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คําแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
นายจําเริญ สละชีพ
แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองลพบุรี
วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี
……………………………………………………………………

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี
ตามที ่ ป ระชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งลพบุ ร ี ได้ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจเลื อ ก
กระผม เป็น นายกเทศมนตรีเมื อ งลพบุ รี ในการเลือ กตั้ งเมื่ อ วัน ที่ ๒๘ มี นาคม ๒๕๖๔ และ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ป ระกาศรั บ รองผลการเลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๐
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น
เพื่ อดํ าเนิ นการให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้ งที่ ได้ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งได้กําหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย
ต่ อ สภาเทศบาลก่ อ นเข้ ารับ หน้ าที่ กระผมจึ ง ได้ กํ าหนดนโยบายในการบริ หารงานและพั ฒนา
เทศบาลเมืองลพบุรี สําหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดําเนินงานตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรั ฐบาลตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดลพบุรี เป็นหลักใน
การกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการ
ในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดําเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เ คารพ สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเมืองที่พักอาศั ย เป็นที่ตั้ งของส่ว นราชการ สถานศึ กษา และย่านธุรกิ จการค้า ตลาด ที่ มี
ความสํ า คั ญ ต่ อ ชาวลพบุ รี รวมทั้ ง ยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของโบราณสถาน ที่ สํ า คั ญ เป็ น ที่ ส นใจของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทย และต่ า งประเทศ ส่ ง ผลทํ า ให้ เ มื อ งลพบุ รี มี ส ภาพเป็ น ชุ ม ชนเมื อ ง
ขนาดใหญ่ มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชากรแฝง ที่เข้ามา
ประกอบอาชีพ ประกอบกิจการค้า และธุรกิจ เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า
ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไข และพัฒนาอยู่มากมาย
ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา ๔ ปีต่อไปนี้ ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จึงได้
กําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเมืองลพบุรี ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ นอย่างสมดุล
โดยมีเป้าหมาย ให้เมืองลพบุรีเป็นเมืองแห่งความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย
จากมลพิษ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง และการประสานความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ย วข้อง จึงได้ กําหนดนโยบาย เป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ นโยบายเร่งด่วน ที่จ ะ
ดําเนินการทันที และแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๒ ปี และนโยบายการบริหารหลัก เพื่อนําไปสู่
การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
นโยบายเร่งด่วน
๑. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น กล่าวคือ
จะจั ด หารถยนต์ บ รรทุ ก ขยะ และพนั ก งานจั ด เก็ บ ขนขยะเพิ่ ม ขึ้ น จั ด สถานที่ ทิ้ง ขยะสํ า หรั บ
ประชาชน ให้เหมาะสม ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน รวมทั้ง
พิจารณา กําหนดมาตรการ และสถานที่ให้อาหารลิง สําหรับประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว
๒. สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ในเขตเมืองแทนของเดิมที่ชํารุดเสียหาย
นโยบายการบริหารหลัก
เป็นนโยบายที่จะดําเนินการเพื่อบริหารงานท้องถิ่นให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน และเพื่อพัฒนาให้เมืองลพบุรี มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
๑. นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป็นนโยบายที่ มุ่ งเน้นการพัฒ นาคนให้ มีคุณภาพ เพื่อ เป็น กําลั งสํา คัญในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
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๑.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มวัย
ให้ได้รับความรู้ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถ ส่งเสริม
ความรู้ทางภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนมุ่งพัฒนาจิตใจ ควบคู่การเรียนรู้ โดยนํา
คําสอนทางศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งเพื่อให้เมืองลพบุรีเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสําหรับเยาวชน
ลพบุรี และให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีอย่างเหมาะสม
๑.๒ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชน ด้ ว ยการ
ดําเนินงานควบคู่กันในด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมการออกกําลังกาย และการกีฬา เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเสริมสร้างป้องกัน-รักษา-เยียวยา-ฟื้นฟู รวมทั้งการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกใน
ชุมชนและสถานศึกษาในสังกัดอย่างทั่วถึง
๑.๓ การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในชุมชน ให้
ได้รับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก และความช่ วยเหลืออย่างครอบคลุม และทั่วถึง เพื่อให้
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมโดยพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด และเร่งรัดการบริการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ และหลักประกันรายได้
๑.๔ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการนํา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการควบคุมดูแล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการการรักษาความปลอดภัย
และสร้างเครือข่ายการทํางานระหว่ างภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเน้ นการ
ป้ อ งกั น ก่ อ นเกิ ด ความเสี ย หาย และพั ฒ นาระบบการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรวดเร็ว
๑.๕ การส่งเสริม และพัฒนาสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนที่ห่างไกลจากยาเสพติด และควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เข้ามาในชุมชน
๒. นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรากฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
๒.๑ การพัฒนา และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของชุมชน (ชุมชนย่อย)
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรับทราบปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนในชุ ม ชน นํ ามาเสนอเพื่ อ นํ าไปสู่ การแก้ ไ ข ให้ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
รวมทั้ง พัฒนาให้เครือข่าย หรือคณะกรรมการชุมชน บริหารจัดการ และร่วมมือกับภาครัฐ ดูแล
คนในชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นภายในชุมชนได้
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๒.๒ การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในลักษณะ
เครือข่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล ในลักษณะ “ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา” และรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมใน
ระดับต่างๆ
