
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ค ำแถลงนโยบำยของ พ.ต. ชนินทร พุฒิเศรษฐ์  

นำยกเทศมนตรีต ำบลเหมืองจี ้
 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  
 ท่านรองประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 
 และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจ้ีผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน 
  
 ตามท่ีเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ไดด้ าเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจ้ี เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 28 
มีนาคม พุทธศกัราช 2564   และจากผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่าประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลเหมืองจ้ี ไดก้รุณา
มอบความไว้วางใจให้กระผม พ .ต. ชนินทร พุ ฒิ เศรษฐ์  เป็นผู ้บ ริหารงานเทศบาล ในต าแหน่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจ้ี นั้น 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศกัราช 2496  แก้ไขถึงฉบับท่ี 14 พุทธศกัราช 2562 มาตรา 48 
วรรคแรก และวรรคสาม ไดบ้ญัญติัไวว้่า ก่อนนำยกเทศมนตรีเข้ำรับหน้ำท่ี  ให้ประธำนสภำเทศบำลเรียก
ประชุมสภำเทศบำล เพ่ือให้นำยกเทศมนตรี แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำล โดยไม่มีกำรลงมติ ท้ังนี้ภำยใน
สำมสิบวัน นับตั้ งแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ งนำยกเทศมนตรี กำรประชุมเพ่ือแถลงนโยบำยของ
นำยกเทศมนตรีให้กระท ำโดยเปิดเผย โดยนำยกเทศมนตรีต้องจัดท ำนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษรแจกให้
สมำชิกสภำเทศบำลทุกคนท่ีมำประชุมด้วย 
  ในการบริหารงานเทศบาลต าบลเหมืองจ้ีซ่ึงกระผม พ.ต. ชนินทร พุฒิเศรษฐ์ ด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจ้ี ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่วนัเลือกตั้งเป็นต้นไป กระผมพร้อมท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความถูกตอ้ง โปร่งใส สุจริต ด้วยหลกัของการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good  
Governance) เพื่อสร้างความมัน่คง แข็งแรงให้กบัสังคมในเขตเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี และพร้อมท่ีจะรับฟัง
ความคิดเห็น จากทุกๆฝ่าย ตามหลกัของประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม ในการ
จดัการวางแผนพฒันาพื้นท่ี และน าเสนอโครงการต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด



โดยตรง อีกทั้งจดัการให้มีการด าเนินการส ารวจความตอ้งการ ส ารวจปัญหา เพื่อจะใชก้ระบวนการทางการ
วิจยั มาปรับปรุง แกไ้ข และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกมาเป็นแนวทางประกอบในการพิจารณา 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
 ดังนั้ น เม่ือประชาชนให้โอกาสมอบความไวว้างใจ ฉันทานุมัติให้กระผมได้เข้ามาบริหารงาน
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี กระผมขอปวารณาตวัเองวา่ จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดี
ท่ีสุด เพื่อประโยชน์อนัสูงสุดของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี เพื่อท่ีจะไดมุ้่ง
สู่ผลสัมฤทธ์ิผลท่ีไดต้ั้งไว ้ จึงจะด าเนินการพฒันาภายใตวิ้สัยทศัน์ของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ท่ีว่า “ต าบล
เหมืองจ้ีน่าอยู่ ความรู้เพียบพร้อม ส่ิงแวดล้อมสดใส ใส่ใจวฒันธรรม เลิศล ้ าธรรมาภิบาล”  และพัฒนา
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ให้มีความสัมพนัธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
บริบทของทอ้งถ่ิน ตลอดจนความตอ้งการของพี่น้องประชาชน เพื่อน าไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน  
โดยมีนโยบายท่ีจะด าเนินงานไวท้ั้งหมด 6 ดา้น ท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ดงัท่ีจะ
แถลงให ้ทุกท่านไดรั้บทราบดงัต่อไปน้ี 
 1. ด้ำนเศรษฐกจิ 
  เป็นนโยบายท่ีตอ้งการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นท่ี มีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 สร้างอาชีพ และรายได้เสริม เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้ น โดยมีแนวทางด าเนิน
 นโยบายดงัน้ี 
  1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการจดัการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กบัประชาชน ตามความ
 ตอ้งการ ของชุมชนต่างๆ  
  1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการผลิตสินคา้ OTOP และ
 มีพื้นท่ีในการน าเสนอสินค้า ทั้ งออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผูซ้ื้อโดยตรง รวมทั้งส่งเสริมให ้
 ความรู้ เพื่อพฒันาต่อยอด สินคา้ ให้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด โดยการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เขา้มาช่วย 
  1.3 ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้ง รวมกลุ่ม เป็นระบบเครือข่าย ทั้งการผลิต และการคา้ เพื่อท่ีจะได้
 มีอ านาจ ต่อรองเพิ่มขึ้นทั้งในการรับซ้ือวตัถุดิบ การขาย การรับการสนบัสนุนจากภาครัฐ และเขา้ถึง
 แหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการพฒันากลุ่ม  
 
