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นโยบายผูบริหารทองถ่ิน 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

คําแถลงนโยบายของนายธวัชชัย จันทรเจริญ นายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี ตอสภาเทศบาลตําบล    
ลุมลําชี เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติท่ีเคารพทุกทาน 

ตามท่ีไดมีการประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งใหกระผมไดรับเลือกตั้งเปน
นายกเทศมนตรตีามมติคณะกรรมการเลือกตั้ง เมื่อวันท่ี 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 

บัดนี้ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย กอนปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี กระผมได
กําหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลตําบลลุมลําชี โดยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวมของประชาชน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496      
ที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 

ดั งนั้ น เพ่ือปฏิบั ติ ตามพระราชบัญญั ติ เทศบาล พ .ศ .2496 ที่ แก ไขเพิ่ ม เติมจนถึงป จจุบั น            
มาตรา 48 ทศ โดยกําหนดไววา “กอนนายกเขารับหนาที่จะตองแถลงนโยบายตอสภาโดยไมมีการลงมติ” 
กระผมจึงขอแถลงนโยบายตอสภาใหไดรับทราบถึงเจตนารมณและนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาล
ตําบลลุมลําชีใหมีความเจริญกาวหนา ทั้งทางดานสังคม การเมือง การปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม และดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี      
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.นโยบายสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
1.1) ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(1.) โครงการกําจัดขยะในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี 
เนื่องจากเทศบาลตําบลลุมลําชี ยังไมมีที่ทิ้งหรอืที่กําจัดขยะ มีเพียงบางหมูบานท่ี

มีการดําเนนิการและทําใหเกิดปญหาขยะไมมีที่ทิ้งและจัดการไมเปนระบบ 
แนวทางที่จะดําเนินการ คือ จัดหาที่ทิ้งขยะ มีการรณรงคคัดแยกขยะรีไซเคิล 

จัดทําขยะอินทรีย ไรถังขยะ มีรถเก็บขยะจัดตารางวางแผนจัดเก็บขยะท้ัง 22 ชุมชน 

 

(2.) โครงการปรับปรงุภูมิทัศนถนนสายหลักรอบท้ังตําบล 
เนื่องจากเทศบาลตําบลลุมลําชี จะเขาสูสังคมเมือง ดังนั้น การรักษาความสะอาด

บรเิวณริมถนนมีความสําคัญ เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมชุมชนท่ีดีมีระเบียบ เพ่ือความปลอดภัยกับผูใชรถใชถนน 
แนวทางที่จะดําเนินการ คือ จัดงบสนับสนุนใหมีรถตัดหญาตามไหลถนน จัด

ตารางตัดหญาถนนสายหลักอยางนอยปละ 1 ถึง 10 คร้ังตอสาย รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศนรอบบึงโลโพเพ่ือให
เปนท่ีพักผอนและออกกําลังกาย 

(3.) โครงการสงเสริมสนับสนุนนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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เนื่องจากเปนแนวทางท่ีจะชวยปองกันและฟนฟูประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งถาดําเนินการอยางตอเน่ืองประชาชนจะไดรับประโยชน เพราะประชาชนเปนผูดําเนินการ
ดูแลสุขภาพไดดวยตนเอง 

แนวทางที่จะดําเนินการ คือ จะสนับสนุนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมา โดยอาศัย
ความตองการของประชาชน เสนอแนวความคิดในการปองกันรักษาสุขภาพ เพื่อใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

(4.) โครงการสนับสนุนรณรงคการกําจัดลูกน้ํายุงลาย การปองกันกําจัดโรคไขเลือดออก 
เนื่องจากปญหาโรคไขเลือดออกมีระบาดทุกปทําใหประชาชนเปนโรคไขเลือดออก

เพ่ิมข้ึนทุกป 
แนวทางท่ีจะดําเนินการ คือ จะจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปองกันและกําจัด

ยุงลายใหเพียงพอและจะเรงดําเนินการใหรวดเร็ว เมื่อเกิดโรคไขเลือดออกรวมทั้งการกําจัดแหลงยุงลาย      
โดยทํางานประสานขอความรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตตําบลลุมลําชี 

