
 
ค าแถลงนโยบาย 

ของ 
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

 
นโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  ได้มุ่งเน้นให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  และการปกครอง  ในปัจจุบันสภาพปัญหา  สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
ของเรา  กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาอันเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมการบริหาร  
ว่าจะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง 

 
  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารสามารถบรรลุและด าเนินไปตามแนวทางที่กล่าวไว้  
กระผมและคณะผู้บริหารจึงก าหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้ 
 

1.  นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 
 
มแีนวทางการพัฒนาดังนี ้

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ก่อนวัย
เรียนให้มีคุณภาพ 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  ในการถ่ายโอนภารกิจ  ด้านการศึกษา   
จากกระทรวงศึกษาธิการมาสู่ท้องถิ่น  โดยการรับโอนกิจกรรมด้านการศึกษา  มา        
สังกัดเทศบาล  ตามเกณฑ์การประเมินความพร้อม 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุน  การพัฒนากระบวนการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน  การศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ  (เพ่ือ

รองรับกลุ่มประเทศอาเซียน) 
1.5 ส่งเสริมด้านการก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์  แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออก

ก าลังกาย 
1.6 ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชุมชน ท้องถิ่น เช่น  งานฮารีรายอ    

งานเมาลิด  งานท าบุญเดือนสิบ  งานลอยกระทงงานสงกรานต์  งานพิธีเข้าสุนัต  
งานกวนอาซูรอ  ฯลฯ 
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1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศาสนสถาน  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา)  สถาบันการสอนอัลกุรอาน (กีรออาตี) ของชุมชน  และพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ 

1.8 สนับสนุนการสงเคราะห์ค่าท าศพทุกระดับชั้น  อย่างเท่าเทียมกันทุกศาสนา 
1.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ  เพื่อสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของการ

พัฒนากีฬาในต าบลสะเตงนอก 
1.10 จัดให้มีทุนการศึกษา ส าหรับ เด็กก าพร้า  เด็กยากจน  ผู้ยากไร้  ตลอดจนผู้เสีย

โอกาส 
1.11 จัดให้มีสนามกีฬาประจ าต าบลสะเตงนอก  เพื่อเป็นสถานที่ ออกก าลังกายและเพื่อ

จัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ  ของประชาชนในต าบลสะเตงนอก 

 
 

2.  นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
มแีนวทางการพัฒนาดังนี้ 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม  ของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิต  และทรัพย์สิน 

2.2 จัดให้มีบุคลากร  ยานพาหนะ  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

2.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและมีความสามัคคี 
2.4 จัดหามาตรการ  เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  การจัดตั้ง

เวรยาม  ภายในชุมชน 
2.5 สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน  ชุดรักษาความ

ปลอดภัยภายในหมู่บ้าน 
2.6 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  ทางภาครัฐและเอกชน  เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
 

3.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
มแีนวทางการพัฒนาดังนี้ 

3.1 ต่อยอดการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  ทางเดินเท้า  สะพาน  คู
ระบายน้ า    และคูคลอง 
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3.2  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนา  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.3  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า  ขยายเขตระบบไฟฟ้า  ผิวจราจร  มีไฟฟ้าสว่างใน

หมู่บ้าน 
3.4  พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  ขุดลอกคูคลองที่ตื้น

เขิน  ตลอดจนจัดให้มีคูระบายน้ าในชุมชน 
3.5  ด าเนินการจัดวางผังเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน

สถานที่สาธารณะ  ตลอดจนก่อสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
4.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจน 

 
มแีนวทางการพัฒนาดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาด  เพ่ือ การกระจายผลผลิต  และ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ  การรวมกลุ่ม  ตลอดจนการเพ่ิมรายได้
ให้แก่ประชาชน 

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการเกษตรและกิจกรรมอื่น  ๆ  ที่สอดคล้อง
กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4.4 จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพส าหรับเยาวชนและประชาชนในต าบลสะเตงนอก 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปร ะกอบอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือการมีงาน

ท า  เพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  และเป็นการขยายโอกาส 
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าราคาประหยัด 

 
 

 
5.  นโยบายด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
มแีนวทางการพัฒนาดังนี้ 

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ  และระบบการจัดบริการสาธารณ สุขขั้น
พื้นฐานให้ครอบคลุม  และทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย 

5.2 ส่งเสริมมาตรการ  การป้องกัน  เฝ้าระวัง  ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
5.3 ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนแก่ผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพและ

ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถพึ่งตนเองได้ 
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5.4 ส่งเสริมมาตรการ  การป้องกัน  เฝ้าระวัง  และบ าบัดผู้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด การแข่งขัน กีฬา  ตลอดจนการออกก าลังกายเพ่ือ

สุขภาพ 
5.6 ส่งเสริมและจัดระบบความรู้ด้านการสาธารณสุข  และสร้างมาตรฐานด้าน

การแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือกอื่ น ๆ  และสมุนไพรเพื่อการน าไปใช้ใน
ระบบบริการสุขภาพ  อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

5.7 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.8 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และระบบ

บ าบัดน้ าเสีย 
 
 

 
6.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

 
มแีนวทางการพัฒนาดังนี้ 

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  และให้ประชาชนในต าบลสะเตงนอกได้มี
ความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางการเมืองภาคประชาชน 

6.2 ปรับปรุงและเสริมสร้างความพร้อมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ให้เป็น
หน่วยงานบริการสังคมที่ดี  และมีมาตรฐานการบริการ 

6.3 ประสานงานและสร้างเครือข่ายการท างาน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาค
ประชาชน 

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  และการท าประชา
พิจารณ์ 

6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนขององค์กรชุมชน  และคณะกรรมการชุมชน  
ที่ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  โดยชุมชนและเพื่อชุมชน 

6.6 พัฒนาระบบการบริหารงานของเทศบาลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ 

6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน  สังคม  มีการ เฝ้าระวัง  มีการตรวจสอบ  และ
ติดตามประเมินผล  การด าเนินงานทางด้านการบริหารจัดการ  ของเทศบาล
เมืองสะเตงนอกได้ทุกระดับ 

 

 


