
ค ำแถลงนโยบำย 
ต่อสภำเทศบำลเมืองสะเตงนอก 

วันที่ ๑๔  เดอืน พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของนำยเสรี เรอืงกำญจน์ 

นำยกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 
-------------------------------------------- 

เรียน  ประธำนสภำเทศบำลเมืองสะเตงนอกและสมำชิกสภำเทศบำลเมืองสะเตงนอกที่เคำรพ 

ตามท่ีข้าพเจ้า นายเสรี  เรืองกาญจน์  ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เมื่อคราวการเลือกตั้ง 
วันท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
เมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งตามมาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ได้บัญญัติว่า “ก่อนท่ีนายกเทศมนตรี 
เข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี  แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี” 

              ข้าพเจ้าในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกขอขอบคุณท่านประธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอกท่ีได้ เรียกและนัดประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้ข้าพเจ้าในฐานะ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลในวันนี้  

              ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตลอดช่วง
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของข้าพเจ้าก่อนท่ีข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าท่ี   ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวสะเตงนอก  
ไดร้ับทราบ ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ 
หลักกำรและแนวทำงกำรบริหำรงำนของข้ำพเจ้ำ 

           เพื่อให้การบริหารงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๖๐  หมวด ๑๔  ว่าด้วย
การปกครองส่วนท้องถิ่น   และให้เป็นไปตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชนชาวสะเตงนอก    
ท่ีมีความปรารถนาท่ีจะให้เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้รับการพัฒนา สามารถแก้ไขปัญหา  
สนองตอบความต้องการของประชาชนชาวสะเตงนอก  ตามอ านาจและหน้าท่ีของเทศบาลเมือง  
และอ านาจและหน้าท่ีของนายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้าจึงได้ก าหนดหลักการและแนวทางการ
บริหารงานจ านวน  ๕ ประการ เพ่ือใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่าการด าเนินงานตามนโยบายของข้าพเจ้า   

 



-๒- 

 
มีมาตรฐาน  เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของประชาชน  สมาชิกสภาเทศบาล   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังนี้  
           ๑. การบริหารงานตลอดจนการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในฐานะนายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก  ของข้าพเจ้าจะเคารพและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ เป็นประมุขและปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการให้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  กฎหมาย ระเบียบ  และแบบแผนของทางราชการทุกฉบับและทุกประการ  มี
ความซื่อสัตยส์ุจริต และเท่ียงธรรมโดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 
           ๒. การบริหารงานของข้าพเจ้าจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน 
          ๓. การบริหารงานของข้าพเจ้าต้องสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล 
ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
จังหวัด และเป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
           ๔. การจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ ท่ีเทศบาลเมืองสะเตงนอกด าเนินการตาม
อ านาจและหน้าท่ี และตามท่ีได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลต้องได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าระดับขั้น
ต่ าท่ีทางราชการก าหนด  หรือไม่น้อยกว่าระดับขั้นต่ าท่ีประชาชนรับได้ 
           ๕. ข้าพเจ้าน้อมรับแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ส่วนที่ ๒ 
นโยบำยที่ข้ำพเจ้ำได้ประกำศต่อที่สำธำรณะเมื่อครำวกำรรณรงค์กำรหำเสียงเลือกตั้ง 

ต่อประชำชนชำวสะเตงนอก ประกอบด้วย 

นโยบำยเร่งด่วนที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรในทันที ๓ ประกำร  ประกอบด้วย 

              ๑. เร่งจัดกำรปัญหำขยะ ภำยใน ๓ เดือน  

       หลักการและเหตุผลท่ีข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาขยะในพื้นท่ีสะเตงนอกมีความจ าเป็น
เร่งด่วนเนื่องจากการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นปัญหาท่ียังไม่ได้
รับการการแก้ไขอย่างเป็นระบบจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เพื่อสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน  ไร้มลพิษขยะ  ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยท่ีดี 
             ๒. เร่งติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงให้กับประชำชน 
      หลักการและเหตุผลท่ีข้าพเจ้าเห็นว่าการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างมีความจ าเป็น
เร่งด่วนสืบเนื่องมาจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เป็นเรื่องท่ีส าคัญและ
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง  การติดตั้งไฟส่องสว่างตามท้องถนนเพื่อสร้างความปลอดภัย 
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ในการเดินทางในยามค่ าคืน  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน  ได้รับการพัฒนา
ขยายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไดส้ะดวกและปลอดภัย 
           ๓. ยกระดับคุณภำพชีวิตเด็กและผู้สูงอำยุ สู่พลเมืองอัจฉริยะ  

