คำแถลงนโยบำย
ต่อสภำเทศบำลเมืองสะเตงนอก
วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ของนำยเสรี เรืองกำญจน์
นำยกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
-------------------------------------------เรียน ประธำนสภำเทศบำลเมืองสะเตงนอกและสมำชิกสภำเทศบำลเมืองสะเตงนอกที่เคำรพ
ตามที่ข้าพเจ้า นายเสรี เรืองกาญจน์ ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้น ที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เมื่อคราวการเลือกตั้ง
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรั บรองผลการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งตามมาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ได้บัญญัติว่า “ก่อนที่นายกเทศมนตรี
เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี”
ข้าพเจ้าในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกขอขอบคุณท่านประธานสภา
เทศบาลเมื อ งสะเตงนอกที่ ไ ด้ เ รี ย กและนั ด ประชุ ม สภาเทศบาลเพื่ อ ให้ ข้ า พเจ้ า ในฐานะ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลในวันนี้
ในโอกาสนี้ ข้ า พเจ้ า จึ ง ขอแถลงนโยบายการบริ ห ารงานเทศบาลตลอดช่ ว ง
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวสะเตงนอก
ได้รับทราบ ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของข้าพเจ้า ดังนี้
ส่วนที่ ๑
หลักกำรและแนวทำงกำรบริหำรงำนของข้ำพเจ้ำ
เพื่อให้การบริห ารงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑๔ ว่าด้วย
การปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เป็นไปตามความคาดหวัง ของพี่น้องประชาชนชาวสะเตงนอก
ที่ มี ค วามปรารถนาที่ จ ะให้ เ ทศบาลเมื อ งสะเตงนอกได้ รั บ การพั ฒ นา สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา
สนองตอบความต้องการของประชาชนชาวสะเตงนอก ตามอานาจและหน้าที่ของเทศบาลเมือง
และอ านาจและหน้ าที่ ข องนายกเทศมนตรี ข้ า พเจ้ า จึ ง ได้ ก าหนดหลั ก การและแนวทางการ
บริหารงานจานวน ๕ ประการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดาเนินงานตามนโยบายของข้าพเจ้า

-๒มีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังนี้
๑. การบริหารงานตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะนายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ของข้ าพเจ้าจะเคารพและรัก ษาไว้ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมาย ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการทุกฉบับและทุกประการ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรมโดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๒. การบริหารงานของข้าพเจ้าจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน
๓. การบริหารงานของข้าพเจ้าต้องสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล
ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
จังหวัด และเป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
๔. การจัด บริก ารสาธารณะต่า ง ๆ ที่ เทศบาลเมือ งสะเตงนอกด าเนิน การตาม
อานาจและหน้าที่ และตามที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลต้องได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าระดับขั้น
ต่าที่ทางราชการกาหนด หรือไม่น้อยกว่าระดับขั้นต่าที่ประชาชนรับได้
๕. ข้าพเจ้าน้อมรับแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ส่วนที่ ๒
นโยบำยที่ข้ำพเจ้ำได้ประกำศต่อที่สำธำรณะเมื่อครำวกำรรณรงค์กำรหำเสียงเลือกตั้ง
ต่อประชำชนชำวสะเตงนอก ประกอบด้วย
นโยบำยเร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินกำรในทันที ๓ ประกำร ประกอบด้วย
๑. เร่งจัดกำรปัญหำขยะ ภำยใน ๓ เดือน
หลักการและเหตุผลที่ข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาขยะในพื้นที่สะเตงนอกมีความจาเป็น
เร่งด่วนเนื่องจากการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้
รับการการแก้ไขอย่างเป็นระบบจึงมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน ไร้มลพิษขยะ ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี
๒. เร่งติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงให้กับประชำชน
หลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า การติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งมี ค วามจ าเป็ น
เร่งด่วนสืบเนื่องมาจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นเรื่องที่สาคัญและ
จาเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง การติดตั้งไฟส่องสว่างตามท้องถนนเพื่อสร้างความปลอดภัย