(5.) โครงการสงเสริมอาชีพงาน อสม. และผูเฝาผูปวยติดเตียง 
เนื่องจากปจจุบันสมาชิก อสม.จะมีกิจกรรมทํารวมกันบอย รวมทั้งผูเฝาผูปวย   

ติดเตียงท่ีสามารถดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ีได แตมีจํานวนนอย 
แนวทางที่จะดําเนินการ คือ จะสงเสริมสนับสนุนหาแนวทางเพ่ิมจํานวนผูเฝา

ผูปวยติดเตียง ดูแลประชาชนมากขึ้น เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนใหไดมากที่สุดเทาที่จะทํา
ไดและสนับสนุนกิจกรรม อสม.ทุกป  

1.2) ดานการคุณภาพชีวิต 

(1.) โครงการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส 
เนื่องจากปจจุบันตําบลลุมลําชี มีผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกป จะตองมีกิจกรรมเพ่ือ

ไมใหผูสูงอายุรูสึกอยูโดดเดี่ยว ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส ก็จะไมคอยมีรายได เนื่องจากไมมีอาชีพเสริมในการ
ทํางานอยูที่บาน 

แนวทางที่จะดําเนินการ คือ จะสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ ใหมีกิจกรรมอยาง
ตอเน่ืองในเร่ืองสงเสริมอาชีพจัดอบรมใหความรูอาชีพตาง ๆ เพ่ือใหมีอาชีพเสริมมีรายไดและสนับสนุน
กิจกรรมผูสูงอายุทุกป รวมทั้งประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดอบรมสงเสริมอาชีพ เพ่ือใหมีรายได
เพิ่มเติม รวมถึงการตอยอดในการสงเสริมการตลาดนําสินคาที่ผลิตไดสงออกขาย เพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

2.นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการทองเที่ยว 
2.1) ดานการศึกษา 

(1.) โครงการสงเสริมอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันเด็กใหมีอาหารรับประทานให
ครบ 5 หมู 

(2.) โครงการสงเสรมิทุนการศึกษาเด็กนักเรยีน เรียนดี แตมีฐานะยากจน 
เนื่องจากเด็กในวันนี้ ซึ่งตอไปจะเติบโตเปนผูใหญในวันขางหนาที่มีอนาคตที่ดีได 

ตองไดรับ การดูแลเอาใจใสตั้งแตเด็ก รวมถึงโอกาสทางการศึกษาที่หลายคนไมมีโอกาส 
แนวทางที่จะดําเนินการ คือ สนับสนุนสงเสริมอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันใหเด็ก

รับประทานใหครบทั้ง 5 หมู โดยจะมีการกําหนดนโยบายลงไปท่ีชัดเจน รวมทั้งการสงเสริมเด็กนักเรียน ๆ  ดี แตมีฐานะ
ยากจน จะไดมีทุนการศึกษา โดยพิจารณาเกรดเฉลี่ยดีที่สุด มาขอรับทุนการศึกษา หากดําเนินการได โดยไมขัดตอระเบียบ
กฎหมาย ก็จะเรงดําเนินการวางแผนใหเปนระบบ 
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2.2) ดานศาสนาและวัฒนธรรม 

(1.) โครงการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมที่ดีงาม เชน เทศกาลวันสงกรานต งานลอย
กระทง รวมถึงการทะนุบํารุงพุทธศาสนาและประเพณีตาง ๆ ถาไมอนุรักษไวก็จะสูญหายไป  

แนวทางที่จะดําเนินการ คือ อนุรักษประเพณีท่ีดีงามไว เพื่อใหประชาชนได    
สืบสานประเพณตีาง ๆ เอาไว เชน เทศกาลวันสงกรานต งานลอยกระทง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน 