๒.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเกิดกระบวนการเรียนรู้ ความเสียสละเพื่อพัฒนาชุมชนของตนให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็ น นโยบายส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนในเขตพื้ น ที่ มี ร ายได้ ที่เพี ย งพอต่ อ การ
ดํารงชีวิต มีอาชีพเสริม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่ว่างงานหรื อผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีงานทํา
ด้วยการฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยง
ตนเองและครอบครัว และเสริมสร้างองค์ความรู้สมัยใหม่ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยการ
สนับสนุนจากทางเทศบาลภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้ภูมิปั ญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า OTOP
สําหรับจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ ที่สนใจ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา สถานที่ จําหน่าย
สินค้าในพื้นที่
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มร้านค้า ร้านอาหารในเขตเทศบาล ให้เป็น
ที่รู้จัก และชื่นชอบ ของประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว รวมทั้งการให้ความรู้ ด้านสุขาภิบาล
อาหารเพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยจากสารพิษ
๔. นโยบายด้านการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นนโยบายการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้
เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๔.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ด้ ว ยการส่ ง เสริม ให้ มี ก ารอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม การลดภาวะโลกร้ อ น การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วให้
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน และออกกําลังกายที่ดี
๔.๒ ส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น และวางระบบการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นมลพิ ษ
ด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอย น้ําเสีย อากาศเสีย มลพิษทางเสียง เป็นต้น
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๔.๓ ส่งเสริมการรั กษาความสะอาดบริเวณถนน ทางเท้า ตรอก ซอย
ตลาดสด และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ภายในเขตเทศบาล เพื่อให้อยู่ในสภาพดี และเรียบร้อย
๕. นโยบาย ด้ า นการส่ ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่ควรตระหนักถึง
คุณค่าที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ จําเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน
ดังนี้
๕.๑ การอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานงานประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวลพบุรี ซึ่งเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน
ไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น งานประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานลอย
กระทงย้อนยุคละโว้ธานี และงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๕.๒ ส่ ง เสริม กิ จ การด้ า นศาสนา ให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของ
ชาวเมืองลพบุรีให้เกิดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้เป็นคนดีของสังคม โดยการนําหลักการทางศาสนามาใช้ในการดําเนินการทุกกิจกรรม
๕.๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความ
ต้อ งการของประชาชนและตอบสนองภารกิจ ของรั ฐอย่า งมี ป ระสิทธิภ าพ โดยมีแ นวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้
๖.๑ ส่ ง เสริม และพั ฒ นาการเมื อ ง โดยการนํ า แนวทางการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทํางานของคณะผู้บริหาร
๖.๒ มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกและการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ว โปร่ง ใส และคุ้ ม ค่ า ตลอดจนรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายในภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด
๖.๓ มุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) และเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างภาครัฐ ประชา
สังคม และภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
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๖.๔ ส่ ง เสริ ม การนํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นกระบวนการ
วางแผน การติ ด ตาม การประเมิ น ผล การคิ ด และการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้โมเดล “ไทยแลนด์ ๔.๐” เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมการดําเนินงานในทุกภาคส่วน
๖.๕ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้สมัยใหม่ให้กับ บุคลากรของเทศบาลให้
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
การพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็น รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
๗. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นนโยบายที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวัน
เพื่ออํานวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลที่พึงจะได้รับบริการพื้นฐานโดย
เท่าเทียมกัน ตลอดจนยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สํา คัญต่อการพัฒนาในด้านอื่น โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้
๗.๑ ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ผิวทางจราจรและสะพานภายใน
เขตเทศบาลให้ ได้ มาตรฐานและเชื่ อมโยงกั น อย่ างเป็ นระบบ เพื่อ ความสะดวกปลอดภั ยของ
ประชาชนในการสั ญ จรไปมา ตลอดจนรองรั บ การพั ฒ นาของเมื อ งและอั ต ราการเติ บ โตของ
ประชากรในอนาคต
๗.๒ ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ํา และวางมาตรการ
แนวทางการป้องกันปัญหาการเกิดน้ําท่วมในกรณีฝนตกในช่วงมรสุมของทุกปี
๗.๓ ดําเนินการก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัด
สัญลักษณ์แจ้งสถานที่สําคัญต่างๆ อย่างชัดเจน ตลอดจนปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และทัศนียภาพใน
เขตเทศบาลให้สวยงามและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๗.๔ ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงขยายเขตการประปาของเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานมีคุณภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการอุปโภคและ
บริโภค
๗.๕ ดําเนินการพัฒนาสถานีขนส่ง และบริหารจัดการ เพื่อให้ระบบขนส่ง
สาธารณะให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
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๗.๖ พัฒนาดําเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง
ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการป้องกันและปราบปรามปัญหาต่างๆ
เช่น การควบคุมการจราจรและลดอุบัติเหตุ การรักษาความมั่นคงภายใน ปัญหาอาชญากรรม
รวมถึงเป็นการป้องกันยาเสพติดในเขตชุมชนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมได้แถลงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้
สภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ และประชาชนได้รับทราบแนวทางการดําเนินงานตลอดระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่ง ซึ่งกระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสภาเทศบาลอันเป็นผู้แทนของปวงชนใน
เขตเทศบาลว่าจะบริหารงานเทศบาลเมืองลพบุรี ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์สุข
ของประชาชนชาวเมืองลพบุรีเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง

(นายจําเริญ สละชีพ)
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

