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เรียน  ทานประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลท่ีเคารพ 

 
   ตามที่  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปตตานี  ไดจัดใหมีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิเเล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564     
ซึ่งปรากฏวา ดิฉัน นางอนงค คารวนันทน ไดรับฉันทานุมัติจากพ่ีนองประชาชนชาวเทศบาลตําบล        
รูสะมิแล ใหเขาดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิเเล และบัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ใหดิฉันไดรับการเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลเปนที่
เรียบรอยเเลวตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 นั้น 
 
  เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48 
ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ความวา   
         “กอนที่นายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล 
เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแตวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร”ี 
 

ดิฉัน  ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล และคณะผูบริหารไดกําหนดนโยบายใน 
การบริหารงานเพื่อพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  โดยขอเรียนใหทานสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลไดทราบถึงยุทธศาสตรและนโยบาย เพ่ือดําเนินงานภายใตขอบังคับแหง
กฎหมายซึ่งเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของโดยยึดถือ 
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดปตตานี เปนหลักในการกําหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาให
สอดคลองกับปญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความตองการในการพัฒนาทุก ๆ ดาน  โดยมีเปาหมายเพ่ือให

เทศบาลตําบลรูสะมิแลเปน“เทศบาลตําบลรูสะมิแลเมืองนาอยู”โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข และคํานึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทย รวมท้ังกรอบอํานาจหนาที่ของเทศบาล ซึ่งไดบัญญัติไวตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวของ มุงมั่นเพื่อสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนา ดานการเมืองการบริหาร ดาน        
การใหบริการ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ดานกีฬาและ
นันทนาการ ดานเศรษฐกิจ และดานการบริการและการทองเที่ยว เพื่อประโยชนสุขและบรรลุเปาหมาย 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่นองประชาชนชาวเทศบาลตําบลรูสะมิแลตลอดไป โดยใชหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนที่
เขมแข็ง พรอมประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 
 

ทานประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลที่เคารพ  เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล สามารถบริหารงานสําเร็จบรรลุเปาหมายตามที่ไดกลาวไวขางตน และเปนไปตามวิสัยทัศน  
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตานี      
ไดกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตที่พึงประสงคไววา “พัฒนารูสะมิแลแบบ
มีสวนรวม ทุกมิติอยางตอเนื่อง เพื่อความสุขท่ีย่ังยืน” ดิฉันและคณะผูบริหารจึงขอแถลงนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาในการบริหารงาน ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ไวดังนี้ 

 
1. นโยบายดานการเมือง การบริหาร และการบริการ 
    1.1 สงเสริมดานการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย  โดยมุงเนนให 

ประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ีหรือยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 1.2 สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจ ความสามัคคีใหเกิดข้ึนกับบุคลากรภายในองคกร         
โดยการบริหารงานบนพ้ืนฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและความโปรงใส ยึดหลักคุณธรรม รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร ใหมีจิตสํานึกตอการปฏิบัติหนาที่ และการใหบริการประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกตอง ตามระเบียบข้ันตอน และกฎหมาย  
 1.3 สงเสริมและสนับสนุน บุคลากรของเทศบาลตําบลรูสะมิแลใหไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ เกิดจิตสํานึกในการใหบริการแกประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการ
ปฏิบตัิงาน 
 1.4 สงเสริมและสนับสนุน การมีสวนรวมพรอมรับฟงความคิดเห็น จากทุกภาคสวน               
ทั้งหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือกิจการอ่ืนๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด 
 1.5 การพัฒนาระบบสื่อสาร เชื่อมโยงการบริการขอมูลขาวสาร และการรองเรียน
รองทุกข ที่สะดวกรวดเร็ว และทันสมัย พรอมปรับปรุงระบบประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลรูสะมิแลให
มีประสิทธิภาพ  มีความหลากหลาย สามารถใหประชาชนเขาถึง  และใชเปนชองทางในการรับแจงปญหา 
พรอมแกปญหาไดอยางทันทวงท ี
 1.6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  โดยสงเสริมการ

ฝกอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดทั้งการพัฒนาองคความรูทุกระดับ ที่

จําเปนสําหรับผูบริหารและพนักงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกระดับ 
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 1.7 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตางๆที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชนในพื้นที ่
 1.8 ปรับปรุงกฎหมายทองถิ่นที่ออกโดยสภาทองถิ่น ใหทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
2. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มุงเนนอาํนวยความสะดวกใหกับ 

ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแลพึงไดรับโดยเทาเทียมกัน 
 2.1 ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนและบูรณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ    

ขั้นพ้ืนฐาน เชน ถนน คูระบายน้ํา ทางเทา ไฟฟาสาธารณะ ประปา ใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
ในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 2.2 ปรับปรุง พัฒนา แหลงน้ําสาธารณะประโยชน เพ่ือใหมีน้ําใชในการอุปโภค                  
และการเกษตร รวมทั้งเปนแหลงกักเก็บน้ําไวใชในชวงเกิดภาวะวิกฤต หรือสถานการณภัยแลง 

2.3  ควบคุมการปลูกสราง ตอเติม อาคาร หรือสวนอ่ืนๆที่เก่ียวของ ใหถูกตองและ 
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

2.4  ปรับปรุงภูมิทัศน จัดหาบํารุงรักษา สถานที่พักผอนหยอนใจ และสถานที ่
ออกกําลังกายท่ีเหมาะสม สําหรับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแลเพ่ิมข้ึน 
 2.5 จัดใหมีน้ําสะอาด เพื่อการอุปโภคและบริโภค ใหแกประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล เชน การขยายเขตใหบริการน้ําประปา เปนตน 

2.6  เสริมสรางมาตรการในการวางระบบปองกันน้ําทวมขังในชุมชนพื้นที่เทศบาล 
ตําบลรูสะมิแล 

2.7  ริเริ่ม จัดทําผังเมือง เพ่ือการกอสรางและปรับปรุงถนน ทางสาธารณะ ภายใน 
เขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหไดมาตรฐาน 
 2.8 จัดใหมีอุปกรณดานการจราจร เครื่องหมายบอกเสนทางหลัก เสนทางรอง และ 
เสนทางลัด และสัญลักษณแจงสถานท่ีสําคัญอยางชัดเจน  รวมท้ังการติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุดเสี่ยง
ตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 
3. นโยบายดานการศึกษา  

3.1 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานเพ่ือเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน   
ในการเขาเรียนระดับปฐมวัย 

 3.2 สงเสริมและสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน สําหรับพัฒนา 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

3.3 สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขาถึงแหลง 
ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งในและนอกระบบการศกึษา 

3.4 สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และภาษาถิ่นใหแกประชาชน 
ผูสนใจ 

3.5  สงเสริม และสนับสนุน  อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  และปราชญชาวบาน  
3.6  สนับสนุนใหมีกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  

ที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก 
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3.7  สงเสริม และสนับสนุน  ใหชุมชนไดใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  กาวทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.8  สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศกึษา  ไดพัฒนาองคความรูที่เก่ียวของอยาง 
ตอเนื่อง  เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ ทําใหครูมีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศรี เปนที่ยอมรับและไววางใจของ 
ประชาชน 
 

4. นโยบายดานสาธารณสุข  
4.1  ยกระดับใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งดานการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม 
4.2  สงเสริมใหความรูแกประชาชน เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สําหรับสรางสุขภาพ 

ที่ด ีและควบคุมปองกันโรคเชิงรุกในชุมชน 
4.3  สงเสริมใหประชาชนเขาถึงการปองกัน ฟนฟูรักษาโรค  และบําบัดโรคเบ้ืองตน 
4.4  สงเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลระยะยาว ดานสาธารณสุข สําหรับผูสูงอาย ุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง  (Long Term Care)  
4.5  พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ในชุมชน จัดทําฐานขอมูล  

เฉพาะกลุมเพ่ือพัฒนาบริการ สูสังคมผูสูงอาย ุ
4.6  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงาน         

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
4.7  สนับสนุนกิจกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน ทุกกลุมวัยใหทั่วถึง 
4.8  สงเสริมสนับสนุน การควบคุม ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ  และโรค 

