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เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลดอนทรำยที่เคำรพ 

  ตาม ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ได้มีประกาศคณ ะกรรมการการเลือกต้ัง          
เรื่อง ก าหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์       
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายในหกสิบวัน นับแต่
วันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศก าหนดให้มีการเลือกต้ัง อันเป็นวันท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ินพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา 
๒๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒     
และประกาศผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าเทศบาลต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง    
ลงวันท่ี  ๔  เดือนกุมภาพันธ์  พ .ศ .๒๕๖๔ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๗       
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน     
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดพัทลุง จึงประกาศให้มี   
การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ัน 

           จากผลการเลือกต้ังปรากฏว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนทราย ได้กรุณามอบ
ความไว้วางใจให้ กระผมนายภาส วุ่นบัว  ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย             
โดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้มีประกาศรับรองผลการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือนเมษายน 
พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ประกาศให้กระผม นายภาส  วุ่นบัว เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ก าหนดให้ก่อนท่ีนายกเทศมนตรี        
เข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย
ต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ท้ังน้ีการแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท า
นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่ีเข้าประชุมเพื่อทราบ       
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 
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           กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือ
สภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีท่ีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เน่ินช้าไปจะ
กระทบต่อประโยชน์ส าคัญของทางราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อน
เท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีมีการเลือก
ประธานสภาเทศบาล 

    บัดน้ีกระผมได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลดอนทราย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข กระผมจึงขออนุญาตต่อประธานสภาเทศบาลต าบลดอนทราย แถลงนโยบาย      
การบริหารงานต่อสภาเทศบาลต าบลดอนทราย ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มาจากกระผมและคณะได้    
ลงพื้นท่ีรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน มาก าหนดเป็นนโยบาย เพื่อแก้ปัญหา     
พัฒนาคุณภาพชีวิต น ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาเทศบาลต าบลดอนทรายภายใต้
หลักการในการท างานท่ีว่า “ร่วมคิด  ร่วมท ำ  ร่วมพัฒนำ” เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน          
ชาวเทศบาลต าบลดอนทราย   น าต าบลดอนทรายของเราให้ก้าวไกล  ทันสมัย  มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ท้องถ่ินสะอาด ปราศจากโรคภัย มีอาชีพท่ีหลากหลาย ภายใต้วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมท้ังมีระบบไฟฟ้า ระบบประปา  ถนนท่ีประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย  คนทุกเพศทุกวัยมีความสุข  ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบล  
ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  โดยให้สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals ; SDGs) เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับปัญหาในเขตพื้นท่ี  รวมท้ังความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน 

           ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลดอนทรายท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล      
ดอนทรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลดอนทราย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย กระผมจะบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบริหารงานอย่างโปร่งใส เน้นการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมท้ังพัฒนาให้เทศบาลต าบลดอนทราย เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบล   
ดอนทราย ขอแถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนทราย ด้วยนโยบาย ๙ ด้านดังน้ี 
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1. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบรกิำรสำธำรณะ 
  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยโดยค านึงถึงความต้องการ
จ าเป็นของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการบริการสาธารณะท่ีสะดวก รวดเร็ว  
  ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่อมสร้างและพัฒนา ระบบโครงข่ายคมนาคม     
ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอนทรายและเขตเช่ือมต่อระหว่างต าบลใหไ้ด้มาตรฐานและ
ปลอดภัยมปี้ายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจรและไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนครอบคลุมจุดเสี่ยง 
  ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาระบบประปาส าหรับอุปโภค บริโภค ให้มีน้ า
สะอาดปลอดภัยและเพียงพอกับความต้องการจ าเป็น ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลดอนทราย 

๑.๓ ติดต้ัง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และขยายเขต ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้ ท่ัวถึง
ครอบคลุมพื้นท่ีบริการของเทศบาลต าบลดอนทรายและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๑.๔ จัดท าแผนท่ีโครงข่ายคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปาให้เป็นปัจจุบัน 
สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้ทันท่วงที 

๑.๕ บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ 
บริการสาธารณะ 
 
2. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ  
  สนับสนุนให้ประชาชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ ได้มีรายได้เพิ่มข้ึน รวมท้ังพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑส์ินค้าในท้องถ่ิน ให้ก้าวสู่สินค้า OTOP มุ่งพัฒนา ยกระดับรายได้
ของประชาชนในต าบลดอนทรายใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
   ๒.๑ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในต าบลดอนทราย พร้อมแสวงหา
แหล่งเงินทุน พัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน  

๒.๒ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจผสมผสาน และลดการใช้สารเคมี  
๒.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของต าบล การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศน์ใหส้ามารถเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานได้ 
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนน้อมน าแนวทางตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ โดยการประสานหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้ การพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ ให้ทันสมัย มีมูลค่าเพิ่ม พร้อมท้ังสนับสนุนให้
เข้าถึงแหล่งทุนและด้านการตลาด ให้สามารถเป็นสินค้า OTOP ได้ 

 
 
 



 
 

