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ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลยะหา 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลยะหา 

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง เมือ่วันที่ 22 เมษายน 2564  ให้กระผมนายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง เป็นนายกเทศมนตรีต าบล
ยะหา นั้น 
  กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลยะหาขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนชาว
เทศบาลต าบลยะหา ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะหาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ไว้วางใจกระผม
พร้อมทีมงาน ให้เข้ามาบริหารงานเทศบาลต าบลยะหา เพ่ือการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ โดยมีสาระส าคัญ กล่าวคือ 
ก าหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้
นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และให้จัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา
ประชุม กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา ส าหรับช่วงระยะเวลา 
4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามกรอบหน้าที่และอ านาจการจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ของเทศบาล โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2549 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา การก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาสอดรับกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ 
รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้านโดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และ
พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้ก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เทศบาลต าบลยะหาเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและ
ปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดี
งาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
มีหลักการ 4 ส. คือ สามัคคี สว่าง สะอาด สวยงาม  
   สามัคคี : ส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ส่วนราชการ เอกชน 
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  รวมทั้งสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้า เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยะหา 
  สว่าง : ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือความสะดวกและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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  สะอาด : บริหารจัดการในเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งส่งเสริม และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะเพ่ือรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยให้เกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบลยะหาอย่างยั่งยืน 
  สวยงาม : พัฒนาพื้นที่เทศบาลต าบลยะหาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลรวมถึงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน  เพ่ือให้เกิดความสวยงามและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน 

เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลยะหาเป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา 48 ทศ  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จึงขอแถลงนโยบายการบริหารราชการเทศบาลต าบลยะหา ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

นโยบายเร่งด่วน 
1. การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. การจัดระเบียบการจราจรในเขตเทศบาลต าบลยะหา เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่โดย

การติดตั้งสัญญาณไฟการจราจรและสัญญาณจราจรในพ้ืนทีจุ่ดทางร่วม ทางแยกท่ีส าคัญ 
3. ดูแล ช่วยเหลือ ติดตามและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลยะหา 

นโยบายด้านต่างๆ 
1. ด้านบริหารจัดการ 

  1.1 ส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล และการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกดิจิตส านึกการรักท้องถิ่น 

  1.2 ส่งเสริม พัฒนา ระบบการบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และ
ผู้รับบริการ 

  1.3 พัฒนา ปรับปรุง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือการปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพ่ิมโอกาส สร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนและ

ประชาชนในท้องถิ่น 
  2.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านใน

การเข้าเรียนระดับปฐมวัย 
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศแก่ข้าราชการ พนักงาน และ

ประชาชน 
2.4 ส่งเสริมการกีฬา การนันทนาการ และเพ่ิมทักษะการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศทุก

ระดับการส่งเสริมกีฬา การแข่งขัน และการสร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รักการออกก าลังกาย
ตอลดจนพัฒนาปรับปรุงสถานที่ออกก าลัง และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
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  2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมทางการศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวันส าคัญของชาติ 

3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1 ติดตั้ง ซ่อมแซม และขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะให้มีความเพียงพอ และ

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม คูระบายน้ าในเขตเทศบาลเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากับ

ประชาชนในเรื่องน้ าขัง การอุดตัน และการส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์   
  3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์

สาธารณะตามอ านาจหน้าที ่

4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
  4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งจัดให้

มีตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดิน เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสได้เพ่ิมรายได้อีกหนึ่งช่องทาง 
  4.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
  4.4 ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้คลอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม 

และการดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

  5. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เกิดความสะอาด ส่งเสริมให้เกิด

ความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการรักษาความสะอาดในชุมชน 
   5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลยะหา และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน  
เพ่ือความสวยงามและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

  5.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การควบคุม ป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ที่อันตราย และดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  กระผม นายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง จะบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
จึงน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลยะหา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะหาที่เคารพทุกท่านว่า 
นโยบายดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลและบรรลุตามนโยบายได้จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากพ่ีน้อง
ประชาชนชาวเทศบาลต าบลยะหา จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะหา และข้าราชการ พนักงานของเทศบาล
ต าบลยะหาทุกท่าน กระผมและทีมงานบริหารจะมุ่งมั่นท างานเพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลยะหาในทุกด้านเพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนชาวเทศบาลต าบลยะหาต่อไป 
 

..................................................... 


