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เรียน ท่านประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาม่อง ที่เคารพ  ทุกท่าน 
 ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาม่อง 
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา นั้น ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาม่อง 
ปรากฏผลการเลือกตั้งออกมานั้น กระผม นายจ าเนียร   ก้อนธิงาม เป็นผู้ได้คะแนนมาอันดับหนึ่งและบัดนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมลตรีต าบลนาม่องตามกฎหมาย
เลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้กระผมขอขอบพระคุณประชาชนทุกท่านและ
สภาเทศบาลต าบลนาม่อง  ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผมเข้ามาบริหารราชการตามวิถีทางแห่งระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 284 การเข้ามารับต าแหน่ง
ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง ของกระผมพร้อมด้วยคณะ  ในครั้งนี้เป็นการเข้ามาโดยการเลือกตั้ง จาก
ประชาชนโดยตรงซึ่งเป็นครั้งแรกในการเปลี่ยนแปลงยกฐานะ จากองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเทศบาล
ต าบล ถือเป็นประวัติศาสตร์ ของเทศบาลต าบลนาม่อง โดยแท้ 

 ดังนั้น ก่อนเข้ารับต าแหน่งบริหารราชการ จึงจ าเป็นต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลนาม่อง
ภายใน 30 วัน ตามกฎหมายก าหนด เพ่ือให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการท างานของคณะ
ผู้บริหารเพ่ือสร้างเสถียรภาพและความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดี เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 

ท่านประธานสภาที่เคารพ 

เทศบาลต าบลนาม่อง ได้เปลี่ยนแปลงยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อ วันที่ 6 กันยายน ปี 2556 
จากวันนี้ถึงวันนี้  คณะผู้บริหาร ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลเป็นส าคัญ โดยยึดหลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล โดยการด าเนินงานตามแผนงาน 
ปัจจุบันต าบลนาม่อง  ยังมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ในการพัฒนาทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลนาม่อง เพ่ือให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ในเรื่องต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
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 ในสี่ปี ข้างหน้าต่อไปนี้ กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจะท างานด้วยความมุ่งมั่น อดทนต่ออุปสรรค 
ปัญหาต่างๆเพ่ือให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า พัฒนาไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ื นฐาน 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการเมืองการปกครอง โดยเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น และให้ 

ความส าคัญ กับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น าชุมชน ประชาชน ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชุมชน เพ่ือน าพา
ท้องถิ่นไปสู่โครงสร้าง ที่มีความสมดุล มีสุข มั่นคงและยั่งยืน โดยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง จะ
ด าเนินการตามนโยบาย 12 ประการ ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลและอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 
หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล ดังต่อไปนี้ 

 1.นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ท่านประธานที่เคารพ 
เขตการปกครองของเทศบาลต าบลนาม่อง มีพ้ืนที่ประมาณ 180 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน จ านวน 

19 หมู่บ้าน มีประชากรจ านวน 11,966 คน เพศชาย 5,999 คน เพศหญิง 5,967 คน มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ ์5ศูนย์ มีวัด จ านวน 12 แห่ง มีส านักสงฆ์ จ านวน 5 แห่ง มีโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 4 โรง มี
โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 3 โรง มีโรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จ านวน 1 โรง มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง จากการส ารวจข้อมูล ปัจจุบันยังขาดปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร เป็นจ านวนมาก คระผู้บริหารไดเ้ล็งเห็นความส าคัญเรื่อง
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ ตามนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1.1 พัฒนาถนนภายในหมู่บ้านด้วยถนนคอนกรีต หรือลาดยางให้ได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านในต าบลและต าบลใกล้เคียงให้ได้มาตรฐาน 
1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง 
1.4 พัฒนาระบบรางระบายน้ า ภายในหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง ในพื้นที่ท่ีประสบปัญหา 
1.5 พัฒนาถนนดินและถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
1.6 พัฒนาระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ประปาภูเขา และบ่อบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 

อุปโภค บริโภค 
1.7 ปรับปรุง ซ่อมแซม และดูแลระบบประปา บ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน 
1.8 ขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนให้ครอบคลุมทั่วถึง 
1.9 ขยายและเพ่ิมจ านวนไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
1.10 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร โดยการสร้างฝายน้ าล้น ฝายทดน้ าขนานเล็ก ขนาดกลาง  

ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง ขุดสระน้ าในไร่นา พัฒนาคลองส่งน้ าแบบมาตรฐานขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่
การเกษตร 
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1.11 สร้างอาคารอเนกประสงค์ ศาลาพักริมทาง ทีม่ีความจ าเป็น 
1.12 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สกลนคร และหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ า ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม(สปก.)หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.26)อุทยานแห่งชาติภูพาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักการเมือง 
(สจ.,สส,สว.) และอ่ืนๆให้เข้ามาด าเนินโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณหน่วยงานของรัฐ หรือ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.นโยบำยพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
ท่านประธานสภาที่เคารพ 

เป้าหมายของการพัฒนา คือ การท าให้คนมีความรู้ มีปัญญา มีความสุข ซึ่งประกอบด้วยการมีสุขภาพ
แข็งแรง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สงบร่มเย็นและเอ้ืออาทร ผู้บริหารเทศบาล
ต าบลนาม่อง จึงถือเป็นนโยบายที่ส าคัญที่จะต้องพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรมไปพร้อมกับ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือให้เกิดความสมดุลขึ้นในสังคมไทย 

2.1 ด้ำนกำรศึกษำ  
     ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง มีนโยบายพัฒนาคนและสังคมแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยมีการ     

ส่งเสริม การศึกษาเด็กเยาวชนร่วมกับสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน ทุกด้านการศึกษา 
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบและนอกระบบ 
เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการฝึกอบรมให้มีความรู้
ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษาขึ้นในท้องถิ่นโดยประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เปิดศูนย์การเรียนรู้           
“มหาลัยชีวิต” เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  สาขา
เกษตรกรรมยั่งยืน และสาขาสุขภาพ  คณะศิลปศาสตร ในสาขาวิชาเดียวกัน 
 ส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่น ได้ศึกษาวิชาชีพด้านการพยาบาล โดยการประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการพยาบาล เมื่อส าเร็จการศึกษาจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ในท้องถิ่นของ
ตนเอง 
 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน อ่านหนังสือโดยเทศบาลจัดสรรงบประมาณซื้อหนังสือพิมพ์
รายวันให้แกห่มู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วถึง 
 จัดตั้งงบประมาณ เพ่ือพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กลุ่มองค์กรต่างๆไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง 
 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาและแผนแม่บทชุมชน 
 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนประจ าต าบลนาม่อง   ให้มีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 2.2 นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง มีนโยบายส่งเสริมการศาสนาโดยมีความส าคัญแก่   พระภิกษุสงฆ์     
ทุกวัด  ทุกส านักสงฆ ์
 ส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้บวชเรียนเพ่ือศึกษาธรรมะในภาคฤดูร้อนและให้มีการ
ฝึกอบรม เข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง มีนโยบายพัฒนาด้านศิลปะ โดยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องดนตรี
พ้ืนเมือง ดนตรีสากล ให้แก่โรงเรียน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆในท้องถิ่น เพ่ือการอาชีพและนันทนาการ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง มีนโยบายพัฒนาด้านวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผีหมอ ผีฟ้า จัดงานผูกแขนผู้สูงอายุ จัดงานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ (เทศกาล
สงกรานต์) จัดงานวันเข้าพรรษา – ออกพรรษา จัดงานวันตักบาตรเทโว จัดงานวันลอยกระทง จัดสรร
งบประมาณร่วมจัดงานวันรวมใจไทกะเลิง และงานรวมน้ าใจไทสกล ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนต าบลนาม่อง  ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง มีนโยบายพัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้
เกิดการค้นหา อนุรักษ์บุคลากร ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดการประกวด สวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ในวันออกพรรษา 

3. นโยบำยด้ำนสังคมสงเครำะห์ 
 ปัจจุบันจากการส ารวจ พบว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิ์และอยู่ในเกณฑ์รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาลเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได  
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง ได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุที่มีความยากจน ขาดผู้ดูแล จึงมี
นโยบายด้านการบริการให้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับความสะดวกสบายในการบริการรับเบี้ยยัง
ชีพ และตั้งงบประมาณด้านสังคมสงเคราะห์เพ่ิมขึ้นอีก เพ่ือจัดซื้อ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ถุงยังชีพ แก่ผู้
ยากจน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลน และให้นักพัฒนาชุมชนส ารวจข้อมูลกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร ฯลฯ เพ่ือเป็นข้อมูลส่งเสริมอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 