-๓ในการเดินทางในยามค่าคืน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน ได้รับการพัฒนา
ขยายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย
๓. ยกระดับคุณภำพชีวิตเด็กและผู้สูงอำยุ สู่พลเมืองอัจฉริยะ
มุ่ ง สร้ า งองค์ ค วามรู้ ทั ก ษะและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง ต้องบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมุ่งให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทักษะทุกด้าน ศูนย์ตาดีกา ๑๖ แห่ง ต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมตามสมควร และ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ต้องได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอและเร่งด่วน
หลักการและเหตุผลที่ข้าพเจ้าเห็นว่ามีความจาเป็นต้องพัฒนาเด็กและผู้สูงอายุสืบ
เนื่องมาจาก เด็กเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาบ้านเมือง การสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัย
เด็กอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ ทั้งในด้านโภชนาการ ด้านการศึกษา และการเรียนรู้ให้เข้ากับ
สภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสม คือส่วนสาคัญในการหล่อหลอมให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็น
คนดีของสังคม และในขณะเดียวกัน ปัจจุบันสังคมไทยได้ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การสนับสนุน
ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความสุขใน
สังคมได้ ดังนั้น การให้ความสาคัญในการดูแ ลเด็กและผู้สูงอายุให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี จึงเป็ น
นโยบายที่สาคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาเมืองสะเตงนอกต่อไป
นโยบำยสำคัญ ๓ ประกำร ประกอบด้วย
๑. ยกระดับคุณภำพโครงข่ำยคมนำคม
เป้าประสงค์ของการยกระดับคุณภาพโครงข่ายคมนาคม คือ การยกระดับความ
ปลอดภัย สร้างความสะดวกในการสัญจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอัจฉริยะ
เป้าประสงค์การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอัจฉริยะ คือ
- สนับสนุนส่งเสริมปัจจัยเพื่อการเอื้อต่อการพัฒนาย่านการค้าในพื้นที่เทศบาล
เมืองสะเตงนอกให้เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางด้านอาหาร และส่งเสริมตลาดผลไม้ เพื่อ
การส่งออกอย่างเป็นระบบ
- จัดสร้างโครงข่ายเส้นทางการสัญจร ให้ตอบรับความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก
- สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ให้มีความเข้าใจ ความร่วมมือความสามัคคี การอยู่ร่วมอย่างสันติสุข
๓. กำรบริกำรภำครัฐอัจฉริยะ
เป้าประสงค์ของการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการกาหนดนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก อานวยความสะดวกของ
ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยมุ่งเน้น ความโปร่งใส ด้วยนวัตกรรม
บริการ

-๔ส่วนที่ ๓
นโยบำยทั่วไปเพื่อกำรบริหำรงำนในฐำนะนำยกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ ตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง
ดังนั้น นโยบายการบริหารงานของข้าพเจ้าจึงได้ กาหนดอยู่ภายใต้กรอบอานาจ
และหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ทางราชการกาหนด ตลอดจนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการต่างๆ โดยครอบคลุมถึงการพัฒนาจานวน ๑๒ ด้าน ดังนี้
๑. ด้ำนกำรศึกษำ
จะดาเนินการภารกิจด้านการศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล และการจัดตั้ง
ขึ้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดให้เพียงพอ และได้มาตรฐานไม่น้อย
กว่าขั้นต่า ตามที่รัฐบาลได้กาหนดขึ้น และจะให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ให้แก่หน่วยงานที่จัด
การศึกษาในท้องถิ่น ตามความจาเป็นและเร่งด่วน ในรูปของเงินอุดหนุน หรือสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์
๒. ด้ำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณี
จะดาเนินการด้ านการพัฒนา และรักษาไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น รวมถึงดาเนินกิจ กรรมและส่งเสริมศาสนาอิสลาม ศาสนาพุ ทธ ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอื่น ๆ มุ่งเน้นการเป็นพหุวัฒนธรรม และดาเนินกิจกรรมในวันสาคัญของชาติให้ครบถ้วน
ตลอดจนจะให้การสนับสนุนองค์กรทางศาสนาในพื้นที่ทุกศาสนา ตามความจาเป็นเร่งด่วน และ
เหมาะสม เพื่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเทศบาลดาเนินการเอง หรือดาเนินการในรูปของเงิน
อุดหนุน หรือ การให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
๓. ด้ำนกำรสำธำรณสุข
จะดาเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา โดยการจัดสถานที่การเล่นกีฬา จัดอุปกรณ์การกีฬา ตาม
ศักยภาพ การส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกาลังกาย การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้น โดย
การจัดอบรม การรณรงค์ รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนซึ่งอาจจะ
ดาเนินการในรูปของการอุดหนุนงบประมาณ หรือสนับสนุนวั สดุอุปกรณ์ การสนับสนุนกองทุน
ต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวันแก่เด็กในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ

-๕๔. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
จะดาเนินการก่อสร้างและบารุงรักษา โครงข่ายสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ต่าง ๆ และการจัดระบบการระบายน้า โดยการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มุ่งเน้นการรองรับการขยายตัวของเทศบาล และการวางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กันไป
โดยยึดหลักความจาเป็นเร่งด่วนของปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้จะประสานเพื่อ
การขอรับการสนับสนุนการดาเนินงานกับหน่วยงานราชการที่ดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างใกล้ชิด เนื่องจากการ
แก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองสะเตงนอกต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
ลาพังงบประมาณของเทศบาลคงไม่เพียงพอ ข้าพเจ้า จะทุ่มเทเกี่ยวกับการประสานขอสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลอย่างสุดความสมารถ
๕. ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
จะมุ่งเน้นการป้องกันภัยยาเสพติด ที่กาลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ในรูปของการอบรม
การรณรงค์ การส่งเสริมการเล่นกีฬา หรือศาสนบาบัด จะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
ทุ ก ระดั บ ส่ ว นการด าเนิ น การนั้ น อาจด าเนิ น การเอง หรื อ ด าเนิ น การในรู ป ของการอุ ด หนุ น
งบประมาณให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานภาคเอกชนเป็นผู้ดาเนินการแทน
สาหรับ การบ าบั ด ผู้ ติด ยาเสพติ ด จะร่ วมมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ การ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยการดาเนินการเอง ตามศักยภาพ หรืออุดหนุนงบประมาณให้
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนดาเนินการแทน
๖. ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพและรำยได้ของประชำชน
จะยึ ด หลั ก การพั ฒ นาอาชี พ และส่ ง เสริ ม การหารายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการยกระดับความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้แก่ กลุ่ม
อาชีพ ครอบคลุมถึงการผลิต การตลาด และระบบบริหารงานของกลุ่ม โดยวิธีการจัดอบรม
สนับสนุนปัจจัยการผลิต การสาธิต การศึกษาดูงานหรือการอุดหนุนงบประมาณ ทั้งนี้ จะ
มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ทั้งนี้จะใช้วิธีการดาเนินการตามความเหมาะสม และเป็นธรรม
๗. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จะดาเนิ นการด้ านการปกปัก รัก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ และการรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้ อม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ย วข้อ ง รวมถึงให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ทางราชการ
กาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดาเนินการจัดเก็บ ขน กาจัดขยะในพื้นที่ตามหลักวิชาการ โดย
จะดาเนินการจัดเก็บขน และกาจัดขยะมิให้ตกค้าง

-๖๘. ด้ำนสวัสดิกำรสังคมและกำรสังคมสงเครำะห์
ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล ไม่ว่าผู้พิการ เด็กกาพร้า ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ตกทุกข์ได้
ยาก ผู้ด้อยโอกาส จะต้องได้รับความช่วยเหลือ ตามหน้าที่และอานาจและตามที่ทางราชการ
ก าหนดอย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสม และเป็ น ธรรม ตลอดจนสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง การ
ดาเนินงานของกองทุน มูลนิธิเกี่ยวกับสวัสดิการ การสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่
๙. ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ด ให้ มี บุ ค ลากรทั้ ง ที่ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
อาสาสมัคร ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ และระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที รวมถึงจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรภาคประชาชน
ที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่
๑๐. ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
จะด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ระเบี ย บชุ ม ชนตามอ านาจและหน้ า ที่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาอัตรากาลัง วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ รวมถึง ระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการรักษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรงำนเทศบำล
จะจัดวางแผนอัตรากาลังของพนักงาน และพนักงานจ้าง ให้มีความกะทัดรัดแต่มี
ประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบทุกภารกิจ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารงาน ระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน โดยเฉพาะการจัดทาและปรับปรุงแผนที่ภาษีให้สมบูรณ์ จัดให้มีอาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการบริหารงานของเทศบาลรวมถึงจะดาเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในรูปของศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบอิ เล็กทรอนิคส์
หรือตามความเหมาะสม
๑๒. ด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดหรือมอบหมำย
สาหรับด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอานาจและหน้าที่ของเทศบาล และอานาจและ
หน้ าที่ ในฐานะนายกเทศมนตรีเมือ งสะเตงนอก นอกเหนือ จากที่ไ ด้ก ล่า วถึ ง ๑๑ ด้า นข้ างต้ น
ข้าพเจ้าพร้อมที่จะรักษาการตามอานาจและหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และข้าพเจ้ามีความเต็ม
ใจที่จ ะด าเนิน การตามหน้าที่ ที่รัฐบาลกาหนดให้ป ฏิบั ติ หรื อ ได้รั บการมอบหมายภายใต้ก าร
สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร วิชาการ ตามอานาจและหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและ
ประชาชน

-๗อย่างไรก็ตาม การที่จะบรรลุถึงนโยบาย ภายใต้กรอบการพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก จานวน ๑๒ ด้าน ข้างต้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจาก
สมาชิ ก สภาเทศบาลและพี่ น้ อ งประชาชนชาวสะเตงนอกทุ ก ท่ า น ตลอดจนจะต้ อ งได้ รั บ การ
สนับสนุนจากรัฐบาล ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรภาครัฐอื่น ๆ องค์กรภาคเอกชน ข้าพเจ้าจึง
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดให้การสนับสนุนแนวนโยบายที่ข้าพเจ้าได้แถลง
ข้างต้น เพื่อให้นโยบายบังเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป
ขอขอบคุณ
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