มุ่งสร้างองค์ความรู้   ทักษะและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง ต้องบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานมุ่งให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทักษะทุกด้าน ศูนย์ตาดีกา ๑๖ แห่ง ต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมตามสมควร  และ
ผู้สูงอายุในพื้นท่ีต้องได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอและเร่งด่วน 
        หลักการและเหตุผลท่ีข้าพเจ้าเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องพัฒนาเด็กและผู้สูงอายุสืบ
เนื่องมาจาก เด็กเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาบ้านเมือง  การสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัย
เด็กอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ  ท้ังในด้านโภชนาการ  ด้านการศึกษา  และการเรียนรู้ให้เข้ากับ
สภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสม  คือส่วนส าคัญในการหล่อหลอมให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ  เป็น
คนดีของสังคม  และในขณะเดียวกัน  ปัจจุบันสังคมไทยได้ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การสนับสนุน
ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความสุขใน
สังคมได้  ดังนั้น การให้ความส าคัญในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  จึงเป็น
นโยบายท่ีส าคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาเมืองสะเตงนอกต่อไป 

                   นโยบำยส ำคัญ ๓ ประกำร ประกอบด้วย 
๑. ยกระดับคุณภำพโครงข่ำยคมนำคม 

        เป้าประสงค์ของการยกระดับคุณภาพโครงข่ายคมนาคม  คือ การยกระดับความ
ปลอดภัย  สร้างความสะดวกในการสัญจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      ๒. ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอัจฉริยะ 
          เป้าประสงค์การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอัจฉริยะ คือ 
            - สนับสนุนส่งเสริมปัจจัยเพื่อการเอื้อต่อการพัฒนาย่านการค้าในพื้นท่ีเทศบาล
เมืองสะเตงนอกให้เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางด้านอาหาร  และส่งเสริมตลาดผลไม้  เพื่อ
การสง่ออกอย่างเป็นระบบ 
           - จัดสร้างโครงข่ายเส้นทางการสัญจร ให้ตอบรับความต้องการของประชาชนใน
พื้นท่ีเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
           - สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรม  ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองสะเตงนอก  
ให้มีความเข้าใจ  ความร่วมมือความสามัคคี  การอยู่ร่วมอย่างสันติสุข 
      ๓. กำรบริกำรภำครัฐอัจฉริยะ 
          เป้าประสงค์ของการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ คือ  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าหนดนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก อ านวยความสะดวกของ
ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ  โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส  ด้วยนวัตกรรม
บริการ 
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ส่วนที่ ๓ 

นโยบำยทั่วไปเพื่อกำรบริหำรงำนในฐำนะนำยกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง   
                  ดังนั้น นโยบายการบริหารงานของข้าพเจ้าจึงได้ก าหนดอยู่ภายใต้กรอบอ านาจ
และหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติตามท่ีทางราชการก าหนด  ตลอดจนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการต่างๆ   โดยครอบคลุมถึงการพัฒนาจ านวน ๑๒ ด้าน ดังนี ้

๑. ด้ำนกำรศึกษำ           
               จะด าเนินการภารกิจด้านการศึกษาท่ีได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล และการจัดตั้ง
ขึ้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดให้เพียงพอ และได้มาตรฐานไม่น้อย
กว่าขั้นต่ า ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดขึ้น และจะให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ให้แก่หน่วยงานท่ีจัด
การศึกษาในท้องถิ่น  ตามความจ าเป็นและเร่งด่วน ในรูปของเงินอุดหนุน หรือสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์                     

 ๒. ด้ำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรมและประเพณี     
  จะด าเนินการด้านการพัฒนา และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี 
ของท้องถิ่น รวมถึงด าเนินกิจกรรมและส่งเสริมศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอื่น ๆ มุ่งเน้นการเป็นพหุวัฒนธรรม  และด าเนินกิจกรรมในวันส าคัญของชาติให้ครบถ้วน 
ตลอดจนจะให้การสนับสนุนองค์กรทางศาสนาในพื้นท่ีทุกศาสนา ตามความจ าเป็นเร่งด่วน และ
เหมาะสม เพื่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเทศบาลด าเนินการเอง  หรือด าเนินการในรูปของเงิน
อุดหนุน หรือ การให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
             ๓. ด้ำนกำรสำธำรณสุข     
              จะด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา  โดยการจัดสถานท่ีการเล่นกีฬา จัดอุปกรณ์การกีฬา ตาม
ศักยภาพ การส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกก าลังกาย  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้น โดย
การจัดอบรม การรณรงค์  รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนซึ่งอาจจะ
ด าเนินการในรูปของการอุดหนุนงบประมาณ หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  การสนับสนุนกองทุน
ต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวันแก่เด็กในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 
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๔. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน        
               จะด าเนินการก่อสร้างและบ ารุงรักษา โครงข่ายสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ต่าง ๆ และการจัดระบบการระบายน้ า โดยการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง  และระยะยาว 
มุ่งเน้นการรองรับการขยายตัวของเทศบาล และการวางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนควบคู่กันไป
โดยยึดหลักความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหาและความต้องการของประชาชน  ท้ังนี้จะประสานเพื่อ
การขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานกับหน่วยงานราชการท่ีด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค อย่างใกล้ชิด  เนื่องจากการ
แก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองสะเตงนอกต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  
ล าพังงบประมาณของเทศบาลคงไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะทุ่มเทเกี่ยวกับการประสานขอสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลอย่างสุดความสมารถ 
               ๕. ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด    
              จะมุ่งเน้นการป้องกันภัยยาเสพติด ท่ีก าลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ในรูปของการอบรม 
การรณรงค์ การส่งเสริมการเล่นกีฬา หรือศาสนบ าบัด  จะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ
ทุกระดับ  ส่วนการด าเนินการนั้นอาจด าเนินการเอง หรือด าเนินการในรูปของการอุดหนุน
งบประมาณให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน 
                 ส าหรับการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด จะร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยการด าเนินการเอง ตามศักยภาพ หรืออุดหนุนงบประมาณให้
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนด าเนินการแทน 

