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เรียน  ทานประธานสภาเทศบาลตําบลหวยเม็กและทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยเม็กท่ีเคารพ 
 

กระผมนายฤทธิรงค  เสนฤทธิ์  นายกเทศมนตรีตําบลหวยเม็กขออนุญาตเรียนทาน
ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยเม็ก ผานไปยังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยเม็ก และพ่ีนองประชาชนท่ีเคารพ
รักทุกทาน เพ่ือจะไดเปนท่ีรับทราบโดยท่ัวกันกอนอ่ืนกระผมใครขอขอบพระคุณพอแมพ่ีนองประชาชนชาว
เทศบาลตําบลหวยเม็กท่ีเคารพทุกทานท่ีไดใหการสนับสนุน ไดมอบโอกาสและความไววางใจใหกับกระผมฝาย
บริหาร  เขามาดํารงตําแหนงในครั้งนี้และขอยืนยันถึงความตั้งใจท่ีจะทําหนาท่ีในฐานะผูอาสาเขามาเพ่ือรับใช
พ่ีนองประชาชนดวยความตั้งใจจริงท่ีจะมาชวยกันพัฒนาอําเภอหวยเม็กของเราใหมีความเจริญกาวหนา เกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดวยความพรอมและจะขอทําหนาท่ีใหดีท่ีสุดดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียง
ธรรมและมุงเนนการทํางานท่ีเนน "คน" ประชาชนชาวตําบลหวยเม็กเปนศูนยกลางในการรวมคิด รวมทํา รวม
พัฒนา ภายใตแนวนโยบายของทีมท่ีวา “คิดไว  ทําไว  ใสใจประชาชน”เพ่ือประโยชนของพ่ีนองประชาชน
ชาวหวยเม็ก 

 

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาฬสินธุ (กกต ) ไดประกาศรับรองผลการ 
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหวยเม็กเปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม ๒๕64 และเพ่ือใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ ศ ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 4๘ ทศ ซ่ึง
กําหนดใหนายกเทศมนตรีตําบลหวยเม็กแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลหวยเม็กกอนเขารับหนาท่ี  
กระผมจึงขออนุญาตตอทานประธานสภาเทศบาลตําบลหวยเม็กแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาซ่ึง
นโยบายดังกลาวจะใชเปนแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลตําบลหวยเม็กตลอดระยะเวลา ๔ ป นับตั้งแต
บัดนี้ไป  รายละเอียดตามเอกสารนโยบายท่ีกระผมไดจัดทําและสงมอบใหกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวย
เม็กทุกทาน ณ ท่ีนี้แลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
1. นโยบายการบริการดี 

1. ตั้งศูนย การใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ใหแกผูมาติดตอราชการให
สามารถรับบริการจากเจาหนาท่ีเทศบาล ณ ท่ีจุดเดียวในเวลาอันรวดเร็ว 

2. พัฒนาศูนยรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหเปนศูนยกลางในการแกไขปญหาไดอยางแทจริง เปนท่ีพ่ึง
ของประชาชนได 

3. พัฒนางานดานประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน และครอบคลุมท่ัวถึง โดยใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล และขาวสารท่ีเปนประโยชน ใหประชาชนรับทราบ  
 

2. นโยบายโครงสรางพ้ืนฐานดี 
1. กอสราง ขยาย ปรับปรุง โครงสรางพ้ืนฐาน เชน แสงสวาง ไฟฟาน้ําประปา ถนน ตางๆ ในเขต

เทศบาล เพ่ือใหความเปนอยู และการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน 
2. ปรับปรุงและสรางระบบประปาใหสะอาด ไมขุน ไมเหม็น ไหลแรงตลอด 24 ชม.  
3. ปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตเทศบาล  ใหมีความเรียบรอย สวยงาม มีความเปนเอกลักษณ 
4. ดําเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสูไร-สูนา เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน  
5. กอสราง ปรับปรุง ระบบระบายน้ําใหคลอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือใหการระบายน้ํา เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ไมใหเกิดปญหาน้ําทวมขังท่ีอาจจะเกิดในอนาคต 
6. ดําเนินการกอสรางสวนสาธารณะ สนามกีฬาและสถานท่ีออกกําลังกาย 

