
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน 

ของนายสามารถ  ชื่นเมือง  แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 

ท่าน ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 

          กระผม นายสามารถ  ชื่นเมือง  ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลหงส์หิน  ให้ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันท่ี 22 เมษายน 2564 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ ซึ่งก าหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย
ต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าท่ี  กระผมจึงขออนุญาตต่อประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์
หิน แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะใช้เป็น
แนวทาง ในการบริหารพัฒนาเทศบาลต าบลหงส์หิน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาว
เทศบาลต าบลหงส์หิน ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลหงส์หินท่ีว่า “หงส์หินน่าอยู่คู่
คุณธรรม แหล่งน้ าเพียงพอ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าและก้าวไกล” ท่ีกระผมได้มอบไว้ให้กับ
พ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลหงส์หิน กระผมมีความมุ่งมั่นท่ีจะท าหงส์หินสู่เมืองน่าอยู ่

          ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หินผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลต าบลหงส์หิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลบริหารงานอย่างโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน  และ
ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ขอแถลงนโยบายการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหงส์หินท่ีประกาศไว้ในการชูนโยบายหาเสียงท่ีผ่านมา ด้วย 9 นโยบาย  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง การบริการ และการบริหาร 

          การด าเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง การบริการ และการบริหาร นับว่าเป็นกระบวนการ
ท่ีส าคัญท่ีจะผลักดันให้การบริการ และการบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลประสบผลส าเร็จ 
ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวมเป็นหลัก และเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน จึงก าหนดไว้ดังนี้ 



                    1.ส่งเสริมการด าเนินการทางการเมือง  ใช้แนวทางในการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้  เสนอความ
คิดเห็น  ข้อเสนอแนะการท างานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา 

                    2.ส่งเสริมการบริหารองค์กร พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรแบบมือ
อาชีพภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ และ
ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารงานสูงสุด 

                    3.ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ท่ัวถึง และเป็นธรรม 

                    4.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่การบริหารงานของเทศบาลอย่าง
ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 

                    5.ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

                    6.ส่งเสริมการบริหารงานในระบบสารสนเทศ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่าย
การสื่อสารข้อมูลท่ัวประเทศ 

                    7.ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงส านักงานเทศบาล โดยการปรับปรุงส านักงานเทศบาล
ต าบลหงส์หิน ให้มีความพร้อมส าหรับการบริการประชาชน 

2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                    1.ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
ต าบลหงส์หิน  โรงเรียนภายในเขตเทศบาล ให้นักเรียนมีคุณภาพ สุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง บุคลากรครูมีความรู้ความสามารถ  ส่ือการเรียนการสอนมีคุณภาพและเพียงพอ 

                    2.ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ IT เพื่อเท่าทันสังคมโลกปัจจุบัน 

              3.ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การสอนเสริมเติมเต็ม การสอน
ภาษาต่างประเทศ 

                    4.ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวของมรดก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
เพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่ และสืบสานต่อไป 



                    5.ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

   6.ท านุบ ารุงวัด ศาสน์สถาน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญต่างๆเพื่อเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวต าบลหงส์หิน  

3.นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

                    1.ส่งเสริมการบริหารงานของชุมชน ให้เกิดประสิทธภิาพแก่ประชาชนสูงสุด 

                    2.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

                    3.ส่งเสริมการจัดตั้งสวัสดิการชุมชน เพื่อเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

                    4.ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม  

4.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

                    1.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้เป็นระบบ และมีความเป็นธรรม 

                    2.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ อาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ  

                    3.ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาชีพแก่คนพิการ 

                    4.ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน (สัจจะกลุ่มลดรายจ่ายวันละหนึ่งบาท) 

5.นโยบายด้านการกีฬา               

                     1.ส่งเสริมการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อสุขภาพของประชาชนในทุก
ระดับ 

                     2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม นันทนาการเพื่อประชาชน รวมท้ังกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน 

                     3.ส่งเสริมการจัดตั้งลานกีฬาหน้าส านักงานเทศบาล และบริเวณโดยรอบ 

                     4.ส่งเสริมพัฒนาสนามกีฬากลางเทศบาลต าบลหงส์หิน สู่ความเป็นมาตรฐาน 

                     5.ส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



6.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

                     1.ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

                     2.ส่งเสริมระบบการจัดเก็บขยะ โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน 

                     3.ส่งเสริมและปรับปรุงล าห้วยสายหลักภายในเขตเทศบาล เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วม น้ าแล้ง 

4.ส่งเสริมการจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม 

                    5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรภาครัฐในท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมการอนุรักษ์ การบ ารุงรักษา การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

                    6.ส่งเสริม จัดกิจกรรมให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับภายในเขต
เทศบาล เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

7.นโยบายด้านสาธารณสุข 

                    1.ส่งเสริมการออกก าลังกายของพนักงานเทศบาลและประชาชนท่ัวไป  

           2.ส่งเสริมการด าเนินงานการบริการทางด้านสาธารณสุข จัดระบบหลักประกัน
สุขภาพให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

                    3.ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 

                    4.ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

                    5.ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพกับหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอื่นๆ 

                    6.ส่งเสริมการเฝ้าระวัง ดูแลการระบาดของโรคติดต่อ 

                    7.ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มบรรเทาสาธารณภัยและพัฒนากลุ่ม อสม. ภายในเขต
เทศบาล 

                    8.จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

 



8.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 

                    1.ประสานงานด้านวิชาการ งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆและตั้งคณะท างาน
บริหารจัดการแหล่งน้ าอย่างเป็นระบบ วางแผนการจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร แหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

                    2.จัดหาแหล่งน้ า ขยายคลองส่งน้ า ขุดลอกแม่น้ าอิง เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้า
ทางการเกษตร 

 3.ส่งเสริมและพัฒนาระบบน้ าประปาให้มีคุณภาพสูงสุด 

                    4.ส่งเสริมและพัฒนาการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง รางระบายน้ าให้
ครบทุกสายภายในเขตเทศบาล 

9. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

                    1.ส่งเสริมการด าเนินการจัดตั้งชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

                    2.ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยโดยจัดให้มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

                    3.ส่งเสริมการจัดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตเทศบาล และบุคคลท่ัวไป 

                    4.ส่งเสริมและพัฒนายามชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 

                    5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

                    เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หินท่ีเคารพ ท้ังหมดท่ี
กระผมน าเสนอมานี้ คือ นโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลหงส์หิน ท่ีกระผมต้องน านโยบาย
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยการจัดท าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังท าการจัดสรรเงินงบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อความส าเร็จในการท า
หงส์หินก้าวหน้า ก้าวไกล และจะรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ให้สภา
เทศบาลต าบลหงส์หินทราบทุกปี และในโอกาสนี้ ต้องขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาลและ



สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้โอกาสแจ้งไปยังสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน หากท่านมี
ความประสงค์ท่ีจะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใด หรือต้องการให้กระผมได้ด าเนินการในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด หรือต้องการน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ขอได้โปรด
อย่าเกรงใจ กรุณาแจ้งให้กระผมหรือคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
หรือเลขานุการของกระผมได้ตลอดเวลา เพื่อเราจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความ
ต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
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ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน 

นายสามารถ  ชื่นเมือง   นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน 

ต่อสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 
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เทศบาลต าบลหงส์หิน 

อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา 



 

 


