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บทน า                                                                                     ๑ 
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งฝน                                   ๒ 
นโยบายด้านการบริการประชาชน                                                    ๓ 
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                            ๓ 
นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                        ๔ 
นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ                                        ๔ 
นโยบายด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                         ๕ 
นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          ๕ 
นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน              ๖ 
นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างเศรษฐกิจ                             ๖ 
นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น         ๖ 
  
ภาคผนวก                                                                                ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  



                                                                                                         
บทน ำ   

 
               เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของ
รัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีท่ีสุด   
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาเทศบาลต าบลทุ่งฝนเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทอย่างยิ่งในการบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข และสร้างความเจริญต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน ซึ่งถือว่าเป็น
กระบวนการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
และพัฒนาได้ด้วยตนเอง เทศบาลเป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 
พ.ศ. 2476 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นทบวงทางการเมือง มีรูปแบบการบริหารโดยประชาชน
ในท้องถิ่น เป็นผู้เลือกตั้งผู้แทนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลท าหน้าท่ีบริหารในรูปแบบของสภา 
การบริหารงานของเทศบาลนั้นควบคุมโดยนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
ท าหน้าท่ีฝ่ายบริหารและรับผิดชอบโดยตรงต่อสภา โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้น าและมีอ านาจ
เต็มในการบริหาร ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ดังนั้นผู้ท่ีมีหน้าท่ีบทบาทในการ 
บริหารงานของเทศบาล คือ นายกเทศมนตรี ส่วนรองนายกเทศมนตรีมีหน้าท่ีช่วยเหลือ
นายกเทศมนตรีตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายงานให ้
 เอกสารค าแถลงนโยบายของ นายสนอง  ปานเชียงวงษ์ เล่มนี้  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ 
ซึ่งได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าท่ี นายกเทศมนตรี
ต าบลทุ่งฝนจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งฝน ส าหรับ ช่วง
ระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งฝน
ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบาย Thailand ๔.๐ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับจังหวัด  เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาท่ีสอดคล้อง    
กับปัญหาในเขตพื้นท่ี  รวมท้ังความต้องการ ในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์      
“ ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย ”โดยมีนโยบายท่ีจะก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การ
ท างาน ๙ ด้าน รายละเอียดปรากฏในค าแถลงนโยบายนี้แล้ว  
 
 
 
                                                          (นายสนอง   ปานเชียงวงษ์ ) 
                                                           นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งฝน 



                                                                        ๒ 

คาํแถลงนโยบาย 

ของ นายสนอง  ปานเชียงวงษ์ นายกเทศมนตรีตาํบลทุ่งฝน   
 แถลงต่อสภาเทศบาลตาํบลทุ่งฝน 

เม่ือวนัที่ ๑๖   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

************************** 
 เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาํบลทุ่งฝน ท่ีเคารพ  
                 กระผมนายสนอง  ปานเชียงวงษ ์นายกเทศมนตรีตาํบลทุ่งฝน ขออนุญาตเรียนท่าน 
ประธานสภาฯ ผ่านไปยงัสมาชิกสภาฯท่ีเคารพรักทุกท่าน เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นท่ีรับทราบโดยทัว่กนั 
ก่อนอ่ืน กระผมใคร่ขอขอบพระคุณพี่นอ้งประชาชนทุกท่านท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุน กระผมรู้สึก
ซาบซ้ึงในความเมตตากรุณาท่ีทุกท่านไดม้อบโอกาสและความไวว้างใจใหก้บักระผมในคร้ังน้ี 
และขอยืนยนัถึงความตั้งใจท่ีจะทาํหนา้ท่ีในฐานะผูอ้าสาเขา้มาเพื่อรับใชพ้ี่ นอ้งประชาชนชาว
เทศบาลตาํบลทุ่งฝนด้วยความตั้งใจจริง ท่ีจะมาช่วยกันพฒันาบา้นเมืองของเราให้ มีความ
เจริญกา้วหนา้ เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและจะขอทาํหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 เท่ียงธรรม และมุ่งเน้นการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ ท่ีว่า “ทุ่งฝนเมืองน่าอยู ่
เศรษฐกิจดี มีความปลอดภยั” เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหา นานาประการของ
ทอ้งถ่ินบา้นเราและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่นอ้งประชาชนเป็นท่ีตั้ง ตามท่ีเทศบาลตาํบล
ทุ่งฝนไดจ้ดัให้มีการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ ง   ลงวนัท่ี ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ให้กระผม นายสนอง         
ปานเชียงวงษ ์เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตาํบลทุ่งฝน เพื่อเปิดโอกาสใหก้ระผม
ไดแ้ถลงนโยบายก่อนท่ีจะเขา้รับหน้าท่ีในตาํแหน่งนายกเทศมนตรีตาํบลทุ่งฝน  ทั้งน้ี เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงกระผมไดจ้ดัเตรียมเอกสารนโยบาย มอบใหเ้ลขานุการสภาฯ เพื่อแนบเป็น
เอกสารประกอบการประชุมในคร้ังน้ีไวด้ว้ยแลว้ ท่านประธานสภาฯ ครับ เพื่อให้การบริหาร
ราชการของเทศบาลตาํบลทุ่งฝนสามารถ บรรลุถึงเป้าหมายของ ภารกิจ ตามอาํนาจหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบั ทิศทางการพฒันาประเทศตาม 



