชาชน                      
ท่ีประสงคจะขอทราบขอมูลขาวสารทางราชการท่ีสามารถเปดเผยได จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็น                
ของประชาชน สามารถตรวจสอบการทํางานของเทศบาล และกระดานรองทุกขในเว็บไซตเทศบาล
ตําบลบานแปน 
  8.7 ใหบริการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล และหนวยงาน                  
ท่ีเกี่ยวของอ่ืนใหประชาชนรับทราบ ในรูปแบบเอกสาร แผนพับ วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ                  
เสียงตามสาย/เสียงไรสาย ปายไฟว่ิงอัตโนมัติ การประชาสัมพันธเคล่ือนท่ีและสถานีวิทยุชุมชน 

9.นโยบายดานการสงเสริมวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี                         

9.1 สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีคุณคาของทองถิ่น  
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9.2 สงเสริมใหมีการฟนฟูอนุรักษและสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น  
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นใหคงอยู และมีการจัดการอยางเปนระบบ 
  9.3 สงเสริม สนับสนุน บํารุงวัดในเขตเทศบาล เพื่อเปนแหลงศาสนสถาน ศูนยรวม
จิตใจของผูท่ีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
  9.4 รณรงคสงเสริม และฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น 
  9.5 สงเสริมฟนฟู ศิลปหัตถกรรมท่ีเปนเอกลักษณดั้งเดิมของทองถิ่น 
  9.6 สงเสริมใหเยาวชนและประชากรในทองถิ่น ไดรูจักและตระหนักถึงวันสําคัญตางๆ 
ไมวาจะเปนวันสําคัญของไทย หรือของสากล รวมถึงจัดกิจกรรมประเพณี  12 เดือน เชน           
ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม วันตอตานยาเสพติด วันสงกรานต เปนตน 

  จะเห็นไดวา ทุกนโยบายการบริหาร ลวนเปนประโยชนสุขของทองถิ่น ในเขตเทศบาล

ตําบลบานแปน ซึ่งการจะทําใหนโยบายของผมไปสูเปาหมายท่ีตองการนั้น ตองไดรับความรวมมือ 

รวมใจและการสนับสนุนจากทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแปนผูทรงเกียรติ            

ทุกทาน  และพนักงานเทศบาลตําบลบานแปน ดังนั้นจึงขอความรวมมือจากทุกทานในการปฏิบัติ

หนาท่ีเพื่อขับเคล่ือนนโยบาย และกระผมพรอมท่ีจะนอมรับคําแนะนํา เพื่อใหเทศบาลตําบลบานแปน

ของพวกเราทุกคนมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ย่ังยืน เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน                              

และความเจริญรุงเรืองของเทศบาลตําบลบานแปนตอไป ขอขอบคุณครับ 

 

        นายมนัสน   หมองตะ 
                    นายกเทศมนตรีตําบลบานแปน 
 

*********************************** 

 

  

 

 

 



 

 


