
ค ำแถลงนโยบำย 
ของนำยเจะอูเซ็ง  สำและ นำยกเทศมนตรีต ำบลต้นไทร 

ต่อสภำเทศบำลต ำบลต้นไทร 
********************************************* 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทร ที่เคารพ 

  ตามที่เทศบาลต าบลต้นไทร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลต้นไทร เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ กระผม นายเจะอูเซ็ง  สาและ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
หมายเลข ๑ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต าบลต้นไทร ให้เป็นนายกเทศมนตรี เพื่อบริหารงานเทศบาล  
กระผมจะท าหน้าที่บริหารงานราชการ ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด จะท าหน้าที่อย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถด้วยความเสียสละ ยึดหลักความถูกต้องของระเบียบ กฎหมาย โดยค านึงถึงความโปร่งใส สุจริต 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๔๘ ทศ ก าหนดไว้ว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ผลวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” นั้น 

บัดน้ี กระผม นายเจะอูเซ็ง  สาและ  นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร ได้ก าหนดนโยบายการ
บริหารราชการของเทศบาลต าบลต้นไทร โดยนโยบายน้ีตั้งอยู่บนกรอบ และอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ ดังนี ้

๑. ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 
๑.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพพร้อมกับอุปกรณ์การเรียน

การสอนให้กับเด็ก 
๑.๒ สนับสนุนอาคารเรียน หรือศูนย์อบรมจริยธรรมให้กับเด็กเรียนหลักสูตรกีรออาตี 

และประชาชนในพื้นที่ 
๑.๓ สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนตาดีกาในเขตเทศบาลให้ทั่วถึงพร้อมกับวัสดุ

การเรียนการสอน และมีการอบรมบุคลากรประจ าโรงเรียนตาดีกา 
๑.๔ สนับสนุนงบประมาณให้กับมัสยิด สเหร่า เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน 
๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานเมาลิด งานอาซูรอ งานพิธีเข้า

สุนัต และงานอื่น ๆ ให้มีความยั่งยืนสืบไป 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑ ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเกิดรายได้แก่ครัวเรือน และกลุ่มสตรีในแต่ละชุมชน 
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าอาชีพการเกษตร ตามทฤษฎีแนวใหม่ ให้กับประชาชน

ในพื้นที่ 
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๒.๓ สนับสนุนให้มีเครื่องมือทางการเกษตร เช่น รถไถนา เพื่อบริการประชาชนที่ท า

อาชีพการเกษตร ตามเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๔ อุดหนุนงบประมาณ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๓. ด้านการกีฬา และนันทนาการ 
๓.๑ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในแต่ละชุมนชนให้ทั่วถึง 
๓.๒ สนับสนุนการเล่นกีฬาต่าง ๆ ให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล 
๓.๓ จัดให้มีลานกีฬาประจ า ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล 
๓.๔ สนับสนุนให้มีสนามกีฬากลาง ประจ าเทศบาล เพื่อให้มีการพัฒนา การกีฬาและ

นันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกระดับ 
๔. ด้านการสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 

๔.๑ สนับสนุนงบประมาณหรือจัดหาให้มีระบบประปา โดยมุ่งเน้นให้มีน้ าประปาสะอาด 
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทุกครัวเรือน 

๔.๒ ติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่าง ครอบคลุมทั้ง
เขตเทศบาล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน 

๔.๓ ปรับปรุงระบบจราจรร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้
ยานพาหนะและการเดินทาง 

๔.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน์ ในส านักงานเทศบาลและเขตเทศบาลให้
ความสวยงาม 

๔.๕ จัดให้มีสวนสาธารณะให้สวยงาม เพื่อเป็นศูนย์ร่วมการพักผ่อนและสถานที่ออก
ก าลังกาย 

๔.๖ สนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้อง CCTV ในบริเวณเทศบาลและในเขตเทศบาลให้
ทั่วถึง 

๔.๗ ท าการขุดลอก คู คลอง และท่อระบายน้ า ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมทั้งการก่อสร้าง
ถนน บุกเบิกถนนทุกสายในเขตเทศบาล 

๕. ด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๕.๑ ส่งเสริมดูแล สวัสดิการให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อให้

ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้ จัดให้มีรถรับ-
ส่ง ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินไปโรงพยาบาล 

๕.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการจัดให้รับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาล อย่างทั่วถึง 
๕.๓ ส่งเสริมปลูกฝัง ความรู้รักสามัคคีและจัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อย 

และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ 
๕.๔ จะพิจารณาส่งเสริมสนับสนุน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ของ

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลต้นไทร ให้ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อจะน าความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติทางด้านงานบริการประชาชน 
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๕.๕ จัดให้มีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน

อาชีพ และประสบการณ์ แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้น าชุมชน และบุคลากรของ
เทศบาล 

๖. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ของชุมชนรักษาความสะอาด  และก าจัด

ขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
๖.๒ สนับสนุนหรือจัดหา ถังขยะให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลอย่างทั่วถึง 
๖.๓ ดูแลส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน ให้สมบูรณ์ แข็งแรงทุกกลุ่มอายุให้

ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยเน้นการป้องกันมากว่าการรักษา 
๖.๔ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๖.๕ ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลให้หมดไป และเพิ่มการ

บ าบัดผู้ติดยาเสพติด กลับสู่สังคมที่ดีกว่าเดิม 
 

๗. ด้านการเมือง และการบริหาร 
๗.๑ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่างใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลต้นไทร 

๗.๒ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตลอดจนการปรับปรุงสถานที่
ท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

๗.๔ ติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
๗.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน ในรูปของการจัดเวทีประชาคมตาม
กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 

  นโยบายทั้ง ๗ ประการนี้ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ล้วนมุ้งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน 
และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ในต าบลต้นไทร ดังนั้น การด าเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละ
โครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง ๗ ประการ และปัจจัยที่ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
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  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของสมาชิกสภา
เทศบาล ประชาชน ที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นอย่างจริงจัง และในขณะนี้ผมขอ
อนุญาต แนะน าทีมงานบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลือการท างานในด้านการบริหารเทศบาลต าบลต้นไทร ดังนี้ 

  ท่านแรก  นายอับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ รองนายกเทศมนตรี  
  ท่านที่สอง นายอาฮามะ  วาเงาะ  รองนายกเทศมนตรี  
  ท่านที่สาม นางปัทมา  มูซอ  เลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ผม
ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความถูกต้อง ความ
เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน เป็นส าคัญ และจะพัฒนา
เทศบาลต าบลต้นไทร ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลและแผนการด าเนินงาน ที่จะท าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผมมีความเช่ือมั่นว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการตลอดถึงพนักงาน
เทศบาลทุกคนที่จะร่วมท างานให้บรรลุผลส าเร็จที่พึงประสงค์ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ทุกประการ เพราะ
เป้าประสงค์สูงสุดของประชาชน ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่ภายใต้เงื่อนไข อ านาจหน้าที่และงบประมาณของเทศบาลต าบล
ต้นไทร ที่จะได้รับจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในโอกาส
ต่อไป 
 

     (ลงช่ือ)  
      (นายเจะอูเซ็ง  สาและ)  
            นายกเทศมนตรตี าบลต้นไทร 