 2. ด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
  เป็นนโยบายท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ลดความเหล่ือม
 ล ้ า สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้ นในสังคม ดูแลกลุ่มเปราะบางให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
 ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์อนัจะ ส่งผลให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรือง โดย
 มีแนวทางด าเนินนโยบายดงัน้ี 



  2.1 ให้ชุมชนตระหนกัถึงโทษของยาเสพติด หาวิธีป้องกนั และแกไ้ข รวมถึงการเสริมสร้าง
 ความเขม้แขง็ ท่ีจะป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
  2.2 สนบัสนุนและด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจงัหวดัล าพูน ทุกมิติ 
  2.3 สร้างองค์ความรู้ ในการด ารงชีวิตของประชาชน ทุกวยั ให้สามารถด ารงชีพ อย่างมี
 คุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 
  2.4 มุ่งเนน้พฒันา คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามยัท่ีดี สานต่อเร่ืองการดูแล
 ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาสในสังคม ภายใตร้ะบบสาธารณะสุขของต าบล 
  2.5 ดูแลความปลอดภยั ในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ดว้ยระบบบริการสาธารณภยั 
 อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 3. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และกฬีำ 
  เป็นนโยบายท่ีต้องการให้ ประชาชน ทุกเพศ ทุกวยั ได้ตระหนักถึงความหมายและ
 ความส าคญัของการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมกนัสืบสาน ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีโดยสามารถ
 อยูร่่วมกนัอย่างมีความสุข และรู้จกัการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ โดยใชกี้ฬาและนนัทนาการเป็น
 ตวัขบัเคล่ือน โดยมีแนวทางด าเนินการนโยบายดงัน้ี 
  3.1 พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวยัเรียน ให้มีคุณภาพ โดยวางระบบ การบริหารการศึกษาให ้
 เหมาะสมกบัวิธีการ เรียนการสอนในศตวรรษ ท่ี 21 และต่อยอดพฒันา ใหมี้ระบบการ เ รี ย น ก า ร
 สอนในระดบัท่ีสูงขึ้น 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ให้ครอบคลุมทุกระดับ
 การศึกษา 
  3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุน แนะแนวทางให้ ประชาชน ทุกเพศทุกวยั ไดรั้บองคค์วามรู้ ทุก
 สรรพศาสตร์  
  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม ทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ของท้องถ่ิน มีการ
 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูพร้อมทั้งเผยแพร่ ใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์ต่อสาธารณะ 
  3.5 ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬา และนันทนาการ ในทุกระดับวยัของประชาชน 
 ปรับปรุงสนาม กีฬา และอุปกรณ์ ให้สามารถรองรับ การแข่งขนัในระดบัจงัหวดั และให้ชุมชนมี
 ส่วนร่วมในการใชพ้ื้นท่ี 
 
 4. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เป็นนโยบายท่ีสร้างความสะดวกสบาย ท่ี
 ประชาชนทุกคน ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากน้ียงัเป็น



 ปัจจยัพื้นฐานในการพฒันาด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกด้วย ทั้งน้ีให้เป็นวาระเร่งด่วน โดยมีแนวทางการ
 ด าเนินนโยบายดงัน้ี 
  4.1 สานต่อโครงการก่อสร้าง และปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบคมนาคม ทั้ งระบบให้
 ประชาชนสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.2 พฒันาระบบไฟฟ้า สาธารณะ ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเกษตร และอ่ืนๆ    
  4.3 ส่งเสริมและสนบัสนุน การก่อสร้าง และปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบน ้าประปาของชุมชน 
 ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้ งจัดหาแหล่งน ้ า โดยการพัฒนาและสร้าง
 ระบบชลประทาน เพิ่มเติม เพื่อรองรับในภาคเกษตรกรรม 
  4.4 ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ มี
 ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้เขา้ถึงและได้รับการบริการ อย่างสะดวก รวดเร็ว และทัว่ถึง อย่าง
 เตม็ตามศกัยภาพ 
  
