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1.คำแถลงรายงาน 

 ตามที่กระผม นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก ได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 
พ.ศ.2555  เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ.2555  ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี  
นั้น 
 บัดนี้ กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเทพาลัย  
ครบรอบ 1 ปี แล้ว  จึงได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 กระผมขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่าน
มาให้ทุกท่านได้รับทราบ  ดังต่อไปนี้ 
 

• นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย   
ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  วันที่  8  พฤศจิกายน  2555 
 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาการสัญจรทางบกและทางน้ำ 
1.2 จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางเชื่อมระหว่างพ้ืนที่  รวมทั้งเส้นทางในการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
1.3 ขยายและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 การปรับปรุงระบบผังเมือง 
1.5 เชื่อมโยงและพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการอุปโภค/บริโภคและ

การเกษตร 
1.6 ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืนทั้งในและนอกพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  การสาธารณสุข  สังคมและวัฒนธรรม 
2.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมและการระวังป้องกัน

โรคติดต่อต่างๆ 
2.2 สนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม  

รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2.4 การสงเคราะห์คนยากจน  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
เอดส์ 

2.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
2.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทั้งทางบกทางน้ำ 
2.8 การพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี 
2.9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการอบรม / ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครอื่น 
2.10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างทุกภาคส่วนราชการ  ภาคประชาชนเพ่ือ

ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
2.11 ส่งเสริมการฝึกอบรม / การศึกษาดูงานของบุคลากร  ผู้นำชุมชนและ

ประชาชนเพ่ือเพ่ิมทักษะในการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
และท้องถิ่น 
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน 
เป็นการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพของประชาชน  ประกอบด้วยกิจกรรม  

    และหรือโครงการในด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในการสร้างรายได้และลดรายจ่าย 
3.2 ส่งเสริมอาชีพ  การตลาดชุมชน  สินค้าพ้ืนเมือง  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
3.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนิเวศน์และมรดกทางสังคมวัฒนธรรม 
3.5 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ 
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
3.7 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
3.8 สนับสนุนส่งเสริม เอกลักษณ์ชุมชนเพ่ือการนำจุดแข็งของชุมชนไปต่อยอด

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. นโยบายด้านการบริหาร 

4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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4.2 สนับสนุน  สร้างความเข้าใจ  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  ระเบียบและ
แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง  เป็นธรรม 

4.3 สร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร  หมู่บ้านและชุมชนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 

4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์  เสนอข้อมูลข่าวสาร
อันเกิดประโยชน์แก่ภาคประชาชน  เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้  รวมทั้งรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.5 ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและคงอยู่ตลอดไป 
5.2 ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4 การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ไม้  รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ผลการดำเนินงานตามนโยบาย 
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ประจำปี  พ.ศ.2563 

 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำ
ดับ 

โครงการ ตั้งไว ้ 
(บาท) 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 16 โครงการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1 (รอบสระหนองสองห้อง) 301,000.00 

2 โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายบัญชา ใหญ่น้ำ - บ้านนายสมใจ  อนันทวัน) 220,000.00 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 (ท่ีนานายวิรัตน ์ค้าข้ึน - บ้านนายเสมอ เช่ียวชาญ) 492,000.00 

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3 (บ้านนายอุดม  ทิพย์พงศ์ธร – บ้านนางบุญสืบ  สายทอง) 148,000.00 

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (จากบล็อกคอนเวสิ – ลำสะแทด) 462,000.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกระถิน หมู่ที่ 5 
ช่วงที่ 1 จากท่ีนานายสมพร  ทำนานอก-ที่นานายวิชัย  กองคำ 
ช่วงที่ 2 จากบ้านนายชาตรี ออกมา-ที่นานายอัครเดช  พละเสน 

356,000.00 

7 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6 (จากหน้าบ้านนายสมชาย  เอียการนา –  
บ้านนางสมหมาย อารีย์) 

496,000.00 

8 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 (จากถนนมิตรภาพ-บ้านนายบุญส่ง  หอมจันทร์) 481,000.00 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวัว หมู่ที่ 8  (แยกเข้าสวนนางประกอบ  พรมเสน) 400,000.00 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัด หมู่ที่ 9 (จากถนน คสล. เดิม-หนองละเลิงเกลือ) 492,000.00 

11 โครงการขุดลอกหนองโกรกโพธิ์ บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 (หนองโกรกโพธ์ิ) 460,000.00 

12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 (จากบ้านนายสวุรรณ   การเกษ - วัดป่าศรีศักดิภ์าวนาราม) 377,000.00 

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 13 (จากท่ีนานายเขียว  นกแก้ว - ลำสะแทด) 485,000.00 