2.3) ดานการกีฬาและสถานที่ทองเที่ยว 

(1.) โครงการการแขงขันกีฬา เพ่ือความเปนเลิศของเยาวชนท่ัวไปและตอตานยาเสพติด 

เนื่องจากกีฬาสามารถทําใหเยาวชนหันมาสนใจกีฬาหางไกลยาเสพติดก็ทําใหมี
การพัฒนาใหมีมาตรฐานจะเปนการสงเสริมดานการกีฬาตอไปในอนาคต 

แนวทางที่จะดําเนินการ คือ จะสนับสนุนจัดหางบประมาณโดยประสาน
หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนมาทําสนามกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลใหไดมาตรฐานให
ประชาชนทั่วไปไดออกกําลังกายทั้งป โดยติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใหสามารถใชงานไดเวลากลางคืน 

(2.) โครงการปรับปรุงบึงโลโพเปนสถานที่พักผอน และเปนแหลงทองเที่ยวในอนาคต 

เนื่องจากบึงโลโพเปนสถานท่ีสามารถปรับปรุงพัฒนาใหเปนสถานที่พักผอนให
ประชาชนทั่วไปไดออกกําลังกายและเปนแหลงทองเที่ยวในอนาคต 

แนวทางที่จะดําเนินการ คือ จะสนับสนุนจัดหางบประมาณมาพัฒนาปรับปรุง
รอบบึงโลโพ โดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนจัดหางบประมาณมาดําเนินการ ขุดลอก ตัดแตง
ก่ิงไมปรับภูมิทัศน ติดตั้งไฟฟาแสงสวางพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือลดคาใชจายชวยรักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงการ
อนุรักษสัตวน้ํา โดยมีการกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือใหสตัวน้ํามีโอกาสขยายพันธุ 

3.นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

 เพื่อใหเปนการจัดบริการขั้นพ้ืนฐานใหสอดคลองกับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของ
เทศบาล จะดําเนินการดงันี้ 

3.1) สงเสรมิโครงการจัดสรรงบประมาณโครงการหมูบานละ 300,000 บาท หรือโครงการ
ตามแผนพัฒนาชุมชนในการพัฒนาชุมชน ในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งงบประมาณอาจจะปรับขึ้น-ลงตาม
สถานการณเรงดวนตามความจําเปนตอการแกไขปญหาความเดือดรอน 

3.2) สงเสริมการดําเนินงานจัดหางบประมาณจากหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ เพ่ือนํางบมา
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งตองใชงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐานจะใชงบ
ของหนวยงานคงไมเพียงพอ 

3.3) โครงการบริหารน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตร 
3.4) สงเสริมสนับสนุนกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในชุมชน 

 เนื่องจากตําบลลุมลําชี ประชาชนสวนมากทําการเกษตร ดังนั้น น้ําถือวาเปน
ปจจัยสําคัญ จะตองมี การบริหารจัดการอยางเปนระบบไมวาจะเปนชวงฤดูแลวหรือฤดูฝนควรจะมีน้ําเก็บไวใช
อยางเพียงพอ 

แนวทางที่จะดําเนินการ คือ ประสานหนวยงานชลประทานมาชวยวางแผน
แนวทางบริหารน้ําเพ่ือทําการเกษตรอยางเปนระบบ สนับสนุนจัดสรางประตูปด-เปดระบายน้ํา ใหสอดคลองกับ



-5- 

 

ความตองการของเกษตรกร เพ่ือใหมีนํ้าในการอุปโภคบริโภคใหเพียงพอตลอดทั้งป เพื่อเปนการแกไขปญหาภัย
แลงและอุทกภัยของตําบลลุมลําชี 

3.5) โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรและโครงการใชพลังงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

 เนื่องจากยังมีชุมชนที่ไปอาศัยอยูนอกหมูบานอยูตามพื้นที่การเกษตร ทําใหไมมี
ไฟฟาใชในชีวิตประจําวัน และไมมีไฟฟาใชในการทําการการเกษตร 

แนวทางที่จะดําเนินการ คือ จะดําเนินงานประสานหนวยงานการไฟฟาสูพื้นที่
การเกษตรเปนการลดรายจายเก่ียวกับการใชไฟฟา ซึ่งจะทําใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือนในการขยาย
เขตไฟฟา และจะสงเสรมิเร่ืองการใชพลังงานแสงอาทิตย เปนการใชงบประมาณไมเยอะมาก 

