
 

ค าแถลงนโยบาย 
นางสุวรรณี ต้ังปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 

เมื่อ วันอังคาร ท่ี 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 
..................................................... 

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารที่เคารพ 
     ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมืองมุกดาหาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2556 และดิฉัน นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ 
ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ให้ด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 87/2556 
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 นั้น 
     เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ ซึ่งก าหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ
สภาก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการบริหารกิจการเทศบาล ดิฉัน จึ งขออนุญาตต่อ                       
ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ซึ่งนโยบายดังกล่าว จะใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยยึดหลักการตามระบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย               
ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมถึงกรอบอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมาย              
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คน
มีความสุข มีความเจริญในทุกๆด้าน โดยใช้นโยบายพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่       
กันไป รวมทั้งมีการบริหารจัดการและการบริการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารทุกคน 
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   ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นไปตามเจตนารมณ์
สามารถบรรลุภารกิจและเป้าหมาย จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาล
เมืองมุกดาหาร ไว้ดังนี ้
 

     1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป ให้สมบูรณ์มีคุณภาพ และจะเน้น
โครงข่ายการคมนาคมโดยการก่อสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ าให้
ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปาให้ทั่วถึง 

 

     2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     2.1 พัฒนาส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนต่างๆให้หลากหลาย
รูปแบบ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
     2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน เพื่อสนองความ
ต้องการของชุมชน 
     2.3 ส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินกิจการท่องเที่ยวให้เด่นชัดโดยจะ
ด าเนินการในด้านการประชาสัมพันธ์ตลาดอินโดจีน ให้เป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
เพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมมากยิ่งขึ้น 
     2.4 ด าเนินการปรับปรุงสถานที่จ าหน่ายสินค้าตลาดอินโดจีน เพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
     2.5 ด าเนินการปรับปรุงสถานที่จ าหน่ายสินค้าตลาดราตรี เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ถูกสุขอนามัย สะดวกและปลอดภัยส าหรับประชาชน 

 

     3. ด้านการพัฒนาสังคม 
    3.1ด้านการสาธารณสุข โดยเน้นการบริการประชาชนในการป้องกันโรค
และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในงานสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     3.2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายในการป้องกันภัย ให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)    
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ให้ครอบคลมุทุกชุมชน และมีการจัดท าโครงการสายตรวจป้องกันระวังภัย (ปรภ.)     
เพื่อเป็นการป้องกันระวงัภัย และให้ความช่วยเหลืออุบัติภัยตา่งๆในเบือ้งต้น 

     3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป 
     3.4 จัดลานออกก าลังกาย โดยจัดหาเครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง ให้ประชาชนได้ออกก าลังกายใกล้ชุมชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนใน
ชุมชน 
     3.5 จัดการศึกษาในโรงเรียน โดยเน้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีโอกาส
ในการเข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
     3.6 ส่งเสริมการจัดการอบรมสัมมนาและทัศนศึ กษาดูงาน ให้กับ
ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและมีความเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆขึ้นไป 
     3.7 จัดท าโครงการเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับ
สวัสดิการทางสังคมที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม โดยจะเน้นให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์แก่ผู้มีรายได้น้อยตลอดจนผู้สูงอายุเป็นส าคัญ 

 

     4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     4.1 ด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม โดยการก่อสร้าง
ระบบป้องกันน้ าท่วม (ประตูเปิด-ปิด ปากห้วยแข้-ปากห้วยมุข) เพื่อป้องกันน้ าท่วมจาก
แม่น้ าโขงที่จะไหลทะลักเข้าทางบริเวณปากห้วยมุกและห้วยแข้ ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิด
อุทกภัยในเขตเทศบาล และยังสามารถปิดก้ันเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
      4.2 ด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 
พรรษามหาราชัน (หน้ากองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร) เพื่อใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนและออกก าลังกาย 
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     4.3 ด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหา
ราชนั (บริเวณจวนผู้ว่าฯเดิม) เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย 
     4.4 ด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเม็ก เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ ใช้ส าหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย 
     4.5 ปรับปรุงในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองโดยเน้นในเรื่องของการแยกขยะ และการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เป็นระบบอย่าง
ทั่วถึง 

 

    5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
     5.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ หารมีจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
     5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการจัดการสวัสดิการสังคม
ของตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือรวมถึงการเสนอข้อคิดเห็นกับ
เทศบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตยและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
     5.3 ปฏิรูประบบการท างานภายในองค์กร โดยจะเน้นการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพในการท างาน และการให้บริการตลอดจนด าเนินการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน และมีมาตรฐานการ
ด าเนินการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

     การบริหารงานตามนโยบายที่  ดิฉัน นางสุวรรณี  ตั้ งปณิธานนท์ 
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้แถลงมาดังกล่าวข้างต้นจะส าเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับ
ความร่วมมือ ร่วมใจจากพี่น้องประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และการสนับสนุน
จากท่านในการที่จะพัฒนา ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและพัฒนาเทศบาลเมือง
มุกดาหารให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป 


