
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง 
นายศักด์ิสิทธิ์  ถิรทัฬหกุล 

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

  ตามที่พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับที่  ๑ ๒)           
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา  ๔๘  ทศ  กำหนดให้  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่   ให้ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภา  เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโบบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ  
ทั้งน้ีการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผย   และต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร           
แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบ น้ัน 
 
  กระผม  นายศักดิ์ สิทธิ์   ถิรทัฬหกุล  นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง          
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น   ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่            
๒๗ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น  ประกาศให้ กระผม  นายศักดิ์สิทธิ์  ถิรทัฬหกุล  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ  ซึ่งได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่  กระผม  จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน           
และพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป         
เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ       
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ( Sustainable 
development Goals ; SDGs) เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาที่สอดคล้อง
กับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้ง ความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

 



๒ 

  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง  ได้เจริญพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  มีธุรกิจ  ร้านค้า  เกิดขึ้นมากมาย 
พร้อมกับการขยายตัวของภาคธุรกิจเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทำให้เทศบาลตำบลหนองสองห้อง มีสภาพเป็น
ชุมชนกึ่งเมือง มีประชากรและประชากรแฝง ที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผม 
ตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนกึ่งเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนา
อยู่มากมาย 
 
  ดังน้ัน ในช่วง ๔ ปี ต่อไปน้ี กระผม จึงได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาล
ตำบลหนองสองห้อง  ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้   
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง  เป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่  มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี คู่กับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง 
และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ที่ เคารพ เพื่อให้การบริหารงานของ
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง สามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมจึงได้กำหนด
นโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน คือ 
 
  ๑. นโยบายเร่งด่วน 
  ๒. นโยบายการปรับปรุงฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมเมือง 
  ๓. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๔. นโยบายการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
  ๕. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังน้ี 
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๑. นโยบายเร่งด่วน 

  เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การส่งเสริมความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย  โรคติดต่อ  อาทิเช่น  Covid - ๑๙  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
๒. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

  เพื่ อพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  ให้ เป็นเมื องที่ สวยงามน่าอยู่  ที่ มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยรณรงค์ให้มีการลดการเผาเศษวัสดุ กิ่งไม้ 
ในพืน้ที่ และเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหา
น้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน ในการดูแลรักษาหนองน้ำ
สาธารณะ ผลักดันโครงการบำบัดน้ำเสียให้เกิดขึ้นในพื้นที่  เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนา
คุณภาพน้ำใช้แล้ว ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 
  ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน 
พัฒนาสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอย่างต่อเน่ือง ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน      
และออกกำลังกาย 
 
  การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตราย
อย่างถูกวิธี 
 
๓. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม 
รวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย 
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคเชิงรุก ในชุมชนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแล
อนามัยส่ิงแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาด ปลอดสารพิษ 



๔ 

  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะ
กลุ่ม เพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ    
และหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการ
ให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม 
 

  ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ ปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนผิวจราจร และระบบกล้องวงจรปิด ป้ายบอกทาง 
และอุปกรณ์ด้านจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทาง และสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน ตาม
ตรอก ซอก ซอย และพื้นที่เส่ียงให้ทั่วถึง ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรเอกชน ประชาชน ให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกิจกรรมกู้ภัยในชุมชน 
 

๔. นโยบายการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นแหล่งการศึกษาก่อนวัยเรียนช้ันดี  มีคุณภาพ     
และมาตรฐาน  มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน ที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย 
 
  ด้านกีฬาและสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการกิจกรรมของเยาวชน ผู้สูงอายุ 
และประชาชนในเขตเทศบาล ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ 
 
  ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณี
ประจำชาติ และท้องถ่ิน รวมทั้ง งานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์  
โดยเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามสังคมที่เปล่ียนแปลงไป 
 

  ด้านการท่องเที่ยว โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้า และชุมชนในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
วิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิม และสนับสนุนวัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติกิจทางศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทำบุญไหว้พระ รวมทั้ง จัดทำแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม 
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจร และจุดแวะพักของนักท่องเที่ยว 



๕ 

.๕. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 

  เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้ปลอดภัย เช่ือมโยงโครงข่ายการ
คมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะทุกเส้นทางให้เป็นถนน คสล. หรือ ถนนลาดยาง พร้อมวางระบบระบายน้ำ 
และปรับปรุงทางเดินเท้าในชุมชน  
 
  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ที่เคารพ นโยบายทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น  
จะประสบความสำเร็จ  บรรลุผลดังที่กระผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
เป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืนไม่ได้เลย ถ้าขาดนโยบายสำคัญอีก ๒ ประการ ซึ่งถือเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับส่วนราชการในสังกัด คือ 
 

๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ ของการใช้สิทธิ
การเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน / 
โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
กิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของผู้นำชุมชน 
 
  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่   
กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

  เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด  สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ 
ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทั่วถึง  โปร่งใส  และคุ้มค่า โดยมีการ
วางแผนพัฒนา  และการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม  เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่าง
ต่อเน่ือง  อาทิ  การบริการด้านทะเบียนราษฎร  และบัตรประจำตัวประชาชน  การพัฒนาระบบ  
 



๗ 

 Call  Center  เช่ือมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร  และการร้องเรียนร้องทุกข์   การปรับปรุง
ฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ  เช่น  ข้อมูลแผนที่ภาษี  เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้  ข้อมูลด้านการช่าง     
และผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองที่สวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 
  ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็น สำหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ 
รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจำ และชุมชน 
 
  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ที่ เคารพ กระผม  ขอยืนยัน           
กับสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าว วางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล 
และการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจของเทศบาล ภายใต้ความร่วมมือของสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น  กระผม  มีความมั่นใจที่ จะพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบาย และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อ
ประชาชนสืบไป 