                                                                                                                                                    ๓ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปี  ท่ีได้กาํหนดวิสัยทศัน์ว่า “ มัน่คง  มัง่คัง่  ย ัง่ยืน”พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุม้กนัในชุมชนให้เขม้แขง็ข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมในคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ 
ชุมชนให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให ้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ 
ประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจ 
ภายใต้ระบบบริหารจัดการ ท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซ่ึ งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข และอยูภ่ายใต ้ประชาคมโลกอยา่งมีศกัด์ิศรี ประการสาํคญั
คือ การนอ้มนาํเอาแนวพระราชดาํรัสเก่ียวกบั เศรษฐกิจพอเพียง มาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางใน
การจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลใหม้ากท่ีสุด และเพิ่มเติมในส่วนท่ีเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน บดัน้ี กระผมได้ดาํเนินการจดัทาํนโยบาย
สาํหรับการบริหารจดัการเสร็จเป็นท่ี เรียบร้อยแลว้พร้อมท่ีจะนาํเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ แห่งน้ี
โดย ผ่านท่านประธานสภาฯไปยงั สมาชิกสภาเทศบาล ให้ไดรั้บทราบและใชเ้ป็นแนวทางใน
การติดตามตรวจสอบการทาํงาน ของเทศบาลตาํบลทุ่งฝนในโอกาสต่อไป ตามลาํดบัดงัน้ี 
 
๑. นโยบายด้านการบริการประชาชน 
๑.๑ ใหบ้ริการประชาชนดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง เป็นธรรมและประชาชนมีความพึง
พอใจ 
๑.๒ ให้มีศูนยรั์บเร่ืองร้องทุกข ์ร้องเรียน ให้เป็นศูนยก์ลางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างแทจ้ริง 
เป็นท่ีพึ่งของ   ประชาชนได ้
๑.๓ พฒันางานดา้นประชาสัมพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชดัเจน และครอบคลุมทัว่ถึง โดย
ใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาล และข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ใหป้ระชาชนรับทราบ 
ตามเสียงตามสาย การประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 
 ๒. นโยบายด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
๒.๑  ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น  ไฟฟ้า ประปา ถนน  ในเขตเทศบาล 
เพื่อใหค้วามเป็นอยู ่และการคมนาคม มีความสะดวก ปลอดภยัเพิ่มมากข้ึน 
๒.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน ้ าใหค้ลอบคลุมพื้นท่ี เพื่อใหก้ารระบายน ้ า เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ไม่ใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมขงัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 



                                                                                                                                               ๔ 
๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลต าบลทุ่งฝน ให้มีความสะอาด สวยงาม มีความเป็น
เอกลกัษณ์ 
  