4.นโยบำยด้ำนสุขภำพอำนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง มีนโยบายด้านสุขภาพอานามัยที่ดีด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาล 
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ด้วยความปลอดภัย พร้อมทั้ง  จัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  เพ่ือให้มีความรู้ ความช านาญ
และทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ร่วมกับ
เทศบาลต าบลนาม่อง  ได้ มีการรณรงค์  เพ่ือ ป้องกัน  ก าจัดยุงลาย  และโรคติดต่อ อ่ืน ๆ 

4.1 ด้ำนสุขภำพ ส่งเสริมการออกก าลังกาย ประสานความความร่วมมือ ด้านสุขภาพ กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ  และร่วมมือกันกับกรมปศุสัตว์ เพ่ือฉีดวัคซีนสัตว์ในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยขอร่วมมือกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. สมาชิก อปพร. และ
กลุ่มองค์กรต่างๆในท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

4.2 ตั้งงบประมาณจัดซื้อรถจัดเก็บขนขยะมูลฝอย และ ตัดหญ้าริมถนนในหมู่บ้าน จัดภูมิทัศน์ 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ จัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

5. นโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
 จากสภาพภูมิศาสตร์พ้ืนที่ต าบลนาม่อง เป็นพ้ืนที่ติดต่อกับเทือกเขาภูพาน สภาพแวดล้อมมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีพืช สัตว์ ทิวทัศน์ อากาศดี จึงมีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในต าบล 
คณะผู้บริหารจึงเล็งเห็นความส าคัญเก่ียวกับการท่องเที่ยว จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนา ดังนี้ 
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดประโยชน์ รายได้ และเป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน 
 5.2 ประสานความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวภูถ้ าพระ การท่องเที่ยวเชิงธรรมะและการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร เป็นต้น 

5.3 ด้ำนกำรกีฬำ  จัดตั้งกองทุนพัฒนากีฬาและสวัสดิการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกีฬาสากลและกีฬา
พ้ืนบ้าน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬา และออกก าลังกาย เพ่ือสุภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
และเป็นการส่งเสริมทักษะในการเล่นกีฬา เพิ่มศักยภาพด้านกีฬาให้น าไปสู่ระดับสากล  
 5.4 ตั้งงบประมาณฝึกอบรมกรรมการการตัดสินกีฬาและโค้ชฝึกสอนกีฬาประเภทต่างๆอย่างต่อเนื่อง
โดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนกีฬา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
 6. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง ได้ให้ความส าคัญต่อเศรษฐกิจไม่แพ้กับด้านอ่ืนๆจากข้อมูล จปฐ. ฯลฯ 
ที่ผ่านมาได้แสดงเห็นว่าราษฎรยังมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ ากว่าเกณฑ์ จึงจ าเป็นต้องเร่งขจัดปัญหาความยากจน 
เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาล ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง มีนโยบายแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ด้วยการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ซื้อขายผลผลิตต่างๆใน
ท้องถิ่น 
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 จัดฝึกอบรม เพ่ิมความรู้ ด้านการผลิต จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรกลุ่มอาชีพ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม 
สนับสนุน ผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ สินค้า OTOP 
 7. นโยบำยด้ำนกำรเกษตรและปศุสัตว(์กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ 
 สภาพพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ปัจจุบัน
การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรพบว่า การเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ ผู้บริหารเทศบาลต าบล 
นาม่อง  เล็งเห็นความส าคัญด้านปศุสัตว์จึงมีนโยบาย ดังนี้ 

7.1 จัดให้มีอัตราก าลังกองส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร พนักงานจ้าง ด้านปศุสัตว์และ 
ผสมเทียม 

7.2 จัดตั้งงบประมาณให้แก่กองส่งเสริมการเกษตร เพ่ือจัดซื้อ น้ าเชื้อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ถังเก็บน้ าเชื้อ ถังเก็บน้ าเชื้อภาคสนาม และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ด้านปศุสัตว์ 

7.3 จัดให้มีตลาดนัดโค – กระบือ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา อ้อย มันส าประหลัง 
ฯลฯ 

