


งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึง
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังน้ัน ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
บริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญในหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท าด้วยความอุตสาหะ 
เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลัก
ใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จ
ประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2560
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นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก





ค าน า
ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 

13) พ.ศ.2552 มาตราที่ 48 ทศ ก าหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้การแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท านโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบนั้น 

ข้าพเจ้าได้ก าหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารราชการ โดยยึดมั่น
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์
ของประเทศชาติ และการพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตก ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารจัดการ ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลมะรือ
โบตก

การด าเนินการตามนโยบายฉบับนี้ ทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วมในการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ซ่ึงจะท าให้เทศบาลต าบลมะรือโบตก มีความ
สงบสุขและเจริญก้าวหน้า ตามที่ทุกฝ่ายมีปณิธานร่วมกันและทุ่มเทท างานเพื่อพี่น้อง
ประชาชนโดยตลอด

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ

นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก

17 พฤษภาคม  2564

ก



ค าแถลงนโยบายการบริหารราชการ หน้า
๑. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒

๒. ด้านการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓

๓. ด้านการศึกษา ๔

๔. ด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ ๕

๕. ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๖ 

๖. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ๗

๗. ด้านการกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว ๘

๘. ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๙

๙. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๐

สารบัญ ข



วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนำ ซื่อสัตย์ สุจริต
บริกำรด้วยใจเป็นธรรม ”“

ค



ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก

ต่อสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก
เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลมะรือโบตก ทุกท่ำน 

กระผมนายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก
ขอขอบคุณพี่น้องชาวต าบลมะรือโบตก ด้วยความจริงใจ ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้
กระผมได้รับโอกาสเข้ามาท างานในต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก ในสมัย
แรกนี้ และขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้รับ
เลือกตั้ง โดยเป็นฉันทามติจากพี่น้องประชาชนเทศบาลต าบลมะรือโบตก ให้เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่อันส าคัญ และมีเกียรติ ในฐานะ ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาเทศบาลต าบล
มะรือโบตกแห่งนี้  ในโอกาสนี้ กระผมขอใช้วาระ อันส าคัญ  ณ  สภาแห่งนี้ ได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการ ให้ทุกท่านได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ นโยบายในการบริหาร
ในสี่ปีนับต่อจากนี้  เพื่อให้ทุกท่านทราบและเข้าใจ  และเห็นถึงความมุ่งมั่นและความ
ตั้งใจของกระผมที่ประสงค์จะให้นโยบายในแต่ละด้าน ได้รับการน าไปขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล ตามที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องชาวเทศบาลต าบลมะรือโบตก เพื่อน าพา
เทศบาลต าบลมะรือโบตกและพี่น้องในเทศบาลต าบลมะรือโบตก ทุกท่าน ก้าวข้าม
อุปสรรคร่วมกัน ขจัดปัญหาความเดือดร้อนร่วมกัน สร้างระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง 
สรรสร้างสังคมแห่งคุณภาพ การสร้างรายได้ที่ดีจากการประกอบอาชีพ มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง ร่วมใส่ ใจ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พัฒนามะรือโบตกไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
ด้วย ๙ นโยบาย ดังต่อไปนี้

๑



เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจึงมีนโยบายในการขับเคลื่อนดังนี้

๑. สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยร่วมแสดง

ความคิดเห็น ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อสนองต่อปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนอย่างแท้จริง                               

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเข้มแข็งทางสังคมเพื่อพลังในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตกในลักษณะพหุภาคี

4. ปรับปรุงโครงสร้างเทศบาลต าบลมะรือโบตก ให้พร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ ในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยการจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่
เหมาะสม ทันสมัย เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับ 
ความสะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที โดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารจัดการ

6. การให้มีบริการด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะรือโบตก เพื่อให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

8. ยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบำยด้ำนที่ ๑ ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

๒



การสาธารณสุขกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการสร้างรากฐานของ
ระดับการด ารงชีวิตของคนให้ดีขึ้น สร้างให้เกิดมาตรฐานของคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยมีเป้าหมายหลักในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตามอัตภาพ โดยการร่วมมือกับส่วนราชการ
และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรคและการจัดการภัยคุกคามสุขภาพได้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

3. ส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนเทศบาลต าบลมะรือโบตก ก้าวสู่สังคมแห่ง
คุณภาพ  โดยให้ความส าคัญ กับการสร้างให้เกิดความเสมอภาคในสังคม เกิดความรู้สึก   
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง

4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ                                   
5. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย 

ติดเตียง
6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและองค์กรภาค 

ประชาสังคมในพื้นที่
7. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อสุขภาพพลานามัยของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส

นโยบำยด้ำนที่ ๒ ด้ำนกำรสำธำรณสุขและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

๓



เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องสัมพันธ์กับความต้องการ
ของบุคคล ชุมชน และสังคม ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยจะด าเนินการดังนี้

๑. สนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้าง
การเรียนรู้ ให้กับชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น

๒. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภททั้งในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพ

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการวางรากฐานการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกระดับ          
๕. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดเวลา ตามแนวทาง

การศึกษารูปแบบใหม่                           
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายช่องทางและโอกาส เข้าถึงการศึกษารูปแบบใหม่

นโยบำยด้ำนที่ ๓  ด้ำนกำรศึกษำ

๔



เพื่อให้กระบวนการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องยาวนาน  มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจ  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดหรือขจัดปัญหาความยากจน  การว่างงาน  การ
กระจายรายได้  โดยจะด าเนินการดังนี้

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตามโอกาสและความเหมาะสมของพื้นที่ มี
การวางแผนก าหนดมาตรการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ 
ด้วยท้องถิ่นและชุมชน

