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ค ำแถลงนโยบำยของ ร.ต.ท.วสันต์  ชัยลำ  นำยกเทศมนตรีต ำบลบึงโขงหลง 
ในวันศุกร ์ที่ 4 เดือนมิถุนำยน พุทธศักรำช 2564 

**************** 
เรียน  ท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลบึงโขงหลงที่เคำรพ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง      

ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่ำน 

ตามท่ี  ได้มีประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล
บึงโขงหลง  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  เมื่อวันท่ี 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น          
ผลการเลือกตั้ง  กระผมร้อยต ารวจโท วสันต์ ชัยลา ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลบึงโขงหลง   

และได้รับการรับรองตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง   แล้วนั้น 

บัดนี้  กระผมได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  โดยยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของประชาชน  และตามอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาล  ท่ีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  เสร็จส้ินแล้ว   

ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าว  ต่อท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง  ผู้ทรงเกียรติ  ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารงานท่ีจะพัฒนาเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง  ให้มีความเจริญก้าวหน้า  ท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและสังคม  การเมือง
การปกครอง   

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลต าบลบึงโขงหลงทุก ๆ คน เพื่อแก้ไขปัญหา  
และพัฒนาพื้นท่ีอย่างเร่งด่วน โดยจะได้น าปัญหาและความต้องการของประชาชน มีนโยบายเร่งด่วน 3 ข้อ 
ประกอบด้วย  

1. ปรับปรุงตลำดสด และโรงฆ่ำสัตว์เทศบำล 
2. จัดหำอุปกรณ์ระบบเสียงไร้สำยพร้อมติดตั้งให้บริกำรประชำสัมพันธ์ชุมชนในเขต

เทศบำล 
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3. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตและทำงเท้ำ พร้อมเสำไฟฟ้ำประติมำกรรม ข้ำงโรงเรียนบึง
ของหลงวิทยำ ถึงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

ตามนโยบายจัดท า และท่ีจะต้องเนินการภายใน 4 ปี กระผมไดก้ าหนดให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนสภาพปัญหาในพื้นท่ีของเทศบาล สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นโยบายรัฐบาล  โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และตามแผนการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ดังนี้ 

 

1. นโยบำย ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
1.1 จะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ให้มีความสะดวกรวดเร็ว  สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างตรงเป้าหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนให้มากท่ีสุด  โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1.2  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชน เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม  ทางการบริหารและการเมือง  
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน  เพื่อสนับสนุนการ
ท างานของคณะกรรมการชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่าย  การเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติด  รวมถึง
การสร้างเครือข่ายอ่ืน ๆ โดยให้มีการท างานร่วมกับเทศบาล  ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  ภาคเอกชน   
 1.4  ส่งเสริมความรู้ความสามารถ   ด้านคุณธรรม จริยธรรม  แก่บุคลากรให้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และสถาบันอื่น ๆ เพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2.  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  ศิลปะ วัฒนธรรม 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา เน้นการบริหารจัดการทางการศึกษาในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีความพร้อมทางอารมณ์  และความพร้อมทางวิชาการ  ท้ังของผู้เรียนและผู้สอน  
เพ่ือท่ีจะให้เด็กได้มีความรู้  ความสามารถในการศึกษาระดับสูงขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ 

2.2  สนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์  สือ่การเรียน  การสอน 
ท่ีทันสมัยและเพียงพอ  พร้อมจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนท่ียากจน  ท้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

2.3  ส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณส าหรับงานประเพณีท้องถิ่น เช่น  
ประเพณบีุญบั้งไฟ แข่งเรือ-ลอยกระทง  งานสงกรานต์  และกิจกรรมอื่น ๆ  ให้แต่ละชุมชนอย่างเพียงพอ 

2.4  สนับสนุนและส่งเสริม การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ท้ังภายนอกและ
ภายในชุมชน  เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี  อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน  
เพ่ือห่างไกลยาเสพติด  ก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างชุมชน  ผู้บริหาร  พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 
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3.  นโยบำย ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
3.1 ปรับปรุงถนนและผิวจราจรถนนสายหลัก ถนนสายรอง ให้ได้มาตรฐานและ

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีของแต่ละชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา 
3.2  ขยายสะพานข้ามห้วยทราย ทางเข้าอ าเภอบึงโขงหลงให้กว้างขึ้น  เพื่อความ

สะดวก และปลอดภัยของผู้ใช้ถนน 
3.3  จัดวางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ าท่ีตื้นเขิน ขุดลอกรางระบายน้ าท่ีอุดตันทุก

ชุมชน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ าให้ดีขึ้น 
3.4  ปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสด และตลาดพาแลง ให้มีพื้นท่ีจ าหน่ายสินค้า     