๓. นโยบายด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๓.๑ จัดให้มีการบริการ ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการพัฒนาของศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใหม้ากยิง่ข้ึน 
๓.๒ ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) และ
ใหมี้ส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอยา่งจริงจงั 
๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นงานป้องกนั และระงบัโรคติดต่อ ใหเ้กิดการบริการท่ี
รวดเร็ว ปลอดภยัและครอบคลุมทัว่พื้นท่ี 
๓.๔ จัดให้มีการให้ความรู้เร่ือง การปรับปรุง คุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัยของ
ร้านอาหาร และการยกระดบัในเร่ืองคุณภาพ มาตรฐานของกิจการร้านคา้แก่ผูป้ระกอบการทุก
ประเภท 
๓.๕ จดัระบบการรักษาความสะอาด ของถนนทุกสาย ในเขตเทศบาล มีระบบก าจดัขยะท่ีได้
มาตรฐาน รวมถึงความสะอาด ในล าคลอง  ฟ้ืนฟูและรักษาแหล่งน ้าล  าคลอง ใหส้ะอาด สามารถ
ใชป้ระโยชนไ์ด ้
๓.๖ ลดปริมาณมลพิษทางอากาศในชุมชน ส่งเสริมการใชจ้กัรยานในการเดินทาง หรือการใช้
ยานพาหนะร่วมกนัเป็นหมู่คณะรณรงคไ์ม่ใหมี้การติดเคร่ืองยนตย์านพาหนะทุกชนิดขณะจอด
ในท่ีจอดรถ 
๓.๗ ส่งเสริม สนบัสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
สร้างพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนในแต่ละชุมชน จดัให้มีพื้นท่ีสาธารณประจ าชุมชน เพื่อใช้เป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจร่วมกนัของคนในชุมชน โดยจะตอ้งร่วมมือกนัในการดูแลรักษาพื้นท่ีเหล่านั้น 
        ๔. นโยบายด้านการศึกษา กฬีาและนันทนาการ 
 ๔.๑ พฒันาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลและศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหมี้คุณภาพสามารถพฒันาเด็กใหมี้
ศกัยภาพสูงสุดตามวยั 
 ๔.๒ ส่งเสริมคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนในพื้นท่ี และส่งเสริม ให้เป็นโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน 



                                                                                                                                                    ๕ 
๔.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยจดัใหมี้ศูนยศึ์กษาเรียนรู้ทอ้งถ่ิน ตลอดจนให้มีการ
จดัการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความสามารถ ทกัษะในดา้นอาชีพและการด ารงชีวติ  
 ๔.๔ ส่งเสริม สนบัสนุน การเล่นกีฬาของประชาชน เยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้าง
ความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น สนับสนุนการจัดสร้าง ลานกีฬา การ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมการเล่นกีฬา รวมทั้ งส่งเสริม
สนบัสนุนใหมี้การรวมตวักนัเป็นชมรมกีฬาต่าง ๆ 
      ๕. นโยบายด้านพฒันาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
๕.๑ ส่งเสริม ผูด้อ้ยโอกาส  ผูพ้ิการ และผูย้ากไร้ ใหไ้ดรั้บการดูแลช่วยเหลือ 
๕.๒ จดัให้มีกิจกรรมในการพฒันาและเป็นประโยชน์ให้กบัสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และ
ประชาชนทัว่ไป 
๕.๓ จดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ ส าหรับผูสู้งอาย ุการดูแลรักษาพยาบาล การส่งเสริมชมรมผูสู้งอายุ
ให้เขม้แข็ง การน าความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  และภูมิปัญญาของผูสู้งอายุ มาเผยแพร่
สืบต่อใหลู้กหลานไดเ้รียนรู้ 
๕.๔ ดูแลส่งเสริมกิจกรรมและใหค้วามรู้แก่กลุ่มสตรี แม่บา้น  เพราะกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีดูแลบา้น 
ดูแลครอบครัว ถือเป็นก าลงัท่ีส าคญัในการเร่ิมตน้พฒันาทอ้งถ่ิน 
  
๖. นโยบายด้านการป้องกนัและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
๖.๑ จดัท าโครงการเทศบาลปลอดภยั  ดว้ยการติดตั้งกลอ้ง CCTV ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาล
พร้อมหอ้งควบคุมและปฏิบติัการ  
๖.๒  ปรับปรุงศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและจดัให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัใน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้เพียงพอ พฒันาประสิทธิภาพบุคลากรของงานป้องกนัฯ 
ใหมี้ความรู้ ความสามารถ และพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดเวลา 
๖.๓  จดัใหมี้ศูนยแ์จง้เหตุสาธารณภยั ทีมกูชี้พ  ช่วยเหลือแก่ประชาชน ๒๔ ชัว่โมง  
๖.๔ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างปลอดภัยในทุกพื้นท่ี  ติดตั้ งเคร่ืองดับเพลิง
ครอบคลุมพื้นท่ี อบรมและใหค้วามรู้ในเร่ืองสาธารณภยัแก่ประชาชน 
 
 



                                                                                                                                                    ๖ 
๗. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
                                                                                                                                                  
๗.๑  ใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการคิด วางแผนพฒันาเทศบาลต าบลทุ่งฝนร่วมกนั   
และจัดให้มีการประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่าง 
สม ่าเสมอ 
๗.๒ ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน สนบัสนุนใหชุ้มชน มีบทบาทในการสร้างประโยชน์ใน
ชุมชน 
๗.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองการเมือง การปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมถึงความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบักิจการ
งานของเทศบาล 
๗.๔ พฒันาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถ รู้ถึงบทบาทอ านาจ
หนา้ท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ในเร่ืองการบริการประชาชน  
ในการอุทิศตนให้กบัราชการ สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีดี การรักองค์กร มุ่งมัน่สู่เทศบาลท่ีได้
มาตรฐาน 
 