7.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์พันธุ์ดีที่ตลาดต้องการ เช่น ข้าวหอมมะลิ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้กลุ่มองค์กรจัดตั้ง โรงสีชุมชน ลานค้ากลางซื้อและจ าหน่ายสินค้า ส่งเสริมการปลูกพืชผักหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวโดยปลูกพืชในฤดูแล้งที่ปลอดสารพิษ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง จัดให้มี
การค้าขายพืชผักและผลผลิตในตลาดชุมชนที่มีความพร้อม จัดให้มีศูนย์กลางการผลิต และจ าหน่ายสินค้าใน
ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดชีวภาพต าบลนาม่อง และ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ ปุ๋ย
ชีวภาพอัดเม็ด เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี  

7.5 ส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลนาม่อง 
8. นโยบำยด้ำนบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
ท่านประธานสภาที่เคารพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา เราจ าเป็นต้องค านึงถึง

ความสมดุล ในการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และการปลูกทดแทนอย่างเหมาะสมเพ่ือยังความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน และน้ าสู่ธรรมชาติ ป้องกันการเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง มี
นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ให้มีความสมดุลของการใช้ประโยชน์ การ อนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ ดิน น้ า เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 

 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง มีนโยบายการใช้ประโยชน์ การรักษาการปลูกป่าทดแทน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการรักษาป่า แม่น้ า ล าคลอง และส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนท าฝายชะลอน้ า หรือฝาย
แม้วตามแนวพระราชด าริเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของประชาชน 
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การจัดเก็บหาประโยชน์ รายได้จากผู้เอาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่น ให้จัดตั้ง
การเฝ้าระวังระบบผ่านเข้าออกในเขตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ท่านประธานสภาที่เคารพ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายเพ่ือป้องกัน บรรเทาสาธารณะภัยไว้ โดยส่งเสริม 
สนับสนุน กิจการของ อปพร. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ 

9.1 จัดให้มีอัตราก าลังประจ าศูนย์บรรเทาสาสาธารณภัย ประจ ารถดับเพลิง  
9.2 จัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดท าท่าสูบน้ าให้แก่รถดับเพลิงประจ าศูนย์ บรรเทาสาธารณะภัยของ

เทศบาลต าบลนาม่อง  
9.3 จัดฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัย  การระงับภัย

พิบัติต่างๆให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟ้ืนฟู สาธารณภัย 
โดยเร็ว  

9.4 จัดให้มีศูนย์แจ้งเหตุ ในกรณีเกิดภัยพิบัติและให้มีระบบซ่อมบ ารุงรักษาไฟฟ้าส่องแสงสว่าง
สาธารณะ 

10. นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำร 
ท่านประธานสภาที่เคารพ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง มีนโยบายกรพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การคมนาคม เพ่ือก้าว

ให้ทันโลกปัจจุบัน ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการความสะดวก รวดเร็ว สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบันเสมอ จะส่งผลให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต รู้ทันโลก น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็น
อย่างดี 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง ได้มีนโยบาย ดังนี้  
 

10.1 จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ต Wifi ต าบล เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต แก่ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา  

10.2 จัดตั้งงบประมาณเพ่ือวางระบบการประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย และเสียงตามสาย 
10.3 อุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มองค์กร ชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลนาม่อง เพ่ือขอจัดตั้งสถานี

วิทยุชุมชนประจ าท้องถิ่น  
10.4 ประสานความร่วมมือ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคมจ ากัด  (มหาชน) / บริษัท  ทีโอที จ ากัด

(มหาชน)  เพ่ือวางโครงข่ายโทรศัพท์ระบบคู่สายโทรศัพท์ส านักงาน โทรศัพท์บ้าน และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
10.5 จัดตั้งงบประมาณให้กองคลัง(งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) เพ่ือพัฒนาระบบแผนที่ภาษี และ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาล 
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 10.6 ประสานความร่วมมือกับธนาคารของรัฐและเอกชน เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคาร  ธกส. 
ธนาคารพาณิชย์ของอกชน เพ่ือมาตั้งระบบตู้ ATM ในส านักงานเทศบาลต าบลนาม่อง 