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น 
๓. พัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตสินค้า

และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรตามแนวทฤษฎี ใหม่ เกษตรผสมผสาน 
เพื่อให้ประชาชน สามารถด ารงชีวิตอยู่ ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง         

๕. สนับสนุนการเปิดโอกาสและขยายช่องทางการสร้างอาชีพและกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น

๖. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น สร้างรายได้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ด้วย
ตนเอง                      

๗. ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยความคิด
สร้างสรรค์  สร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการจ าหน่ายสินค้า
เกษตรกรรมทุกรูปแบบ 

นโยบำยด้ำนที่ ๔ ด้ำนเศรษฐกิจ กำรส่งเสริมอำชีพ 
และกำรสร้ำงรำยได้

๕



เพื่อให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในภาพรวมของเทศบาล
ต าบลมะรือโบตกในอนาคต จึงมีนโยบายดังนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ โดยด าเนินการทั้งมิติของการแก้ปัญหาและการวางแผนพัฒนาเพื่อ 
รองรับอนาคต 

๒. ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่ง
สินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว  และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่

๓. การลงพื้นที่ส ารวจปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจร การขาดแคลนน้ าดิบ ระบบ
ประปาและไฟฟ้า ตามที่มีการร้องทุกข์ โดยเร่งด่วน และเร่งรัดประสานงานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น                                 

๔. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค และบริโภค และการเกษตร ให้พอเพียงและทั่วถึง

นโยบำยด้ำนที่ ๕ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร

๖



เพื่อให้การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง อันจะเป็นการมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี
ขึ้นและชุมชนมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีนโยบายดังนี้

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยให้เกิดขึ้น ในพื้นที่

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตาม สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง

๓. สร้างเครือข่ายชุมชน ผู้น าศาสนามีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผู้น าใน
การแก้ไขปัญหาและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้มี
ขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

๕. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในทุกมิติ 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความภาคภูมิใจใน  
ท้องถิ่น

๖. ส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และ
อยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรมด้วยความสงบเรียบร้อย
และสันติสุขอย่างยั่งยืน

นโยบำยด้ำนที่ ๖ ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

๗



เพื่อให้เกิดการพัฒนายกระดับด้านการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
นันทนาการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการ จึงมีนโยบายดังนี้

๑. พัฒนาและจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย สวนสาธารณะ เพื่อบริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึง

๒. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสังคมกีฬาและนันทนาการให้พัฒนาสู่กีฬาอาชีพ                            
๓. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการฝึกทักษะการกีฬาให้แก่เด็ก และเยาวชน สู่ความเป็น

เลิศ                               
๔. สนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬา และสร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรัก

การออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดตลอดจนพัฒนา
ปรับปรุงสนามกีฬา

นโยบำยด้ำนที่ ๗ ด้ำนกำรกีฬำ นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยว

๘



เพื่อให้ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนท าหน้าที่พิทักษ์ปกป้อง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น และให้สิทธิแก่ชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงมีนโยบายดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชนและประชาชนเพื่อเป็น
เครื่องมือ ในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมบนวิถีชีวิตที่หลากหลายให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
๓. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตามวิถีท้องถิ่น          
๔. สนับสนุนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้ยั่งยืน ตลอดไป
๖. เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนในการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
๗. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นของพื้นที่

เพื่อให้ศิลปะพื้นบ้านได้มีโอกาสถ่ายทอดความงดงามไปยังประชาชนและเยาวชน เพื่อ
การศึกษาเรียนรู้และสืบทอดต่อไป

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ ในชุมชนท างานอย่าง
บูรณาการเพื่อให้เกิดความตระหนักในการด าเนินกิจกรรมในด้านศาสนา การฟื้นฟูจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่อย่างมีคุณค่า
และภาคภูมิใจ
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย

ปราชญ์ท้องถิ่น 

นโยบำยด้ำนที่ ๘ ด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น

๙



เพื่อให้เกิดการดูแลและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ 
และอากาศแร่ธาตุ บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานที่
ส าคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืน จึงมีนโยบายดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุน จัดท าสื่อการวางแผนการจัดการขยะแบบครบวงจร 
เพื่ อ ให้ประชาชน มีความรู้  ความเข้ า ใจ สร้ า งจิตส านึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึก ในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม                 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ  
๔ .  ส่ ง เ ส ริ ม สนั บ สนุ นกิ จ ก ร รมกา ร รว ม ใ จจิ ต อ า ส า ในก า รดู แ ลรั ก ษ า

ทรัพยากรธรรมชาติ ในการร่วมปลูกป่าบูรณะและป้องกันการการเสื่อมโทรม                       
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศ

นโยบำยด้ำนที่ ๙ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม

๑๐



ด้วยนโยบายการบริหารราชการดังกล่าวข้างต้น ที่กระผม
ได้แถลงต่อที่ประชุมแห่งน้ี กระผมขอเรียนว่าเป็นความมุ่งมั่น และ
จริงใจที่จะน าความรู้ความสามารถของตัวกระผม พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเทศบาลต าบลมะรือโบตก อย่างสุดก าลัง
ความสามารถด้วยนโยบายที่ได้เสนอต่อสภาฯ แห่งน้ี โดยตั้งมั่นอยู่บน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรม ในระบบการ
บริหารงาน คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกองค์กรไม่ว่า
จะเป็นฝ่ ายข้าราชการประจ า  ฝ่ ายการเมือง ฝ่ายประชาชน 
ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯ
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตกให้เจริญรุ่งเรือง 
ก้าวหน้า ไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ตามวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนำ 
ซื่อสัตย์ สุจริต บริกำรด้วยใจเป็นธรรม” ด้วยความภาคภูมิใจครับ 

๑๑