๘. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกจิ 
๘.๑ ส่งเสริมสนบัสนุนการฝึกอาชีพการสร้างอาชีพ และพฒันาความสามารถในการประกอบ
อาชีพของประชาชน 
๘.๒  สนบัสนุนสินคา้ชุมชน และพฒันาสินคา้ใหเ้ป็นท่ียอมรับ   ส่งเสริมใหชุ้มชนมีกลุ่มอาชีพ  
มีผลิตภณัฑเ์ด่น สามารถสร้างรายไดส้ร้างช่ือเสียงใหต้  าบลได ้
๘.๓ จดัใหมี้ศูนยร์วมในการจ าหน่ายสินคา้ชุมชน และจดัหาแหล่งช่องทางการจดัจ าหน่าย   
 เช่น ช่องทางออนไลน ์ถนนคนเดิน ตลาดนดัชุมชน การออกงานขององคก์รต่างๆ 
 
๙. นโยบายด้านการท่องเทีย่ว การส่งเสริมวฒันธรรม และประเพณท้ีองถิ่น 
๙.๑ บูรณปฏิสังขรณ์แหล่งโบราณสถาน วดั ศาสนสถาน เพื่อใหค้งอยูคู่่ชุมชนตลอดไป 
 รณรงค์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน ฟ้ืนฟูศิลปหัตถกรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน 



                                                                                                                                                    ๗ 
๙.๒ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชากรในทอ้งถ่ิน ไดรู้้จกัและตระหนกัถึงวนัส าคญัต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นวนัส าคัญของไทยอีสาน รวมถึงจัดกิจกรรมประเพณี ๑๒ เดือน เช่น งานแห่เทียน
เขา้พรรษา งานลอยกระทง บุญสู่ขวญัขา้ว เป็นตน้    
๙.๓ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจดัการสถานท่ีท่องเท่ียว และ รูปแบบการท่องเท่ียว
อย่างเต็มท่ี เพื่อให้ต  าบลทุ่งฝน และหลวงพ่อทองค าให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกวา้งขวาง  โดยมี
เป้าหมายการใชก้ารท่องเท่ียวสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน 
 
             ทั้งน้ี การดาํเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตาม 
นโยบายท่ีมีอยู่ทั้ง ๙ ขอ้นั้น มีปัจจยัท่ีสําคญัยิง่ประการหน่ึง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ทุกภาคส่วน ท่ีจะตอ้งเขา้มาช่วยกนัเป็นพลงัท่ีสําคญัในการขบัเคล่ือนอย่างจริงจงั การ แกไ้ข
ปัญหาในเทศบาลตาํบลทุ่งฝนและการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีกระผมไดแ้ถลงต่อ สภาฯ แห่งน้ี
ไปแลว้นั้นกจ็ะบงัเกิดผลไดใ้นทางปฏิบติั หรือสัมฤทธ์ิผล ไดโ้ดยไม่ยากนกั ทั้งน้ีก็ ดว้ยความรู้ 
ความเขา้ใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององคก์ร ความร่วมมือของทุก ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ในแต่ละ ระดบั ตั้งแต่ระดบัภายในเทศบาล อนัไดแ้ก่ สมาชิกสภาฯ ทุก ท่าน พนกังานเทศบาล 
พนกังานจา้ง และการหนุนเสริมจากองคก์รภายนอก และ ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน ชุมชน พี่
นอ้งประชาชน เป็นตน้ กระผม หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกนัของทุกภาคส่วนท่ีจะแปลง
นโยบาย ไปสู่การปฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรมข้ึนมาอย่างจริงจงันั้น จะส่งผลลพัธ์ต่อความเป็น
สังคมท่ีดี และมาตรฐานได ้กระผมขอใหค้วามเช่ือมัน่ต่อสภาฯแห่งน้ีวา่ จะบริหารงานดว้ยความ 
ถูกตอ้ง สุจริต ซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได ้ไม่เลือกปฏิบติั มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานในเทศบาลตาํบลทุ่งฝนให้มีความเจริญกา้วหน้าและสร้าง 
ความทดัเทียมใหเ้กิดข้ึนในชุมชน โดยจะยดึประโยชนสุ์ขของพี่นอ้งประชาชนเป็นหลกั  
                                                                                      
                                                                                               สวสัดีครับ 
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