11. นโยบำยด้ำนกำร ปกครอง กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและกำรคลัง ขององค์กร  
ท่านประธานสภาที่เคารพ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา มำตรำ ๒๘๓  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล และจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการ ก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ผู้บริหารเทศบาลต าบล
นาม่องได้ค านึงถึงความส าคัญของการบริหารราชการภายในองค์กรเป็นอย่างมาก 

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย คณะผู้บริหาร จึงได้
ก าหนดนโยบายไว้ดังนี้ 

11.1 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที่ ให้กว้างขวาง แข็งแรง มั่นคง ถาวร บ ารุงรักษา
ให้ มีความสะอาด สวยงามอยู่เสมอ 

11.2 จัดแต่ง ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในพ้ืนที่ที่ท าการเทศบาลต าบลนาม่องให้มีความร่มรื่น สวยงาม 
11.3 ปรับปรุง ห้องท างานนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี ให้มีความเหมาะสม 
11.4 ปรับปรุง ห้องท างาน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ให้มีความ

เหมาะสม 
11.5 ให้ความส าคัญต่อสภาเทศบาลต าบล โดยปรับปรุงห้องประชุม อุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน

การประชุม เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายProjector โต๊ะ เก้าอ้ี กล้องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
เสียง ติดตั้งไมโครโฟนทุกที่นั่ง 

11.6 จัดหาสถานที่พักพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกให้ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการฯ 
และสมาชิกสภาฯ ในระหว่างเข้ามาท างานหรือประชุมสภาฯ หรือท ากิจกรรมอื่นๆ 

 11.7ให้ความส าคัญต่อข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในองค์กร โดยส่งเสริมให้เพ่ิมประสิทธิภาพ 
คุณภาพ ก าหนดมาตรฐาน ของงานในต าแหน่งหน้าที่หรือที่ได้รับหมอบหมาย ให้บริการแก่ประชาชน ที่เข้ามา
ขอรับการบริกาให้เกิดความประทับใจ ภายใต้กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

11.8 จัดระบบการท างานของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ให้มีระเบียบ วินัยข้าราชการพล
เรือน และเน้นให้มคีุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี 

11.9 พิจารณาความดีความชอบ ด้วยระบบคุณธรรม ตามผลงานที่ปรากฏ 
11.10 ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการท างานของลูกจ้างตามภารกิจและลูกจ้างทั่วไปเพ่ือพิจารณา

ในการต่อสัญญาจ้าง 
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11.11 เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
และสื่อต่างๆจัดฝึกอบรมสัมมนาเตรียมการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจ าปีอย่าง
ต่อเนื่อง แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตก านั น และแพทย์
ประจ าต าบล ผู้ประกอบการ เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

11.12 จัดท าหนังสือ วารสาร เทศบาลต าบล เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรกับประชาชนเพ่ือเผยแพร่
ข่าวสารในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง อย่างต่อเนื่อง 

11.13 จัดท าบอร์ดท าเนียบ คณะผู้บริหารและสภาเทศบาลต าบลแบบคงทนถาวร และสวยงาม 
11.14 ดูแล บ ารุง รักษาทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สะอาด อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ โดยยึดหลัก 5 ส. ในการปฏิบัติงาน 
12. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำตำมวำระเร่งด่วน 
ท่านประธานสภาที่เคารพ 
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นของเรา คือ ต้องการให้คนในเขตเทศบาลต าบลทุกคนได้อยู่ดี กินดี เป็น

ปกติสุข น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี การศึกษาดี อานามัยดี อาชีพดีสิ่งแวดล้อมดี และ วัฒนธรรมดี ความปลอดภัย
ชีวิตและทรัพย์สินดี ปลอดยาเสพติด การพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องยาก จะต้องใช้
เวลาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาพอสมควร เพราะการบริหารงานราชการของท้องถิ่นอยู่
ภายใต้เงื่อนไขกฎหมาย ระเบียบ และ อ านาจหน้าที่ งบประมาณรายได้ที่มีอยู่จ านวนจ ากัด จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เกิดความเสมอภาคในโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 

 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง มีนโยบายเร่งด่วน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ 

12.1 เร่งปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ที่น้ ากัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนหนทาง ที่เป็นโคลนตม ภายใน
หมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ทุกเส้นทางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เป็นอันดับต้น เพ่ือบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ราษฎรในการคมนาคม 