 
3. นโยบายส่ิงแวดลอมดี 

1. จัดระบบการรักษาความสะอาด ของถนนทุกสาย ในเขตเทศบาล รวมถึงความสะอาด ในลําคลอง  
ฟนฟูและรักษาแหลงน้ําลําคลอง ใหสะอาด สามารถใชประโยชนได 

2. สงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สรางพ้ืนท่ีสี
เขียวในชุมชนในแตละชุมชน  

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบกําจัดขยะ  
 

4.นโยบายสุขภาพดี 
1. สงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) และใหมีสวนรวม

ในการบรกิารสาธารณสุขอยางจริงจัง 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานงานปองกัน และระงับโรคติดตอ ใหเกิดการบริการท่ีรวดเร็ว 

ปลอดภัยและครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 
3. จัดใหมีการใหความรูเรื่อง การปรับปรุง คุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัยของผูประกอบการ

เก่ียวกับอาหาร และการยกระดับในเรื่องคุณภาพ มาตรฐานของกิจการแกผูประกอบการทุกประเภท 
4. สงเสริม สนับสนุน การเลนกีฬาของประชาชน เยาวชน เพ่ือสงเสริมสุขภาพ เสริมสรางความสามัคคี 

การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
 
 



 
 

 
 
5. นโยบายการศึกษาดี 

1. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพสามารถพัฒนาเด็กใหมีศักยภาพสูงสุดตามวัย 
2. สงเสริมการขยายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ี และสงเสริม ใหเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐาน 
3. สงเสริมการเรียนรูของประชาชน โดยจัดใหมีศูนยศึกษาเรียนรูทองถ่ิน ตลอดจนใหมีการจัดการศึกษา

อบรมเพ่ือเสริมสราง ความรูความสามารถ ทักษะในดานตาง ๆ  
4. จัดใหมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใหบริการประชาชน เชน กําหนดจุดติดตั้งระบบสัญญาณ wifi  

เพ่ือเปดโลกแหงการเรียนรู ใหกับเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล 
 
6. นโยบายสังคมดี 

1. สงเสริมใหผูดอยโอกาส  ผูพิการ และผูยากไร ใหไดรับการดูแลชวยเหลือ 
2. จัดใหมีกิจกรรมในการพัฒนาและเปนประโยชนใหกับสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไป 
3. สงเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตําบลหวยเม็ก (ประกันวันละบาท) 
4. จัดทําโครงการเทศบาลปลอดภัย  ดวยการติดตั้งกลอง CCTV ครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลพรอม

หองควบคุมและปฏิบัติการ  ( CCTV Security Control Room ) 
5. ปรับปรุงศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใชท่ีทันสมัยในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานปองกันฯ ใหมีความรู 
ความสามารถ และพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลา 

6. ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหสวางปลอดภัยในทุกพ้ืนท่ี  ติดตั้งเครื่องดับเพลิงใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 
อบรมและใหความรูในเรื่องสาธารณภัยแกประชาชน 

  
7. นโยบายรายไดด ี

1. สงเสริมสนับสนุนการฝกอาชีพการสรางอาชีพ และพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

2. สนับสนุนสินคาชุมชน และพัฒนาสินคาใหเปนท่ียอมรับ   สงเสริมใหชุมชนมีกลุมอาชีพ  มีผลิตภัณฑ
เดน สามารถสรางรายไดสรางชื่อเสียงใหตําบลได 

3. จัดใหมีศูนยรวมในการจําหนายสินคาชุมชน และจัดหาแหลงชองทางการจัดจําหนาย   
 

8. นโยบายดานการเมือง การบริหาร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1. ใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวม ในการคิด วางแผนพัฒนาเทศบาลรวมกัน   และจัดใหมีการ

ประชาคมเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอยาง สมํ่าเสมอ 
2. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน สนับสนนุใหชุมชน มีบทบาทในการสรางประโยชนในชุมชน 
3. พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล ใหมีความรูความสามารถ รูถึงบทบาทอํานาจหนาท่ีและ

ขอบเขตความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหนาท่ีของตน ในเรื่องการบริการประชาชน  ในการอุทิศตน
ใหกับราชการ สรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี การรักองคกร และเรื่องความสามัคคี 

 



 
 

