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นายกเทศมนตรีเทศบาลเจดียหลวง 
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ณ วันท่ี 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

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

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดยีหลวง 

   ตามที่ เทศบาลตําบลเจดียหลวง ไดมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกภาเทศบาลตําบลเจดียหลวงและ
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง ขึ้น ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และกระผม นายแจก ธิสงค ไดรับความไววางใจจาก
ประชาชนในเขตพื้นที ่ใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง นั้น  

          บัดนี้ กระผมไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารเทศบาลตําบลเจดียหลวงเรียบรอยแลว 
โดยมีเจตนารมณแนวแนที่จะเขามาพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง ใหมีความเจริญรุงเรืองในทุกๆ ดาน โดยเนนการ
พัฒนาดานตาง ๆ ควบคูกับการแกไขปญหาที่เรงดวน เพ่ือใหมีการพัฒนาทองถ่ินที่ยั่งยืนสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาล และแนวทางการบริหารพื้นที่ตามแนวทางการพัฒนาสูโลกอนาคต และการสรางคนสรางงานไปพรอมกัน 

   กระผมขอเรียนวาการดํ าเนินนโยบายของกระผมทุ กดาน  จะ ข้ึนอยู ภายใตหลักธรรมา 
ภิบาล มีความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และมีความคุมคาเปนไปตามเจตนารมณและ
ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเจดียหลวงอยางแทจริง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน
ทุกภาคสวนและเปดโอกาสใหมีการรับฟงความเห็นของประชาชนอยางท่ัวถึงและทันเหตุการณ เขาถึงปญหาและ
รักษาประเพณีท่ีดีงานของชุมชน รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย พรอมทั้งกาวทันเทคโนโลยี ทั้งน้ี
กระผมไดกําหนดนโยบายในการบริหารเพ่ือนําเทศบาลตําบลเจดียหลวงไปสูการเปน “เทศบาลนาอยู ประชาชนอยูดี
มีสุข”  ซึ่งไดกําหนดนโยบายเพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมาตรา ๔๘ ทศ ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลกอนเขารับ
หนาท่ี กระผมจึงไดขอแถลงนโยบายในการบริหารงานพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง ในชวงระยะเวลา ๔ ป 
นับตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป เพ่ือดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลภายใตระเบียบและขอกฎหมายที่เก่ียวของ โดย
ยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยแบงเปน
นโยบาย ๗  ดาน ดังตอไปน้ี  

    ๑. นโยบายดานพัฒนาเศรษฐกิจ 
       ๑.๑ จัดหาแหลงนํ้าใหทั่วถึงและเพียงพอสําหรับอุปโภคและบริโภค และสําหรับใชในพ้ืนท่ี
การเกษตร โดยการวางระบบทอสงน้ําไดเต็มศักยภาพและจัดใหมีกระบวนการใชพลังงานแสงอาทิตยเขามา เพ่ือลด
ตนทุน สรางอาชีพทางเลือกใหม และมุงสงเสริมและพัฒนาอาชีพที่ใชนํ้านอย พรอมสงเสริมดานการตลาด 
  ๑.๒ สงเสริมการจําหนายสินคาทางการเกษตรในเขตพื้นที่  
  ๑.๓ สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร โดยการจัดต้ังเครือขายเกษตรกรประจําตําบล 
  ๑.๔ สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรชุมชนแบบยั่งยืน  
                         ๑.๕ สงเสริมใหมีแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพในเขตพ้ืนที่ 



       ๑.๖ สงเสริมใหตลาดเทศบาลตําบลเจดียหลวงเปนตลอด ๑๕ ชั่วโมง  
                         ๑.๗ สรางงานและสรางรายไดใหประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล โดยการสงเสริมและสนับสนุน
การใชแรงงานของคนในพื้นที ่ 

         ๒. นโยบายดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๒.๑ ใหการชวยเหลือผูยากไร ผูไรที่พึง และผูดอยโอกาส ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล  

      ๒.๒ สงเสริมกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุใหมีความเขมแข็ง 
      ๒.๓ จัดสวัสดิการใหกับ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ตามอํานาจหนาที่ 
                        ๒.4 ใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภยัพิบัติตางๆ ตามอํานาจหนาที ่
      ๒.๕ จัดระเบียบฌาปนสถาน (สุสาน)  
      ๒.๖ สงเสริมอาชีพใหกับผูดอยโอกาสไดประกอบอาชีพตามความถนัดอยางเต็มศักยภาพของตน 
                        2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององคกรชุมชนท่ีมีอยูแลวใหมีความเขมแข็งและ
ผลักดันการมีสวนรวมของปราชญทองถ่ิน (ผูนําพื้นฐานหมูบาน)  
                        2.8 สนับสนุนงบประมาณการบริหารงานแกองคกรชุมชน เพื่อใหเกิดศักยภาพในการพัฒนา 
ทองถิ่น โรงเรียนตางๆ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเจดียหลวง  
                        2.9 สงเสริมใหหมูบานมีแผนพัฒนาชุมชนอันเกิดจากชุมชน และตอบสนองตอปญหาความ
ตองการของชุมชน 

