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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.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี  
นั้น 
 บัดนี้ กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเทพาลัย  
ครบรอบ 1 ปี แล้ว  จึงได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 กระผมขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่าน
มาให้ทุกท่านได้รับทราบ  ดังต่อไปนี้ 
 

• นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย   
ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  วันที่  8  พฤศจิกายน  2555 
 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาการสัญจรทางบกและทางน้ำ 
1.2 จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางเชื่อมระหว่างพื้นที่  รวมทั้งเส้นทางในการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
1.3 ขยายและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 การปรับปรุงระบบผังเมือง 
1.5 เช ื ่อมโยงและพัฒนาระบบชลประทานเพื ่อการอุปโภค/บร ิโภคและ

การเกษตร 
1.6 ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อพัฒนา

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  การสาธารณสุข  สังคมและวัฒนธรรม 
2.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมและการระวังป้องกัน

โรคติดต่อต่างๆ 
2.2 สนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  

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  ผู ้นำชุมชนและ

ประชาชนเพื่อเพิ่มทักษะในการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
และท้องถิ่น 
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน 
เป็นการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพของประชาชน  ประกอบด้วยกิจกรรม  

    และหรือโครงการในด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในการสร้างรายได้และลดรายจ่าย 
3.2 ส่งเสริมอาชีพ  การตลาดชุมชน  สินค้าพื ้นเมือง  สินค้าหนึ ่งตำบลหนึ่ง

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

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. นโยบายด้านการบริหาร 

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

4.3 สร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร  หมู ่บ้านและชุมชนเพื ่อเพ่ิม
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  และการเพิ ่มพื ้นที ่ป่า ไม้  รวมทั ้งการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ผลการดำเนินงานตามนโยบาย 
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ประจำปี  พ.ศ.2564 

 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว ้ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัด หมู่ที่ 9 ( จากถนนคสล.เดิม เชื่อมตำบล
กระเบื้องใหญ่) 

491,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3 (ถนนทิศเหนือหมู่บ้าน –  
ที่นางสาวเรณู เลี่ยมกระโทก )  

109,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 (นางสุภาพ  หมวดโพธิ์ 
– บ้านนางละออง วาดพิมาย) 

491,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16 (จากท่ีนานายฉ่ำ  
ทิพย์วันนา - วัดศรีศักดิ์ภาวนาราม)  

495,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านคอนเมือง หมู่ที่  2  
(จากถนนเจนจบทิศ ถึง บ้านบุตำแย )  

412,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 (จากศาลตาปู่ - ที่นา
นายมานะ  เขียนโพธิ์)  

495,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4  (จากบ้านนายจำนัล  ศรีนอก 
- ศาลาประชาคม)  

357,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางสุภาพ  กิ่ง
สันเทียะ - บ้านนางสาวน้อย เทินสะเกษ)  

308,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 (จากบ้านไร่นายทวี  เกษทิม - 
ถนนลาดยางบ้านหนองพรานปาน)  

207,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกระถิน  หมู่ที่ 5 (ช่วงถนนลาดยางกระถินหนองบัวจากนา
นายประยูร  ขนานไพร  - ที่นา  นายอมร  เพชรแสน)  

303,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3  (ที่นานายผจญ  เทพนอก - ที่นานาง
โสภาภรณ์ คนพิมาย)  

496,000 

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14 (จากท่ีนา นางหลงมา หมั่นคง 
- ที่นานายสงบ   เกนอก)  

180,000 
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13 โครงการวางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง  190,000 

14 ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง  82,000 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

15 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านบุตำแย   หมู่ที่  1 (สายบ้านนางสำราญ  สรสิทธิ์ถึงสวนป่า
หนองแซง)  ต.เทพาลัย อ.คง จ.นม. 

497,000 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่  16  (จากนานายฉ่ำ  ทิพย์
วันนา-วัดศรีศักดิ์ภาวนาราม)  

497,000 

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 (ที่นานายธวัชขัย  ราวนอก-ที่นา
นายสร้อย  ช่างปลูก)  

494,000 

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระปทุม หมู่ที่  12 (จากไร่นายใบ  เฉลี่ยกลาง-ไร่นาย
ดาวเรือง  การเกษ)  

102,000 

19 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.175-01 สาย
บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่  7 ถึงบ้านหนองพรานปาน  หมู่ที่  6 

9,374,000 

20 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.175-01 สาย
บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6  

5,929,000 

21 โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 175- 05 สายบ้าน
บ้านกระถิน หมู่ที่ 5 - บ้านดอนเขว้า ตำบลชีวาน อ.พิมาย  

2,119,000 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 175- 97 บ้านวัด  
หมู่ที่ 9 ( จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเชื่อมตำบลกระเบื้องใหญ่ )  

1,559,000 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 175- 47 สายบ้าน
ตะคร้อมิตรภาพหมู่ที่ 14 ( สายบ้านตะคร้อมิตรภาพ – เขตเทศบาลเทพาลัย )  

655,000 

 

2.การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข สังคมและวัฒนธรรม 
 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว(้บาท) 

24 โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พ่ึง  10,000 

25 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และวันหยุด
เทศกาลสงกรานต์  

40,000 

26 โครงการฝึกอบรม ทบทวน หรือเพ่ิมศักยภาพให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 100,000 

27 โครงการ Big  Cleaning  Day 15,450 



 

รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย                                  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
6 

 

28 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย“จังหวัดสะอาด” ฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งแวดล้อม และ
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  

339,040 

29 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน พระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

75,360 

30 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง 

21,620 

31 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  26,590 

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  760,800 

33 ค่าอาหารเสริม (นม)  1,250,420 

34 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต. เทพาลัย  2,040,000 
 

3.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจนเป็นการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพของ

ประชาชน 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว้ 
(บาท) 

35 โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนและส่งเสริม
เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

13,680 

 

4.นโยบายด้านการบริหาร 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว้(บาท) 

36 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ  25,000  

37 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  15,000 

38 โครงการรณรงค์การชำระภาษี จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ บริการฉับไวพึงพอใจประชาชน                                                                 10,000 

39 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น  3,900 

40 ค่าจ้างท่ีปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 20,000 

41 อุดหนุนส่วนราชการ 10,000 
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ลำดับ โครงการ ตั้งไว้(บาท) 

42 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 127,300 

43 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000 

44 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,479,600 

45 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,705,600 

46 สำรองจ่าย 250,000 

47 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 112,000 

48 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 199,842 
 

5.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว้(บาท) 

49 โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ  20,000 

50 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร  

50,000 

51 โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ  20,000 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ 

 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และวันหยุด

เทศกาลสงกรานต์  
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โครงการฝึกอบรม ทบทวน หรือเพิ่มศักยภาพให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร) 

 

 

 

 

            

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ 

           อบต.เทพาลัย ประจำปี 2564 

 

 

 

 
 

 

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ  
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร 

 

 

  

 

 

 

 

โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ 
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โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนและส่งเสริม
เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

 

 

   

 

โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง 

 

 

 

 

 

 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย“จังหวัดสะอาด” ฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร 

                    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งแวดล้อม 

                    และการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

           เทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  
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โครงการป้องกันโรคต่างๆ 

• พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 

 

  

 

 

 

 

• พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย   

 

 