ไมติดตอที่อันตราย  พรอมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4.9  สงเสริมและสนับสนุน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือขายสุขภาพทุกรูปแบบ 
4.10 สงเสริมและสนับสนุน ใหประชาชนเขาถึงการออกกําลังกายทุกกลุมวัย   
4.11 สงเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดลอม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ                

พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในชุมชน ผูประกอบการรานคา รานอาหาร หาบเร แผงลอย
ใหถูกสุขลักษณะ ทั้งดานสถานท่ี และดานสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือใหผูบริโภคไดรับการบริการสูมาตรฐาน
อาหารสะอาดและรสชาติอรอย 
 

5. นโยบายดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.1 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกคางในชุมชน  

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา โดยการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ และการจัดการ
ขยะอันตรายอยางถูกวิธี  

 5.2 สงเสริมความรวมมือของชุมชน ในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ใหประชาชน                 
มีความตระหนัก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมในชุมชน 

 5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน ใหนาอยูตามนโยบาย “เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เมืองนาอยู” สรางบรรยากาศ สะอาด สดใส  ลดภาวะโลกรอน ปลอดภัยจากมลพิษ และเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว       
ใหประชาชนมีสถานที่พักผอน และออกกําลังกาย 
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 5.4 สงเสริมและสนับสนุน การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ดวยการการปลูกตนไมในชุมชน  
รักษาระบบนิเวศนของชุมชน ปรับปรุงพัฒนา ระบบระบายน้ําในชุมชน ท่ีประสบปญหาน้ําทวมขัง แกไข
ปญหาน้ําเนาเสีย 

 5.5 สงเสริมและสนับสนุน ใหชุมชนและครัวเรือน  ใชพลังงานอยางคุมคา หรือใช 
พลังงานทางเลือก ตลอดจน รวมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือลดภาวะโลกรอน 
 

 6. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6.1 สงเสริมและสนับสนุนแกไขปญหาความยากจนของประชาชน โดยมีจุดมุงหมาย

ใหเพ่ิมรายได ลดรายจาย และขยายโอกาสใหแกประชาชนในพื้นที่ 
 6.2 การปองกันและบรรเทาสาธารภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ  

รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที ่
 6.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
 6.4 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการปองกันและแกไข ปญหายาเสพติด 
 6.5 พัฒนาระบบการกูชีพ กูภัยฉุกเฉิน โดยการอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานและ 

จัดหาอุปกรณท่ีใชอยางเพียงพอ เหมาะสมเปนที่ยอมรับและไววางใจจากประชาชน 
 6.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย 

รวมกับเจาหนาที่ตํารวจ อปพร.ชรบ.และฝายความม่ันคง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

 6.7 สงเสริมและสนับสนุนยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของ
ประชาชน แกผูยากไร ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถชวยเหลือตนเองได 
รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชนและกลุมสตรี เขามามีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล สรางความสุขเทา
เทียมกัน อยางยั่งยืนตลอดไป 

 
         7. นโยบายดานศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 
           7.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององคกรศาสนาทุกศาสนาในพ้ืนท่ี 
           7.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการธํารงไวซึ่งเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม  และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ประจําทองถ่ิน  
           7.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญของสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย  
           7.4 สงเสริมและสนับสนุนการแสดง ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน แบบพหุวัฒนธรรม 
           7.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน ไดอนุรักษและเรียนรู ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  
          8. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสรางอาชีพ การรวมกลุมอาชีพ 
เพ่ือสรางรายไดเพ่ิมใหเกิดขึ้นแกประชาชนทุกรูปแบบ 
 8.2 สงเสริมตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดิน เพ่ือเปนชองทางการจําหนายสินคาจาก
ครัวเรือน  
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 8.3 สงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของ 

ประชาชนเพ่ือใชในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตประจําวัน 
 8.4 พัฒนาสินคาชุมชนสูสินคาตลาดกลาง หรือสินคาสงออก จําหนายตางจังหวัด 
และตางประเทศ 
 8.5 พัฒนาแหลงเรียนรูสําคัญของชุมชน ยกระดับเปนแหลงทองเท่ียว และสราง
รายไดใหแกชุมชน 
 