4.นโยบายดานเศรษฐกจิ 

จะเปนการพัฒนาดานการลงทุน การทองเท่ียว สงเสริมอาชีพของประชาชน ให
ประชาชนมีงานทําเปนการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง เนื่องจากตําบลลุมลําชีมีตนทุนสินคาทางการเกษตรอยู
แลวและสินคาจากกลุมอาชีพตาง ๆ เพียงแตยังไมมีการสงเสรมิอยางเปนระบบ 

แนวทางท่ีจะดําเนินการ คือ จะดําเนินการสงเสริมประชาสัมพันธ การจัดสราง
เพจประชาสัมพันธของดีตําบลลุมลําชี เชน พืชผักสวนครัว เสื้อยืด ผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพตาง ๆ ของตําบล        
ใหบุคคลภายนอกรูจักสินคามากข้ึนเปนการขยายตลาด เพื่อเปนการสงเสรมิยอดจําหนายและใหราคาสูงข้ึน 

5.นโยบายดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5.1) โครงการใหมีไฟฟาแสงสวางใหทั่วถึง โดยเนนจุดเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือปองกันการสูญเสีย

ทรัพยสินของประชาชน 

แนวทางที่จะดําเนินการ คือ จะสงเสริมสนับสนุนติดตั้งไฟแสงจันทรตรงบริเวณที่
เปนจุดเส่ียงตามที่ตาง ๆ เพ่ิมขึ้น รวมถึงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหมีความสวางในจุดตาง ๆ ตาม
ประชาชนหรือผูนํารองขอมา จะดําเนินการใหรวดเร็วและเปนปกติ และสนับสนุนกิจกรรมกํานัน ผูใหญบาน 
อปพร. เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 

 การแถลงนโยบายตอสภาในครั้งนี้กระผมมีความตั้งใจจริงในการงานจึงไดเสนอตัวรับใชพ่ีนอง
ประชาชนชาวตําบลลุมลําชีและตามที่ประชาชนตําบลลุมลําชีมอบหมายใหมาทําหนาท่ีนายกเทศมนตรี       
เพื่อบริหารงานเทศบาลตําบลลุมลําชีใหมีการพัฒนามีความเจริญ แมบางโครงการจะไมไดเปนนโยบายโดยตรง 
ถาเปนโครงการที่ดีและมีประโยชนก็จะดําเนินการเพ่ือใหเปนประโยชนตอประชาชน ดังนั้น นโยบายตาง ๆ ที่
แถลงตอสภาแหงนี้ มีหลายโครงการที่สามารถดําเนินการไดเลย โดยไมตองใชงบประมาณก็จะรีบดําเนินการ
ทันที สวนนโยบายที่จะตองมีกระบวนการตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมาย ก็จะดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนโครงการที่จะตองใชงบประมาณก็จะพิจารณา
งบประมาณจากหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรแตละปโดยใหความสําคัญเทากันทุกชุมชนจะบริหารงานดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได นอกจากนี้ตําบลลุมลําชีมีหลายอยางท่ีจะตองพัฒนาอยางตอเนื่องงบประมาณของ
เทศบาลตําบลลุมลําชีคงไมเพียงพอในการแกไขปญหาและการพัฒนาแตละป ดังนั้น จะประสานหนวยงานที่
เก่ียวของเพ่ือหางบประมาณมาดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดแถลงตอสภา โดยทุกนโยบาย          
ถาโครงการไหนที่ทําดีไวแลวและเปนประโยชนตอประชาชนก็จะประสานงานตอ สวนโครงการไหนท่ีดีแตยังไม
พัฒนาก็จะผลักดันใหพัฒนาดียิ่งข้ึนไป โดยยึดประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก เพื่อใหเทศบาลตําบลลุม
ลําชีมีการพัฒนาใหมีความเจรญิรุงเรืองเปนเมืองที่นาอยู ประชาชนเปนสุข อยางยั่งยืนตลอดไป 
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