 
9. นโยบายดานการทองเท่ียว การสงเสริมวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น  

1. รณรงคสงเสริมและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน 
2. ฟนฟูศิลปหัตถกรรมท่ีเปนเอกลักษณดั้งเดิมของทองถ่ิน 
3. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิพระธาตุพนมจําลอง 
4. สงเสริมใหเยาวชนและประชากรในทองถ่ิน ไดรูจักและตระหนักถึงวันสําคัญตางๆ ไมวาจะเปนวัน

สําคัญของไทย หรือของสากล รวมถึงจัดกิจกรรมประเพณี ฮีต 12 คอง 14 

5. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม ในการจัดการสถานท่ีทองเท่ียว และ รูปแบบการทองเท่ียวอยางเต็มท่ี 
เพ่ือใหตําบลหวยเม็กและพระธาตุพนมหวยเม็กเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง  โดยมีเปาหมายการใชการ
ทองเท่ียวสรางรายไดใหกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกสภาทศบาลตําบลตําบลหวยเม็กท่ีเคารพ 
 

ท้ังหมดท่ีกระผมกลาวมาแลวนั้น คือ นโยบายการบริหารงานเทศบาลตําบลหวยเม็กท่ีกระผม 
จะตองนํานโยบายดังกลาวไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง ลวนมุงเนนการมีสวนรวมของพ่ีนองประชาชนในชุมชน
และภาคสวนตาง ๆ ท่ีจะตองเขามาชวยกันเปนพลังท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง การแกไขปญหาของ
บานเมือง และการดําเนินงานตามนโยบายท่ีกระผมไดแถลงตอสภาแหงนี้ไปแลวนั้น ก็จะบังเกิดผลไดในทาง
ปฏิบัติหรือสัมฤทธิ์ผลไดโดยไมลําบากนัก ท้ังนี้ก็ดวยความรู ความเขาใจในภารกิจ ทิศทางและเปาหมายของ
องคกร ความรวมมือของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในแตละระดับตั้งแตระดับภายในองคกรเทศบาลดวยกัน ไดแก 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานขาราชการ พนักงานและการหนุนเสริมจากภายนอก และท่ีสําคัญ  คือ"การมีสวน
รวมของพ่ีนองประชาชนทุกทาน"กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาการรวมมือกันของทุกภาคสวนท่ีจะแปลงนโยบาย
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมข้ึนมาอยางจริงจัง"เพ่ือมุงพัฒนาเทศบาลตําบลหวยเม็กใหเปนเมืองนาอยู 
ควบคูการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี สงเสริมการกีฬา หลอหลอมคุณภาพชีวิตใกลชิดชุมชน ทุกความคิดของ
ชาวเทศบาลตําบลหวยเม็ก คือ ทิศทางการพัฒนาและในโอกาสนี้ กระผมขอขอบพระคุณทานประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ท่ีไดกรุณาใหโอกาสกระผมไดแถลงนโยบายกอนท่ีเขาปฏิบัติหนาท่ีอยางเปน
ทางการ กระผมถือโอกาสนี้แจงไปยังสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน หากทานมีความประสงคท่ีจะเสนอแนะ
ขอคิดเห็นประการใด หรือตองการใหกระผมไดดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือตองการนําเสนอปญหา
ความเดือดรอนและความตองการของประชาชน ขอไดโปรดอยาเกรงใจ กรุณาแจงใหกระผมหรือคณะผูบริหาร 
ซ่ึงประกอบดวยรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา และเลขานุการซ่ึงกระผมขออนุญาตใชเวลาในระเบียบวาระนี้
เพ่ือขอนําเรียนถึงการจัดโครงสรางการบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลหวย
เม็กดังนั้น กระผมจึงไดแตงตั้งให 

๑. นายสรรเพชญ  ภูก่ิงเงิน   เปน รองนายกเทศมนตรี 
  ๒. นายอุดมศิลป  กุลาสา    เปน รองนายกเทศมนตรี              
  ๓. นายคํามี  สาสีเมือง    เปน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
  ๔. นายวีระ  จันทะรส    เปน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน ประกาศมา ณ วันท่ี  8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64  
 
 

นายฤทธิรงค  เสนฤทธิ์ 
นายกเทศมนตรีตําบลหวยเม็ก 

 