๖. ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพและรำยได้ของประชำชน      
           จะยึดหลักการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการหารายได้ให้แก่ประชาชน ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการยกระดับความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้แก่ กลุ่ม
อาชีพ  ครอบคลุมถึงการผลิต การตลาด และระบบบริหารงานของกลุ่ม โดยวิธีการจัดอบรม 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต  การสาธิต  การศึกษาดูงานหรือการอุดหนุนงบประมาณ   ท้ังนี้ จะ
มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ  ท้ังนี้จะใช้วิธีการด าเนินการตามความเหมาะสม และเป็นธรรม                             
            ๗.  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
             จะด าเนินการด้านการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีทางราชการ
ก าหนด   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการจัดเก็บ ขน ก าจัดขยะในพื้นท่ีตามหลักวิชาการ โดย
จะด าเนินการจัดเก็บขน และก าจัดขยะมิให้ตกค้าง 
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                ๘. ด้ำนสวัสดิกำรสังคมและกำรสังคมสงเครำะห์ 
   ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล ไม่ว่าผู้พิการ เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ตกทุกข์ได้
ยาก  ผู้ด้อยโอกาส จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามหน้าท่ีและอ านาจและตามท่ีทางราชการ
ก าหนดอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้ง  การ
ด าเนินงานของกองทุน มูลนิธิเกี่ยวกับสวัสดิการ การสงเคราะห์ประชาชนในพื้นท่ี 
                  ๙. ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
               การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดให้มีบุคลากรท้ังท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีและ
อาสาสมัคร ท่ีได้ผ่านการฝึกอบรม  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานท่ี และระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที   รวมถึงจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรภาคประชาชน
ท่ีด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
                   ๑๐. ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
               จะด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชนตามอ านาจและหน้า ท่ี ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาอัตราก าลัง วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ รวมถึงระบบการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการรักษา
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
                   ๑๑. ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรงำนเทศบำล 

จะจัดวางแผนอัตราก าลังของพนักงาน และพนักงานจ้าง ให้มีความกะทัดรัดแต่มี
ประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบทุกภารกิจ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารงาน  ระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน  โดยเฉพาะการจัดท าและปรับปรุงแผนท่ีภาษีให้สมบูรณ์ จัดให้มีอาคารสถานท่ี  วัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการบริหารงานของเทศบาลรวมถึงจะด าเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในรูปของศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นระบบอิเล็กทรอนิคส์  
หรือตามความเหมาะสม        
                   ๑๒. ด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดหรือมอบหมำย 
              ส าหรับด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจและหน้าท่ีของเทศบาล และอ านาจและ
หน้าท่ีในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก นอกเหนือจากท่ีได้กล่าวถึง ๑๑ ด้านข้างต้น 
ข้าพเจ้าพร้อมท่ีจะรักษาการตามอ านาจและหน้าท่ีอย่างสุดความสามารถ และข้าพเจ้ามีความเต็ม
ใจท่ีจะด าเนินการตามหน้าท่ีท่ีรัฐบาลก าหนดให้ปฏิบัติ  หรือได้รับการมอบหมายภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร วิชาการ ตามอ านาจและหน้าท่ีเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและ
ประชาชน 
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             อย่างไรก็ตาม การท่ีจะบรรลุถึงนโยบาย ภายใต้กรอบการพัฒนาเทศบาลเมือง   
สะเตงนอก จ านวน ๑๒ ด้าน ข้างต้น  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจาก
สมาชิกสภาเทศบาลและพี่น้องประชาชนชาวสะเตงนอกทุกท่าน ตลอดจนจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรภาครัฐอื่น ๆ องค์กรภาคเอกชน ข้าพเจ้าจึง
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โปรดให้การสนับสนุนแนวนโยบายท่ีข้าพเจ้าได้แถลง
ข้างต้น  เพื่อให้นโยบายบังเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป                                                                        
 
                                                                     ขอขอบคุณ 
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