-4- 
3. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข 
  ประชาชนในต าบลดอนทรายเป็นผู้มีสุขภาพดี โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) และหน่วยงานทางราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบองค์รวม 
สร้างภาคีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และส่วนราชการอื่น ช่วยเหลือผู้ป่วย     
ติดเตียงและภาวะพึ่งพิง 
   ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุและคนพิการ 
   ๓.๓ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   ๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา การป้องกันโรค ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
อาหารปลอดภัยแก่ประชาชนเพื่อสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ 
  ๓.๖ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างหลักประกันชีวิตข้ันพื้นฐาน พร้อมจัดสวัสดิการให้กับ
ประชาชนต้ังแต่แรกเกิดจนตาย 
4. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 

พัฒนาและยกระดับการศึกษา  ขยาย ปรับปรุง สถานศึกษาให้ ได้มาตรฐาน       
พร้อมจัดหาครุภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน นมและอาหารกลางวันให้โรงเรียนและ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอนทรายให้เหมาะสม เพียงพอและ     
เท่าเทียม 
  ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลดอนทรายให้ได้
มาตรฐานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด 
  ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลดอนทราย 

๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษให้มีความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพ 
  ๔.๔ พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเน่ือง เพื่อยกระดับสู่ มาตรฐานและ
ด าเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

๔.๕ พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม สร้างความ
ตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง 
5. นโยบำยด้ำนกำรกีฬำ 

 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของต าบลดอนทราย 
 ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชน 
ระหว่างหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมพลานามัย เช่ือมความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคี ในชุมชน 
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 ๕.๒ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา พัฒนาพื้นท่ีส าหรับเล่นกีฬาและออกก าลังกายอย่าง
ท่ัวถึง 
 ๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
ปราศจากโรค และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
๖. นโยบำยด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม กำรรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยและบรรเทำสำธำรณภัย 
  จัดระเบียบชุมชน สังคมและการบรรเทาสาธารณภัยให้ต าบลดอนทรายเป็นต าบล    
น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๖.๑ ติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV-closed circuit television)        
ให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงและใช้งานได้ดีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๖.๒ จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (สายด่วน 1669) ให้มอีุปกรณ์ เครื่องมือท่ี
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ พร้อมท้ังให้มีการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าท่ี ใหม้ีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ี สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี 
  ๖.๓ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้ 
ความสามารถจะปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 

๖.๔  ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๖.๕ ส่งเสริมการด าเนินการ จัดต้ังชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะยาเสพติดทุกรูปแบบ 
 

7. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม  
  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาใหส้ านักงานเทศบาลและต าบลดอนทราย เป็นต าบลสีเขียว 

๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหน่ึงหมู่บ้าน หน่ึงพลังงานทดแทน 
๗.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะและ       

สิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
๗.๓ รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก ให้มจีิตสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน 
๗.๔ ปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทรายให้น่าอยู่น่าอาศัยและ

สถานท่ีสาธารณะในต าบลดอนทรายให้เปน็ท่ีพักผ่อนในชุมชน 
๗.๕ จัดท าข้อมูลแผนท่ีเส้นทางน้ าและแหล่งน้ าให้ เป็นระบบ และปัจจุบันรวมท้ัง   

การพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสูดกับประชาชน 
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๘. นโยบำยด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปญัญำทอ้งถิ่น 
      เพื่อด ารงไว้ซึ่งศาสนา และให้มีการสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี        
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ๘.๑ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน       
และปราชญ์ชาวบ้านให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของต าบลดอนทราย ไว้ในรูปแบบต่างๆ รวมท้ัง      
จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันส าคัญท่ีเป็นประเพณี ท้องถ่ินและทางราชการก าหนดเพื่อสืบทอดให้อยู่
สืบไป 
  ๘.๒ ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ให้เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ ของประชาชน   
ในต าบลดอนทราย โดยมุ่งเน้นท่ีจะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนโดยการน าหลักศาสนามาใช้ 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
๙. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
  การเพิ่ม ขีดความสามารถขององค์กร  ในการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินตาม         
หลักธรรมาภิบาล ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่ อน
ภารกิจไปสู่เป้าหมายและเป็นศูนย์กลางของการท างานร่วมกันในระดับต าบล 

๙.๑ พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาล ต าบลดอนทราย  ให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
ได้มากที่สุด 

๙.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามภารกิจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
และให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของทุกภาคส่วน พัฒนาระบบงาน     
การให้บริการ น าองค์กรไปสู่เป้าหมายและเปิดโอกาสให้ ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ
ได้อย่างสะดวก เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ 

๙.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อน าองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ 
           ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนทรายท่ีเคารพ ท้ังหมดท่ีกระผม
น าเสนอมาน้ี คือ นโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลดอนทราย ท่ีกระผมต้องน านโยบายดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยการจัดท าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังท าการจัดสรรเงินงบประมาณ ท้ังน้ีเพื่อความส าเร็จในการพัฒนาต าบล    
ดอนทรายให้ก้าวไกลและยั่งยืน  และจะรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ ต่อสภา
เทศบาลต าบลดอนทรายทราบทุกปี  
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 และในโอกาสน้ี ต้องขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ดอนทรายทุกท่าน  หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใด หรือต้องการให้
กระผมได้ด าเนินการในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือต้องการน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชน ขอได้โปรดอย่าเกรงใจ กรุณาแจ้งให้กระผมหรือคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย
รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษาและเลขานุการของกระผมได้ตลอดเวลา เพื่อเราจะได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบล  
ดอนทรายอย่างแท้จริง 

 
 

 
 


