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ปี 2564

23,408,406.73
115,319.76

10,668,077.35
299,007.50
22,358.65

34,513,169.99

3,863,694.27
17,434,439.41
42,936,531.81
64,234,665.49
98,747,835.48

335,734.63
88,459.44
1,170.87

234,761.00
660,125.94

315,984.00
315,984.00
976,109.94

81,518,468.57
13,421,786.29
2,831,470.68

97,771,725.54
98,747,835.48

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด
ลูกหนีห้มุนเวียนและรายได้ค้างรับ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินลงทนุระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทนุระยะส้ัน
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

หน้ีสิน
หน้ีสินหมนุเวียน

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
รวมสินทรัพย์

เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน

เจ้าหนีร้ะยะส้ัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหนา้

รวมหน้ีสิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินสะสม

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

รวมหน้ีสินหมนุเวียน
หน้ีสินไมห่มนุเวียน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินทนุส ารองเงินสะสม
รายได้สะสม
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รายรับตามงบประมาณ
รายได้

ภาษีอากร 213,400.00                   311,458.21                  98,058.21        
ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับและใบอนญุาต 578,000.00                   646,381.40                  68,381.40        
รายได้จากทรัพย์สิน 250,000.00                   128,143.99                  -121,856.01
รายได้เบด็เตล็ด 25,000.00                     200,591.00                  175,591.00       
รายได้จากทนุ 2,000.00                       550.00                        -1,450.00
ภาษีจัดสรร 19,585,000.00               21,091,031.84              1,506,031.84    
เงินอุดหนนุทั่วไป 27,990,200.00               28,914,691.46              924,491.46       

48,643,600.00             51,292,847.90            2,649,247.90   
เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 25,800.00                     25,800.00                    

48,669,400.00             51,318,647.90            

รายจ่ายตามงบประมาณ
งบกลาง 14,510,406.19               14,423,536.19              86,870.00        
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,099,594.00                 2,091,705.79                7,888.21          
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 12,252,762.81               11,635,193.59              617,569.22      
ค่าตอบแทน 317,100.00                   266,860.50                  50,239.50        
ค่าใช้สอย 6,754,170.00                 6,027,672.85                726,497.15      
ค่าวัสดุ 2,590,143.00                 2,122,556.53                467,586.47      
ค่าสาธารณูปโภค 877,000.00                   752,774.40                  124,225.60      
เงินอุดหนนุ 2,631,980.00                 2,506,680.00                125,300.00      
ค่าครุภัณฑ์ 1,516,446.00                 1,509,686.00                6,760.00          
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 5,093,998.00                 5,084,600.00                9,398.00          

48,643,600.00             46,421,265.85            2,222,334.15   
เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 25,800.00                     25,800.00                    

48,669,400.00             46,447,065.85            
4,871,582.05              

รวมเงินตามประมาณรายจ่ายทั้งสิน้

รวมรายจ่ายทั้งสิน้
สูงกว่า/ ต ่ากว่า

รวมเงินตามประมาณรายรับทั้งสิน้

รวมรายรับทั้งสิน้

รายรบัจรงิ 

 -  ต ่า
  +  สูง

 -  ต ่า
  +  สูง

ประมาณการรายการ

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจรงิ 
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ค ำแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีต ำบลลวงเหนอื 
นำยสมยศ บุญเย็น 

-------------------------------------------- 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562  ได้ก าหนดให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลลวงเหนือขึ้น  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่
ผ่านมาและกระผมได้รับเลือกตั้งจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลลวงเหนือให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบล
ลวงเหนือ  บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลลวงเหนือเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48  ทศ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562  ที่ก าหนดให้นายเทศมนตรีจะต้อง
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่  กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลลวงเหนือ         และทีมงาน
ฝ่ายบริหาร  ได้ก าหนดนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลลวงเหนือ  4 ปี ข้างหน้าโดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  และค านึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายตลอดจนกรอบอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลดังต่อไปนี้ 
 เทศบาลต าบลลวงเหนือมีพ้ืนที่ครอบคลุม  10  หมู่บ้านต าบลลวงเหนือ  โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 125 ตาราง
กิโลเมตร  มีประชากรทั้งหมดประมาณ  6,065  คน   ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม     
เช่น ท านา   ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย และรับจ้างในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ซึ่งการบริหารงานของคณะผู้บริหารจะ
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอันน าไปสู่ยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์    เพ่ือให้การบริหาร  การพัฒนาท้องถิ่น  และ
ชุมชน  ให้เกิดความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  ซึ่งการที่จะน าพาองค์กรหรือสังคม  ชุมชน  ไปสู่การพัฒนา
ตามที่คาดไว้  นั้น  สิ่งที่เป็นปัจจัยหลัก คือ  ประชาชน  เราจะเห็นได้ว่าองค์กร หรือสังคมใด ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 
ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี  กระผมจึงปรับแนวทางการพัฒนา  มุ้งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
และให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม กระผมจึงเน้นให้ความส าคัญกับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลลวงเหนือให้มี
คุณธรรม  มีการศึกษา  มีสุขภาพที่ดี  และมีอาชีพอย่างยั่งยืน 
 กระผมในฐานะผู้บริหารของเทศบาลต าบลลวงเหนือ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและได้น าเอาเรื่องนี้  มาจัดท าเป็นนโยบาย   โดยกระผมมีความคาดหวังว่า หากประชาชนของเทศบาล  
ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  ในอนาคต  สังคมท้องถิ่น และเทศบาลก็จะมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
 การบริหารจัดการที่ดี  อันหมายถึง  การบริหารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  อันเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม  และ
ประชาชนเกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานของรัฐได้มีการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ  และการสร้างโอกาสซึ่งได้ให้
ความส าคัญและเป็นธรรมกับทุกชุมชนในเขตเทศบาลเป็นอย่างดี  โดยการผลักดันให้มีการตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นเพ่ือรองรับ  
มีตลาดจ าหน่ายผลผลิตของชุมชน  เพ่ือรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจของชาวเทศบาลต าบลลวงเหนือต่อไป
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลลวงเหนือจะต้องได้รับการดูและเอาใจใส่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ไม่
ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน  ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ 
 