๓. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ                                
                        ๓.1 จัดใหมีการกอสรางหรือปรับปรุงระบบนํ้า เพื่อการเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรในเขต
เทศบาล สงเสริมใหมีการจัดทําระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยจากลํานํ้าแมลาวและนํ้าสาขาอื่นๆ 
                        ๓.2 จัดหาระบบการจัดการนํ้าประปาชุมชนดื่มได และสะอาดใหกับโรงเรียนเทศบาลตําบลเจดีย
หลวง ๑ และภายในชุมชน ทั้ง ๗ ชุมชน และมีการตรวจสอบคุณภาพ และระบบการบริหารจัดการน้ําของชุมชนตางๆ 
มีทิศทางพัฒนารวมกัน 
                        ๓.3 จัดใหมีระบบไฟฟาแสงสวางในพ้ืนที่ตลาดสดเทศบาลตําบลเจดียหลวง จัดใหมีการจัดการภูมิ
ทัศนในพื้นที่สาธารณะประโยชน ใหมีความสะอาดถูกสุขอนามัย 
                        ๓.4 จัดใหมีการขุดลอกลําหวยตางๆ จัดทําพนังก้ันนํ้าในจุดที่สุมเสี่ยงในเขตเทศบาล และจัดใหมี
การทําธนาคารน้ํา ระบบเปดและปด เพ่ือกักเก็บนํ้าปองกันภัยแลง  
                        ๓.5 จัดใหมีปายถนน ปายซอยตามถนนในเขตเทศบาล และไฟกิ่ง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในชุมชน ๗ ชุม และพ้ืนที่สาธารณะตางๆ  
                        ๓.6 กอสรางรางระบายน้ํา ลําเหมืองสาธารณะ ถนนเขาพืน้ที่การเกษตร 
                        ๓.7 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลใหท่ัวถึง และจัดใหมีการแจงเตือนไฟฟาเสียหาย
ผานระบบ Applications เทศบาลตําบลเจดียหลวง   
                        ๓.8 จัดวางระบบการใชพลังงานแสงอาทิตยเขากับระบบประปา พรอมกับจัดหาระบบกักเก็บนํ้า
ใหเพียงพอ 
  ๓.9 เจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตรแกไขปญหาภัยแลง จัดทําฝายปองกันนํ้าหลาก และระบบกัก
เก็บหนองนํ้าและสระน้ํา เพ่ือใชในฤดูแลง 
 3.10 จัดตั้งกลุมการใชน้ําเพ่ือการเกษตร และรวมกันกําหนดระเบียบการบริหารจัดการน้ําใน
เขตเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
 



                    ๔. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
       ๔.1 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนที่อยูในวัยเรียนมีสุขภาพอนามัย แข็งแรงสมบูรณไดรับสารอาหาร
ครบทุกหมูโดยการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมใหครบทุกคน สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนผาน 
เทคโนโลยี การเรียนออนไลน และเรียนผาน Applications   
                        4.2 สงเสริมกิจกรรมของเยาวชน พรอมดวยเทคโนโลยี และสภาเด็กและเยาวชนในเทศบาล

สนับสนุนกิจกรรม สงเสริมการเรียนการรูสูโลกกวาง การสรางงาน สรางรายได และแนวทางการพัฒนาชุมชนใหแก

เยาวชนใหมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

     ๔.3 สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเจดียหลวงไดมีแหลงเรียนรูสงเสริมนิสัยรักการอาน
เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการจัดต้ังศูนยภาษาหองสมุดประชาชน และศูนยการศึกษาแหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น และแนวทางการจัดสรางการศึกษาในเขตเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
      ๔.4 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลเจดียหลวง ใหมี
การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายภาครัฐ สงเสริมกิจกรรมใหแกสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเทาเทียมกัน มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกัน ลดอัตราการไมเรียนของคนในชุมชน  

 4.5 ส งเสริมและฟน ฟูศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นการแสดงพื้ นบ าน เชน  
วงดนตรีแหพ้ืนเมือง วงดนตรีสากลและวงดุริยางค การฟอน การแหตนเกี๊ยะ การสงฆนํ้าพระประจําชุมชน 
      4.6 สงเสริมสนับสนุน สภาวัฒนธรรมตําบลใหเปนศูนยวัฒนธรรมประจําตําบล 
      4.7 สงเสริมฟนฟูวัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิม  
      4.8 สงเสริมกิจกรรมดานศาสนาทุกศาสนา สงเสริมกิจกรรมพุทธศาสนา ทั้ง ๗ ชุมชน และ
สงเสริมใหเยาวชนเขาถึงหลักพุทธศาสนา  