12.2 ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเกี่ยวกับน้ าท่วม นาข้าวเสียหาย 
12.3 ปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติต่างๆ โดยมิคาดคิด 
12.4 ปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร รางระบายน้ า คลองระบายน้ า 
12.5 ปัญหา ศัตรูนาข้าว เร่งก าจัดหอยเชอรี่ ในนาข้าว ห้วยหนองคลองบึงในเขตเทศบาลต าบล ด้วย

การจัดตั้งงบประมาณ รับซื้อ เพ่ือน ามาก าจัดโดยมาท าประโยชน์ด้านปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ ใช้ในด้าน
การเกษตรต่อไป 

12.6  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุของเทศบาลต าบลนาม่อง  ที่ช ารุด ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
มั่นคง ถาวรและปลอดภัย 

12.7  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ป้ายหน้าส านักงาน  จากองค์การบริหารส่วนต าบลนาม่อง เป็น เทศบาล
ต าบลนาม่อง 
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บทสรุปกำรแถลงนโยบำย 
 

ท่านประธานสภาที่เคารพ 
 

กระผมได้ใช้เวลาแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลนาม่อง  มานานพอสมควร ค าแถลงนโยบายของ
กระผมเกี่ยวข้องทุกเรื่องต้องท าหรืออาจจัดท าในเขตเทศบาลต าบลได้ตามกฎหมาย อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
จึงขอสรุปการแถลงนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง  ที่จะด าเนินการเป็นหัวข้อ กว้างๆ ดังนี้ 

 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล  
 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
 รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 บ ารุง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งแห่งกฎหมาย เทศบาลอาจจัดท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

 ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
 ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
 บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 ให้มีการบ ารุงรักษาสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 เทศพาณิชย์ 
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ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง ได้ก าหนดนโยบายบริหารราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง ตามที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลตามความเป็นจริง ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง เมื่อแถลงนโยบายนี้เสร็จแล้ว คณะผู้บริหารจะเร่งด าเนินการให้เป็น
รูปธรรม โดยจะใช้ความรู้ ความสามารถ และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการบริหารราชการ ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมมาภิบาล ต่อไป 
 

ขอขอบคุณครับ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภำคผนวก 

ร่ำงเทศบัญญัติต ำบลที่คณะผู้บริหำรถือว่ำเป็นต่อกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

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

1. ร่างเทศบัญญัติต าบล ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
2. ร่างเทศบัญญัติต าบล ว่าด้วยระเบียบการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. ปรับแผนพัฒนาต าบล แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและความจ าเป็นเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลนำมอ่ง 
ที ่ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรเทศมนตรี และที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลนำม่อง 
………………………………………………………. 

ตามท่ีเทศบาลต าบลนาม่อง  ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาม่อง กรณี
เปลี่ยนแปลงฐานะ  เมื่อวันที่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๗  ซ่ึง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม  
ครั้งที่ 19/ 2557  เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2557  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ นำยจ ำเนียร  ก้อนธิงำม
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น  นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง  นั้น   

 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลนาม่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยรวม อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๔๘  อัฎฐ      
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕2   จึงขอแต่งตั้ง  
รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลนาม่อง  ตามท่ีนายกเทศมนตรี
ต าบลนาม่อง  มอบหมาย  และขอแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 
ดังต่อไปนี้ 

๑. นายประภาส   พองพรหม  เป็น รองนายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 
๒. นายวุฒินัย       โถดาสา  เป็น รองนายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 
๓. นายวีระศักดิ์    โถชัยค า  เป็น เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 
๔. นายโสภณ        โถบ ารุง  เป็น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 
 

โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖  รวมทั้ง
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พุทธศักราช ๒๕๔๒   มาตรา ๔๘ จตุทศ และระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่  ๒๘  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.   ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่  ๒๘  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 
 

(นายจ าเนียร   ก้อนธิงาม) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 

 

 

 

 



 

 

 
 

ค ำแถลงนโยบำย 
ของ 

คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลนำม่อง 
อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 

โดย 
นำยจ ำเนียร  ก้อนธิงำม 

นำยกเทศมนตรีต ำบลนำม่อง 
 
 

แถลงต่อสภำเทศบำลต ำบลนำม่อง 
วันที ่ 28  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 