 5. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม 
  การบริหารจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เป็นอีกนโยบายหน่ึงท่ีทาง
 เทศบาลตอ้งให้ ความส าคญั เพราะการมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 
 ย่อมหมายถึง จะท าให้คุณภาพชีวิต ของประชาชนใน เขตพื้นท่ีนั้ นๆ ดียิ่งขึ้ น ซ่ึงจะต้องให้
 ประชาชน มีความรู้และตระหนักถึงคุณและโทษ ของการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และท าลาย
 ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวทางการด าเนินนโยบายดงัน้ี 
  5.1 ปลูกฝังและสร้างความตระหนัก โดยให้องค์ความรู้แก่ประชาชน ให้มีความรัก หวง
 แหน ใน ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกนัป้องกนั รักษาส่ิงแวดลอ้ม ของชุมชน แบบยัง่ยนื 
  5.2 ส่งเสริมและสนบัสนุน ใหชุ้มชนปรับปรุงภูมิทศัน์ สร้างสวนหยอ่ม ลานกีฬา สถานท่ีใช้
 ท ากิจกรรมร่วมกนั ใหมี้ความสวยงาม สะอาด น่าใชอ้ยูเ่สมอ 
  5.3 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างเป็น
 ระบบโดยน าขอ้มูล สถิติ และเทคโนโลย ีมาร่วมแกปั้ญหา 
  5.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชน เข้าถึงแหล่งข้อมูล และทุน มาสนับสนุนเพื่อ
 คิดคน้ สร้างองค ์ความรู้ ในเร่ืองของการสรรหาและการใช ้ พลงังานทางเลือก อยา่งเป็นรูปธรรม 
 
 6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และกำรเมือง  
  เป็นนโยบายท่ีมุ่งเนน้ให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี สามารถตอบสนองของ
 ความตอ้งการของประชาชน และภารกิจของรัฐอย่างมีคุณภาพ ด้วยหลกัของธรรมาภิบาล โดยมี
 แนวทางด าเนินนโยบายดงัน้ี 



  6.1 น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการบริหารจดัการ การบริหารงานของเทศบาล 
 ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ การบริหารงาน 4 M ภายใตข้องหลกัธรรมาภิบาล   
  6.2 การบริหารงานแบบเชิงรุก ท่ีมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการวงจรคุณภาพ เพื่อความ
 สะดวกและพึงพอใจแก่ประชาชน 
  6.3 ใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกนัคิด วางแผน 
 ในการก าหนดกลยทุธ์ การบริหาร โดยผา่นกระบวนการวิจยั อยา่งเตม็รูปแบบ 
  6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้ ง
 พฒันาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ให้มีความเหมาะสมและทนัสมยั เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
 ความเดือดร้อนของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 จากนโยบาย ทั้ง 6 ด้าน ท่ีกระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองจ้ีในวนัน้ี เป็นนโยบายท่ี
ก าหนดขึ้ นมาบนพื้ นฐานของความเป็นจริงในสภาพปัจจุบัน  ซ่ึ งช่วงระยะเวลา 4 ปี  ในต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจ้ีของกระผมนั้น ทุกนโยบายลว้นเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และการ
พฒันาเทศบาลต าบลเหมืองจ้ีทั้ งส้ิน ซ่ึงกระผมมีความมั่นใจว่านโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณา 
สนบัสนุน จากท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เหมืองจ้ีทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลาย และกระผม ต่างก็เป็นผูแ้ทนของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล
เหมืองจ้ี ซ่ึงตอ้งมีพนัธะท่ีจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อความเจริญกา้วหนา้อย่างย ัง่ยนืของทอ้งถ่ิน และประโยชน์
สุขของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 
 กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีร่วมรับฟังค าแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 
ของกระผมในคร้ังน้ี และขอกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเหมืองจ้ีทุกท่าน ท่ีได้
กรุณามอบหมาย ใหค้วามไวว้างใจกระผม ในการปฏิบติัหนา้ท่ีนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี กระผม
ขอใหค้  ามัน่ สัญญาวา่ กระผมจะไม่ท าใหท้่านผิดหวงัในการตดัสินใจคร้ังส าคญัคร้ังน้ีของทุกท่าน 
 
        พ.ต. ชนินทร พุฒิเศรษฐ์ 
                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจ้ี 