         ๕. นโยบายดานสาธารณสุข และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
      ๕.๑ การจัดการอบรมใหความรูใหแกประชาชนในการปองกันตัวเองสําหรับโรคอุบัติใหม โรค
ระบาด หรือแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
                       ๕.๒ สงเสริมใหประชาชนไดรับการรักษาพยาบาลอยางทันทวงที ในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินหรือ
ประสบอุบัติเหตุ โดยการจัดใหมีทีมกูชีพและรถเคลื่อนท่ีเร็ว เพ่ือรับ - สงผูปวยไปรักษายังโรงพยาบาล รวมไปถึงการ
ประสานงานและจัดตั้งศูนยชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินรวมกับภาคตีาง ๆ   
                        ๕.๓ จัดตั้งศูนยหลักประกันสุขภาพ เพ่ือดูแลสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนและ
กระตุนการรักสุขภาพ  
                        ๕.๔ สงเสริมใหรานอาหารในพื้นที่มีความสะอาด และมีความปลอดภยั เพื่อปองกันโรคระบาด 
      ๕.๕ สงเสริมใหประชาชนบริโภคอาหารท่ีปลอดสารพิษ   
      ๕.๖ จัดใหมีการควบคุมโรคระบาดตาง ๆ และตรวจสอบความเสี่ยงของโรค จัดทีมงานที่มีความ
ชํานาญและวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัยกรณีเกิดการระบาดของโรค 
      ๕.๗ จัดใหมีการบริหารจัดการขยะที่ด ีบานเมืองสะอาด มีการคัดแยกขยะจากชุมชน ปราศจากถัง
ขยะ และสามารถลดปริมาณขยะเปยกในชุมชน สรางคนรุนใหมหัวใจรักสิ่งแวดลอม สงเสริมการเล้ียงไสเดือน 

                   ๖. นโยบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
      ๖.๑ การปองกันและแกไขปญหามลภาวะทางอากาศที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 
      ๖.๒ ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทาง
อากาศ กลิ่นและนํ้าเสีย โดยการสงเสริมใหชุมชนรวมคัดแยกขยะ จัดจุดบริการรับซื้อขยะเพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน 



      ๖.๓ สงเสริมใหชุมชนรวมกันสรางใหพ้ืนที่เทศบาลเปนเมืองนาอยู  
      ๖.4 สงเสริมใหมีการทําปุยอินทรีย ปุยหมักจากขยะมูลฝอย  

                   ๗. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
                       7.1 การบริหารงานของเทศบาลจะยึดประชาชน เปนศูนยกลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการ

บริหารจัดการภาครัฐท่ีดี การจัดบริการประชาชนดวยความถูกตอง รวดเร็ว มีความโปรงใส ตรวจสอบได วัดผล

ประเมินผลได ประชาชนมีสวนรวมและเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเทาเทียมกัน 

                       7.2 เสริมสรางความรูความเขาใจดานกฎหมาย การเมืองและประชาธิปไตยใหแกประชาชนโดย

การจัดโครงการอบรมใหความรูแกประชาชนดานกฎหมาย การเมืองและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสวัสดิการภาครัฐที่ตองพ่ึงเรียนรู                    

                       7.3 การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับเรื่องรองเรียน - รองทุกข หรือรับการแจงเรื่อง
รองเรียนการทุจริตผาน E-Service ของเทศบาล และการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของเทศบาลตําบลเจดียหลวง     

ทานประธานสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวงที่เคารพ 

            กระผมจะดําเนินนโยบายตามกรอบของกฎหมายและอํานาจหนาที่  โดยยึดหลักธรรมา 
ภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อยางไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติจะบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคไดนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนทุกองคกรไมวาจะเปนฝาย
ขาราชการประจํา ฝายการเมือง  ฝายประชาชน ภาคเอกชนและองคกรตางๆ ที่เก่ียวของท้ังในและนอกเขตเทศบาลฯ
เพื่อประโยชนในการดําเนินนโยบายตอไป 

 กระผมขอใหความเชื่อมั่นแกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวงอันเปนองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีควบคุม
การบริหารราชการของเทศบาลตําบลเจดียหลวง วาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและยึดประโยชนสุขของพ่ี
นองประชาชนตําบลเจดียหลวงเปนที่ตั้งอยางแทจริง ขอบคุณครับ 
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