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*********************************************************************************** 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 ตามท่ีกระผม นายจีรพงษ์  ใจวงศ์ ได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ในการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศผลการเลือกต้ัง       
เมื่อวันท่ี  25  มกราคม  2565  นั้น 

 เพื่ อ ให้การบริหารงานขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลทรายขาว เป็นไปตามบทบัญญั ติ                          
ในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ท่ีบัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภา          
องค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้นายกองค์ก ารบริหารส่วนต าบล     
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล      
การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และการแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท านโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านท่ีมาประชุมด้วย 

 บัดนี้ กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว และคณะผู้บริหารได้ก าหนดแนวทาง
และนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เสร็จส้ินแล้ว จึงขอแถลงนโยบาย                    
ต่อสภาอันทรง เกียรติแห่ งนี้  กระผมจะบริหา รงานโดยยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย                               
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560                         
ส าหรับแนวทางการจัดท านโยบายในครั้งนี้ได้จัดท าให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรว งมหาดไทย              
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์อ าเภอพาน แผนพัฒนาต าบลทรายขาว ตลอดจนค านึงถึงวิ สัยทัศน์ และนโยบายของกระผม                        
ท่ีเสนอต่อประชาชนในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังท่ีผ่านมา ท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และท่านสมาชิก                  
ผู้ทรงเกียรติ แนวนโยบายท่ีกระผมจะแถลง และจะด าเนินการ มีท้ังหมด 7 ด้าน คือ 

1.ด้านนโยบายเร่งด่วน 
 1.1 สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
โดยการท าให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ท่ีจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในต าบลทรายขาวด้วยความโปร่งใส 
 1.2 สร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการด าเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว และฝุายปกครอง รวมกันให้เป็นหนึ่ง 
 1.3 สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อเปิดจุดกลับรถช่ัวคราว     
และสร้างจุดกลับรถถาวร 
 2. นโยบายด้านการบริหาร… 



 
 
2. นโยบายด้านการบริหาร 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นประชาชนมีส่วนร่วม         
การสนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน โดย ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมิน ผล เพื่อประโยชน์            
ของประชาชนต าบลทรายขาว 
 2.2 ส่งเสริมหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นท่ี ท้ังให้การสนับสนุนและร่วมมือ โรงเรียน วัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตต าบลทรายขาว อย่างท่ัวถึง 
 2.3 ปรับปรุ งการให้บริการของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลตลอดจนพนักงานจ้าง                          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง             
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนความมั่นคง รักษาความสงบเรียบร้อยของต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัครต ารวจชุมชน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการปูองกัน  
และปราบปรามยา เสพ ติด โดย เฉพาะบุคคลก ลุ่ม เ ส่ีย งและใ ห้การสนับสนุน ศูนย์ปฏิบั ติการ ต่อ สู้                               
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 2.5 การบริหารจัดการ และส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็น
อุทกภัย อัคคีภัยหรือ วาตภัย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน            
ของประชาชน 

3. ด้านการศึกษา ศาสนา 
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนในต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนผู้สูงอายุ          
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในเขตพื้ นท่ีเพื่อให้ได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง      
เท่าเทียม และต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางการศึกษา 
 3.2 สนับสนุนการศึกษาแก่  เด็กนัก เรียน ท่ียากจนและด้อยโอกาสและประชาชนท่ัวไป                         
โดยการมอบทุนการศึกษา และสนับสนุนทุนการซื้ออุปกรณ์ด้านการศึกษา 
 3.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ จารีตประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น 
 3.4 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา และศาสนสถาน ในเขตพื้นท่ีต าบลทรายขาวให้ได้รับการพัฒนา
และท ากิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง มุ่งพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน 
กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในกิจกรรมการปูองกันควบคุมสถานการณ์ของโรคต่าง ๆ    
ท่ีสามารถปูองกันได้ และด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุนระบบการรักษาพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการจัดหารถรับส่ง                
ผู้ปุวยฉุกเฉิน และสนับสนุนอาสาสมัครกู้ชีพต าบลทรายขาว 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสุขภาพท่ีดีแก่ผู้สูงอายุ สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ               
และโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายขาว 
 4.5 สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับต าบลให้มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4.6 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม   
อย่างยั่งยืน 
 4.7 ส่งเสริม สนับสนุน… 



 
 
 
  4.7 ส่งเสริม สนับสนุนการก าจัดขยะท่ียั่งยืนโดยชุมชน ตามหลักวิชาการเพื่อสุขภาพวะท่ีดี          
ของชุมชน 

5. ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้มี การจัดต้ัง กลุ่ม ชมรม สมาคมหรือสหกรณ์                        
โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และความเข้มแข็งของชุมชน 
 5.2 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ท้ังด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน                     
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมืองให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้                       
ให้กับประชาชน 
 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ และเอกชน                          
ในการจัดต้ังตลาด เพื่อจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP 
 5.4 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และเอกชน ฟื้นฟู พัฒนา
ศักยภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของต าบลทรายขาว 

6.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 6.1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรักษาถนนให้ได้มาตรฐาน สามารถอ านวยความสะดวกในการสัญจร 
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและท่ัวถึง 
 6.2 การสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้สะอาดมี คุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภค บริ โภค                          
หรือเพื่อใช้ในการเกษตร 
 6.3 แก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ให้น้ าสะอาด เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในเขตพื้นท่ี 
 6.4 ขยายเขตการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลทรายขาวให้ท่ัวถึง 
 6.5 จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า ด้วยการขุดลอกคูคลองท่ีต้ืนเขิน ให้สามารถใช้ระบายน้ า
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตพื้นท่ีต าบลทรายขาว และใช้ในการเกษตรกรรม 

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานโครงการ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี           
กลุ่ม อสม อปพร. ต ารวจบ้าน กนช. อช. ลูกเสือชาวบ้าน ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ 
ความสามารถ ความสามัคคี และมีจิตอาสาอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข 
 7.2 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานโครงการเพื่อเด็ก เยาวชนคนหนุ่มสาว สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเช้ือ ได้รับทุนการศึกษา เบ้ียยังชีพ สวัสดิการ ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาล 
 7.3 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องการปูองกัน          
และบรรเทาสาธารณภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง             
และอุบัติเหตุ 
 7.4 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานนโยบายการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด                         
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 7.5 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้มี ลานกีฬา สถานท่ีออกก าลังกาย สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อต่อต้านยาเสพติด ท้ังกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ในระดับนักเรียน 
เยาวชน ประชาชนท่ัวไป และผู้สูงอายุ 

/ท่านประธานท่ีเคารพ… 
 
 



 
 

 ท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมขอเรียนว่า กระผมและฝุายบริหาร        
จะปฏิบั ติหน้าท่ี และบริหารงานให้สมกับท่ีไ ด้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ต าบลทรายขาว                     
ให้เข้ามาท าหน้าท่ีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว กระผมมีความมุ่งมั่น ต้ังใจท่ีจะเข้ามาพัฒนา
อง ค์การบริหาร ส่วนต าบลทรายขาว  ส่ิง เหล่านี้   คง ไ ด้รั บการบัน ทึกไ ว้ ในหน้าประวั ติศาสตร์ ใหม่                                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อย่างแน่นอน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     
นโยบายท่ีกระผม ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝุาย                  
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ พวกเราต่างมีเจตนารมณ์ตรงกันนั้น คือ ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมพัฒนา เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนต าบลทรายขาว เป็นส าคัญ 

 ท้ังนี้ นโยบายท่ีกระผมได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขอ านาจหน้าท่ี            
และกรอบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวทุกประการ ขอขอบคุณครับ 