มากขึ้น เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการค้า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานตลาดสด 
และจัดสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้า เช่น ของที่ระลึก ของฝากท่ีเป็นผลิตภัณฑข์องคนในขุมชนเทศบาล   
เพ่ือเพิ่มมูลค่า  และรายได้ของคนในเขตเทศบาล 

3.5  ปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีความร่มรื่น  สวยงาม  เป็นอัตลักษณ์ของบึงโขงหลง 
เหมาะสมกับท่ีเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว  และเป็นสถานท่ีพักผ่อน  ออกก าลังกาย  ของพี่น้องบึงโขงหลง 

3.6  ขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
3.7  ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่างภายในเขตเทศบาลให้ท่ัวถึง และไฟส่อง

สว่างแบบโซลาเซลล์  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 

4.  นโยบำย ด้ำนเศรษฐกิจ 
 จะพัฒนาเศรษฐกิจ  ด้านการท่องเท่ียว  และส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้ประชาชน

มีงานท า  มีการประกอบสัมมาชีพท่ีดีและมีการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 
4.1  สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลาย  เพื่อเป็นการเพิ่ม

รายได้จากการท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว  เพื่อให้นักท่องเท่ียวใช้เวลาในพื้นท่ีนานขึ้น  เกิดการใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้นและเป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้  ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น 

4.2  จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเท่ียว  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 
ท่ีมาเท่ียวในเขตเทศบาล  และพื้นท่ีใกล้เคียงท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และอินเตอร์เน็ต ใช้แอปพลิเคชั่น  ซึ่งเป็นส่ือท่ีเข้าถึงนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายได้ 

4.3  กิจการเทศพาณิชย์ จัดตั้งสถานธนานุบาล และก่อสร้างอาคารพาณิชย์ เพื่อ
พัฒนาเป็นรายได้ เพิ่มการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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5.  นโยบำย  ด้ำนสำธำรณสุข 
5.1 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  จัดอบรมการบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน    

แก่ประชาชน  เพ่ือก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาด  การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน 

5.2  ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้มากขึ้น 
5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนธนาคารขยะแต่ละชุมชน เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ 

ก่อให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน 
5.4 ด้านการรักษาความสะอาด จัดระบบการจัดเก็บขยะให้รวดเร็ว  และมี

ประสิทธิภาพ  ในถนนสายหลักและสายรอง  ตลาดสด  ตลาดนัด  สวนสาธารณะและสถานท่ีส าคัญ ๆ   
ให้สะอาดน่ามอง 

6. นโยบำย  ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชำชน 
6.1  จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน โดยจัดให้มีการอบรมมาตรการป้องกัน  

เฝ้าระวัง ป้องกันการค้ายาเสพติด ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง ลดปริมาณผู้เสพ และป้องกันมิให้กลุ่มเส่ียง 
เข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

6.2  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย จะด าเนินการจัดให้มีเครื่องมือ
ท่ีมปีระสิทธิภาพ  จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง  ติดตั้งในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างท่ัวถึง 

6.3  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นก าลัง
สนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย  และงานรักษาความสงบ งานจราจรใน
เขตเทศบาล 

7.   นโยบำย ด้ำนสังคมสังเครำะห์ และสวัสดิกำรสังคม 
7.1  สนับสนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้  เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้  ตามระเบียบกรม

ประชาสงเคราะห์  และตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล 
7.2  ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  ได้ประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง  โดยจัดให้มี

การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  โดยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม  และความมั่นคง
ของมนุษย์  ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ 

 

ดังนั้น  จะเห็นได้ว่า  ทุกนโยบายการบริหารงาน  ในระยะเวลา 4 ปี  ล้วนเพื่อประโยชน์สุข
ของพี่น้องประชาชน  ในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลงท้ังสิ้น  กระผมมีความมั่นใจว่า  นโยบายดังกล่าว  
จะได้รับการพิจารณา  จากท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบึงโขงหลงทุกท่าน  เพราะ
ท่านท้ังหลาย  และกระผมต่างเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของเรา  ซึ่งมีพันธะท่ีจะต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน ของท้องถิ่น  และประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  นโยบายจะประสบผลส าเร็จและบรรลุผลได้ก็ด้วยความร่วมมือจากท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกส่วน   
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อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวพร้อมท่ีจะได้รับการปรับปรุงตามสภาพปัญหา และความ
ต้องการของพี่น้องประชาชน รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต กระผม มีความเชื่อมั่นในความตั้งใจของทุกภาคส่วน และแนวทางในการบริหารด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่นให้เทศบาลมีความเจริญก้าวหน้าเป็น  “เทศบาลต าบลบึงโขงหลงน่าอยู่  
อย่างยั่งยืน”  ต่อไป  

 
ขอบคุณครับ 

 
                                 ร้อยต ำรวจโท 

(วสันต์  ชัยลำ) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลบึงโขงหลง 

 