          9. นโยบายดานกีฬาและนันทนาการ  

 9.1 สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ 
 9.2 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ไดออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและหางไกล 
ยาเสพติด                    
 9.3 ปรับปรุงสนาม ลานกีฬาชุมชน ใหพรอมใชงาน เพ่ือเปนสถานที่ออกกําลังกาย
ของประชาชน และจัดหาอุปกรณสําหรับออกกําลังกายใหแกประชาชนเพ่ิมเติม  

 9.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานการกีฬาและนันทนาการแกเด็ก 
และเยาวชน 
 9.5 สงเสริมและสนับสนุนการปลูกฝงคานิยมที่ด ีตอการเลนกีฬาและนันทนาการ 
เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ ใหแกเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ตอไป 
 
        10. นโยบายดานการบริการและการทองเที่ยว  

 10.1 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน สรางแลนดมารค ในรูปแบบ 
อัตลักษณ หรือสรางประติมากรรมเชิงสัญลักษณ เพ่ือเปนแหลงทองเที่ยว  

 10.2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวิถีชุมชน เพ่ือเปนแหลงทองเที่ยว  
และกอใหเกิดรายไดแกชุมชน 

 10.3 พัฒนาองคกรเครอืขาย รวมบูรณาการสงเสริมการบริหารจัดการการทองเท่ียว 
 10.4 สงเสริมและสนับสนุนขอมูล การประชาสัมพันธ สถานที่ทองเที่ยวของชุมชน 

 
  การกําหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ดังที่ไดแถลงมาแลวนั้น     
ไดวางอยูบนพื้นฐานของความจริงที่สามารถนําไปกําหนดเปนโครงการตางๆ ใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจน
ได แตปจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จไดก็คือ “การมีสวนรวมของชุมชนและทุก
ภาคสวน” ที่จะตองเขามาชวยกันเปนพลังท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง ซึ่งจะบังเกิดผลไดในทาง
ปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลไดโดยไมลําบากนัก ทั้งนี้ก็ดวยความรู ความเขาใจในภารกิจ ทิศทางและ
เปาหมายขององคกร ความรวมมือของทุกภาคสวน ที่เก่ียวของในแตระดับ ตั้งแตระดับภายในองคกร
เทศบาลตําบลรูสะมิแลดวยกัน ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกทาน ขาราชการ พนักงาน 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล และการหนุนเสริมจากภายนอก ไดแก องคกรภาคีเครือขาย สวนราชการตางๆที่
เก่ียวของ ภาคเอกชนท่ัวไป ชุมชน และพ่ีนองประชาชน เปนตน ซึ่งดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา การรวมมือ
กันของทุกภาคสวน  ที่จะแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัต ิ ใหเกิดเปนรูปธรรมข้ึนมาอยางจริงจังนั้น             
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จะสงผลลัพธตอความเปนสังคมที่ดีและมาตรฐานได มีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประชาชนม ี    
ความเปนอยูดี มีความสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน บนพื้นฐานของความเปนเอกลักษณ 
และตัวตนของคนทองถิ่น 
 
  ดิฉัน นางอนงค  คารวนันทน  ทีมงานผูบรหิาร และทีมงานรักษรูสะมิแลทุกทาน ตองขอ
ความรวมมือรวมใจในการทํางาน จากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกทาน หมูบานทุกหมูบาน 
องคกรภาคประชาชน และฝายพนักงานประจําเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกทาน รวมทั้งสวน
ราชการที่เก่ียวของ เพื่อที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติบนพื้นฐานของงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแลใหเกิดประโยชนสูงสุด และดิฉันขอใหความเชื่อมั่นวาจะบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เพื่อที่จะใหเทศบาลตําบลรูสะมิแลไดกาวหนา โดยยึดประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนทุกคน ในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแลอยางแทจริง อีกทั้งจะรายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายในดานตางๆใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทราบในโอกาสตอไป 
 
 
 

  ขอบคุณคะ                    

 
        (นางอนงค   คารวนันทน) 
     นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 

 

 

  

  

  

 

 

 


