คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง
นายศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ กำหนดให้ ก่ อนนายกเทศมนตรีเข้า รับหน้า ที่ ให้ป ระธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภา เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโบบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ
ทั้ งนี้ ก ารแถลงนโยบายให้ ก ระทำโดยเปิ ด เผย และต้ อ งจั ด ทำนโยบายเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบ นั้น
กระผม นายศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ถิ ร ทั ฬ หกุ ล นายกเทศมนตรี ต ำบลหนองสองห้ อ ง
อำเภอหนองสองห้ อ ง จั งหวั ด ขอนแก่ น ซึ่ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ มี ป ระกาศลงวั น ที่
๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น ประกาศให้ กระผม นายศัก ดิ์ สิทธิ์ ถิรทัฬ หกุ ล เป็น ผู้ได้ รับ การเลือ กตั้งเป็ น
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งได้ก ำหนดให้น ายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่ อ สภาเทศบาลก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ กระผม จึ งได้ ก ำหนดนโยบายในการบริ ห ารงาน
และพั ฒ นาเทศบาลตำบลหนองสองห้ อ ง สำหรั บ ช่ วงระยะเวลา ๔ ปี นั บ ตั้ งแต่ บั ด นี้ เป็ น ต้ น ไป
เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
กลุ่ ม จั งหวัด แผนพั ฒ นาจังหวัด แผนพั ฒ นากลุ่ ม จังหวัด แผนพั ฒ นาภาค แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
development Goals ; SDGs) เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาที่สอดคล้อง
กับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้ง ความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่ งเน้นการปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ได้เจริญ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีธุรกิ จ ร้า นค้า เกิ ดขึ้นมากมาย
พร้อมกับการขยายตัวของภาคธุรกิจเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทำให้เทศบาลตำบลหนองสองห้อง มีสภาพเป็น
ชุมชนกึ่งเมือง มีประชากรและประชากรแฝง ที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่ มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผม
ตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนกึ่งเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนา
อยู่มากมาย
ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้ กระผม จึงได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาล
ตำบลหนองสองห้อง ควบคู่ไปกับ การแก้ ไ ขปัญ หาที่เ กิ ดขึ้น อย่า งสมดุ ล โดยมี เป้ าหมายเพื่อ ให้
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง เป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี คู่กับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง
และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ที่ เคารพ เพื่อให้การบริหารงานของ
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง สามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมจึงได้กำหนด
นโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน คือ
๑. นโยบายเร่งด่วน
๒. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง
๓. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. นโยบายการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
๕. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

๓
๑. นโยบายเร่งด่วน
เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การส่งเสริมความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย โรคติดต่อ อาทิเช่น Covid - ๑๙ การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๒. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ พั ฒ นาเทศบาลตำบลหนองสองห้ อ ง ให้ เ ป็ น เมื อ งที่ ส วยงามน่ า อยู่ ที่ มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยรณรงค์ให้มีการลดการเผาเศษวัสดุ กิ่งไม้
ในพืน้ ที่ และเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุ มชนที่ประสบปัญหา
น้ำ ท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริม ความร่วมมื อของชุมชน ในการดูแลรัก ษาหนองน้ำ
สาธารณะ ผลักดันโครงการบำบัดน้ ำเสียให้ เกิ ดขึ้น ในพื้ นที่ เพื่ อให้ เป็น พื้น ที่น ำร่องในการพัฒ นา
คุณภาพน้ำใช้แล้ว ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
ด้านการปรับ ปรุงภูมิ ทัศน์ เมื อง สร้า งบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อ น
พัฒ นาสวนสาธารณะ และพื้น ที่สี เขียวบริเวณถนนอย่า งต่อ เนื่อ ง ให้ป ระชาชนมี สถานที่พั กผ่อ น
และออกกำลังกาย
การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตราย
อย่างถูกวิธี
๓. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม
รวมทั้ ง ความปลอดภั ย ในชี วิต และทรัพ ย์ สิน โดยการส่งเสริ ม ความรู้ในการดู แลสุข ภาพอนามั ย
จัดบริก ารส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกั นโรคเชิงรุก ในชุม ชนอย่างทั่วถึง พัฒนาศัก ยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแล
อนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาด ปลอดสารพิษ

๔
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะ
กลุ่ม เพื่อพัฒ นาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริ ก ารสวัสดิก ารเบี้ยยังชีพ
และหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการ
ให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม
ในด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โดยพั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ ปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนผิวจราจร และระบบกล้องวงจรปิด ป้ายบอกทาง
และอุปกรณ์ด้านจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทาง และสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน ตาม
ตรอก ซอก ซอย และพื้นที่เสี่ยงให้ทั่วถึ ง ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรเอกชน ประชาชน ให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกิจกรรมกู้ภัยในชุมชน
๔. นโยบายการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
ส่งเสริ มให้ศู นย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เป็ นแหล่งการศึ ก ษาก่ อนวัยเรียนชั้น ดี มี คุณ ภาพ
และมาตรฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน ที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย
ด้านกีฬาและสุขภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการกิจกรรมของเยาวชน ผู้สูงอายุ
และประชาชนในเขตเทศบาล ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณี
ประจำชาติ และท้องถิ่น รวมทั้ง งานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์
โดยเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้านการท่องเที่ยว โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้า และชุมชนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์
วิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิม และสนับสนุนวัดให้มี การปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติกิจทางศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทำบุญไหว้พระ รวมทั้ง จัดทำแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจร และจุดแวะพักของนักท่องเที่ยว

๕
.๕. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายการ
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
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้า ที่ของตนเอง ในการมี ส่วนร่วม
ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ ของการใช้สิทธิ
การเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน /
โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
กิ จกรรม อัน เป็ นประโยชน์ ต่ อท้ องถิ่น และประชาชนในชุ ม ชน เสริม สร้า งองค์ ความรู้และพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้นำชุมชน
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิ จให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยส่งเสริมการฝึก อบรมอาชีพ และการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ให้แก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ
ให้แก่ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ถูก ต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้ม ค่า โดยมีการ
วางแผนพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณอย่า งเหมาะสม เพื่อพัฒ นาการบริการทุก ด้านอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน การพัฒนาระบบ

๗
Call Center เชื่ อ มโยงการบริก ารข้อ มู ล ข่ า วสาร และการร้ องเรีย นร้อ งทุ ก ข์ การปรับ ปรุ ง
ฐานข้อมู ลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภ าษี เพื่ อพัฒ นาการจัดเก็บรายได้ ข้อมู ลด้า นการช่าง
และผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองที่สวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็น สำหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจำ และชุมชน
ท่ า นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้ อ ง ที่ เ คารพ กระผม ขอยื น ยั น
กับสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าว วางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
และการปฏิ บัติได้จริง ตามภารกิจของเทศบาล ภายใต้ความร่วมมื อของสมาชิก สภาท้องถิ่น เพื่ อ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น กระผม มี ค วามมั่ น ใจที่ จ ะพั ฒ นาเทศบาลตำบลหนองสองห้ อ ง ให้ มี ค วาม
เจริญ ก้ า วหน้ าบรรลุต ามนโยบาย และบั งเกิ ด ผลในทางปฏิบั ติ เกิ ด ประโยชน์ สุขอย่า งแท้ จริงต่ อ
ประชาชนสืบไป