 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ อีก 4 ปีข้างหน้าต่อไปนี้  กระผมจะผลักดันเทศบาลต าบลลวงเหนือให้เปลี่ยนไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน  จะสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน  โดยวางรากฐานทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐ์กิจ  สังคม  การเมือง  
การบริหารและการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดย เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งกระผมจะด าเนินนโยบาย  5 ประการดังนี้ 
 1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.  ด้านการพัฒนาสังคม  และคุณภาพชีวิตของสังคม  การศึกษา การกีฬา   
 4.  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร   
 5.  ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตและการเป็นอยู่
ของประชาชนซึ่งเป็นภาระโดยตรงของเทศบาลที่จะต้องเข้าไปด าเนินการโดยมีนโยบายดังนี้ 
 1.1  ผลักดันให้มีการพัฒนาถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและมีความเชื่อมโยงเพ่ือความสะดวดในการ
สัญจร 
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 1.2  ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบรางน้ า ท่อระบายน้ าและคูคลอง เพ่ือระบายน้ าให้ตัว  รวดเร็วและป้องกัน
น้ าท่วมขัง   
 1.3  ผลักดันให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง  ครอบคลุมให้ทั่วเขตเทศบาล 
 1.4  ผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งน้ า  คูส่งน้ า  เพ่ือการเกษตร  แบบยั่งยืน  และน้ าประปาที่สะอาดเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงทุกชุมชน 
  
 2.  นโยบายทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
 2.1  ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการอิสระ โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม ่
 2.2  ส่งเสริม รณรงค์ การผลิต การแปรรูป การตลาดและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 2.3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย แบบครบวงจร 
 3.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตชุมชน  การศึกษา  การกีฬา 
 คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลลวงเหนือ  ทุกคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เมื่อทุกคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีย่อมน ามาซึ่งสังคมที่มีคุณภาพ  จึงได้ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม  ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวน ผู้สูงอายุและผู้พิการให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
 3.2 ส่งเสริมกิจกรรมดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ทุกกลุ่มอายุ 
 3.3 ผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลที่ได้มาตรฐานที่เพียงพอจะรับลูกหลานของประชาชนในเขต
เทศบาล 
 3.4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ในการป้องกัน ควบคุม  ระงับ รักษาโรคติดต่อ ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในต าบลลวงเหนือ 
 3.5 สนับสนุนงบประมาณด้านการกีฬา นันทนาการให้กับชุมชน  
 3.6 จัดการฟ้ืนฟูอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของชุมชนให้คงอยู่  
 3.7  สนับสนุนงบประมาณด้านการปลูกฝังด้านจริยธรรม  คุณธรรม  แก่เด็กและเยาวชน 
 3.8  สนับสนุนงบประมาณด้านผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 3.9 มีการบริหารจัดการปัญหาขยะให้ถูกสุขลักษณะแบบครบวงจร โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ 
 3.10 ขยายสถานที่ในการติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลลวงเหนือ 
 4.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
 4.1  ส่งเสริมชุมชนของเทศบาลให้มีโอกาส  มีส่วนร่วมในการคิด  ในการท า  ในการแก้ปัญหา  ของชุมชน
ร่วมกับเทศบาล  ในลักษณะร่วมคิด  ร่วมท า 
 4.2 ส่งเสริมให้ตัวแทนประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและตรวจสอบการท างานของ
เทศบาล 
 4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบทบาทการเมืองการบริหารและการปกครอง 
 4.4  ผลักดันให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต  บริการประชาชน 
 5.  นโยบายด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  อนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและรณรงค์ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 5.2  ผลักดันให้มีการขุดลอกคูคลอง ล าเหมืองสาธารณะ 
 5.3  ให้มีระบบการก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
 5.3  ผลักดันให้มีการดูและรักษาความสะอาดถนน ทางเท้าและภายในชุมชน   
 ท่านประธานสภาที่เคารพการบริหารงานของเทศบาลต าบลลวงเหนือ  4 ปี  ตั้งแต่บัดนี้จนครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  จะบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  โดยอาศัยหลักคุณธรรม  หลัก
ความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารและด าเนินตาม
แนวนโยบายที่ได้กล่าวมาแล้ว  จะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลลวงเหนือ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลวงเหนือทุกท่าน  กระผมและทีมงานบริหารหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากท่านในการพัฒนาเทศบาลต าบลลวงเหนือให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ถูกทิศทางอันจะน าไปสู่ความกินดีอยู่ดีและมีความสุขของประชาชนชาวต าบลลวงเหนือต่อไป 
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