14 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตะคร้อมิตรภาพหมู่ที่ 14 (จากท่ีนานางเฉลียว ฝมีือสาร – เขตเทศบาลตำบล 
เทพาลัย) 

493,000.00 

15 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16 (จากบ้านนางประจวบ  จัตรุัส - บ้านนางพวงมาลา   
ศรีศักดิ์นอก) 

492,000.00 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคณูพัฒนา หมู่ที ่17 (จากบ้านนายพันธ์ุ  น้อยการนา-บ้านนาย
สมหมาย  บุญศรี) 

494,000.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

17 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเขม็) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสมีา 

2,063,400.
00 



 

รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย                                  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
5 

 

ลำ
ดับ 

โครงการ ตั้งไว้ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเขม็) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสมีา 

2,063,400.
00 

 ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรตีรหสัทางหลวงท้องถิ่น นม. ถ.175-05 สายบ้านกระถิน หมู่ที่ 5  2,700,000.
00 

 ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.175-05 สายบ้านกระถิน หมู่ที่ 5  870,000.00 

ข้อบัญญัติ 

22 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 600,000 
โอนเพิ่ม

222,000.00 

23 ก่อสร้างประปาบาดาลภายในสำนกังาน อบต.เทพาลัย 300,000 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 (สายจากถนนเจนจบทิศ ถึง  บ้านบุตำแย) 495,000 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11  (จากถนนเจนจบทิศ ถึงบ้านนางสุภาพ  หมวดโพธ์ิ) 484,000 

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (จากท่ีนานายสมพงษ์ อารีย์  ถึงที่นานายเลี่ยม หมั่นคง) 435,000 

27 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14  (จากท่ีนานางสมร เพียงสูงเนิน   
ถึงที่นานางประกอบ จำปาโพธิ์) 

484,000 

28 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6  (จากหน้าบ้านนายจุน จริงโพธิ์) 154,000 

29 โครงการขุดลอกบึงหนองพรานปาน (ขุดลอกบึงบริบูรณ์) หมู่ที่ 6 768,000 

30 ปรับปรุงอาคาร OTOP อบต.เทพาลัย หมู่ที่ 9 206,000 

31 โครงการขุดลอกสระเจ้าหัว บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 13 ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

432,000.00 
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2.การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข สังคมและวัฒนธรรม 
 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว(้บาท) 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

31 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,680 
โอนเพิ่ม 

2,920.00 

32 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 767,400 

33 โครงการจดักิจกรรมเกีย่วกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขต อบต. เทพาลยั 85,000 

แผนงานการศึกษา 
39 โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย 20,000 

40 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้านภยัยาเสพติดตำบลเทพาลัย 100,000 

41 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมสำหรับผู้บรหิาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 20,320 

42 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนในเขต อบต. เทพาลัย 2,080,000 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

43 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี 14,700 

44 โครงการพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 9,850 

45 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 35,000 

46 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 35,000 

47 โครงการฝึกอบรม ทบทวน หรือการเพิ่มศักยภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 70,000 

48 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 30,000 

แผนงานสาธารณสุข 

49 โครงการการบริหารจัดการขยะมลูฝอย "จังหวัดสะอาด" 50,000 

50 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 100,000 

51 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

100,000 

52 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน 280,000 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

53 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,680 

54 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 767,400 

55 โครงการจดักิจกรรมเกีย่วกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขต อบต. เทพาลยั 85,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
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56 โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผูม้รีายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง 10,000 

 

3.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจนเป็นการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพของ

ประชาชน 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว้ 
(บาท) 

51 โครงการอบรมคณะกรรมการศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยผีลติพันธ์ุข้าวชุมชนและส่งเสรมิเกษตรกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11,460 

52 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ 30,000 

53 โครงการสืบสานอาหารไทยท้องถิ่น 20,000 

 

4.นโยบายด้านการบริหาร 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว้(บาท) 
54 โครงการ อบต./อำเภอเคลื่อนที ่ 4,200 

55 โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์ 8,900 

56 โครงการปรองดองสมานฉันท์ 7,900 

57 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 2,900 

58 โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ การบรหิารจดัการของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

300,000 
โอนเพิ่ม 

26,000.00 

 

5.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว้(บาท) 

59 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 9,740 

60 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ผืนดินและน้ำ 8,240 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ 

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ 

    

 

 

 

 

โครงการ Big Cleaning Day 

 

 

 

 

 

โครงการป้องกันโรคต่างๆ 

• พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
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• โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและ

พนักงานจ้างของ อบต.เทพาลัย ประจำปี 2563 

 

 

 

 

 

• โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ การบริหาร

จัดการของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน

จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 

 

 

 

 

 

• โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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• โครงการปลูกหญ้าแฝก 

 

 

 

 

 

 

 

• โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 

เทพยวรางกูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


