
 
รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย                                  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1 

 
1.คำแถลงรายงาน 

ตามท่ีกระผม นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก ได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ก่อนเข้ารับหน้าที่ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1   
ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  12  มกราคม  พ.ศ.2565  ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5   ได้กำหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี  คำแถลงนโยบาย  ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  

บัดนี้ กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบล 
เทพาลัย  ครบรอบ 1 ปี แล้ว  จึงได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 กระผมขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบ
หนึ่งปีที่ผ่านมาให้ทุกท่านได้รับทราบ  ดังต่อไปนี้ 
 ⚫ นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 
     ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  วันที่  12  มกราคม  2565 

1. นโยบายเร่งด่วน 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การ

ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั ้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม    

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิง
รุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอด
สารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนา
บริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ 
ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม   
ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสม
กับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริม
การติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที ่
                 3. นโยบายการศึกษา 

เพื ่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน          
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุน
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งบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และ
สังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตาม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่สำหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาทกุประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 

4. นโยบายการปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่

สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ป้องกันการพังทลา ย
ของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การ
แก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 

5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที ่อย่างต่อเนื ่อง เชื่อมโยงโครข่าย      

การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน
ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและ
เส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน  

๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง  

การเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการ
เล ือกต ั ้ งท ุกระด ับ และการม ีส ่วนร ่วมพัฒนาท้องถ ิ ่นร ่วมก ับองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล เทพาลัย 
โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน  ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
(SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยสามารถดำเนินงานตาม

นโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และ
คุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่าง
ต่อเนื ่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื ่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์   
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การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและ
ผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่
จำเป็นสำหรับผู ้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั ้งการสัมมนา แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร ่วมกันระหว่าง         
ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ 

 
ผลการดำเนินงานตามนโยบาย 

ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ประจำปี  พ.ศ.2565 
1. นโยบายเร่งด่วน 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว้(บาท) 
1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ 25,000 
2 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลเทพาลัย 
263,000 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 
4 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 293,600 
5 สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 112,000 

 

2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว้(บาท) 
6 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และวันหยุด

เทศกาลสงกรานต์  
10,000 

7 โครงการฝึกอบรม ทบทวน หรือเพ่ิมศักยภาพให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) 100,000 
8 โครงการ Big Cleaning Day 12,620 
9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน พระเจ้าน้องนาง

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
75,360 

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 8,400 
11 โครงการสืบสานอาหารไทยท้องถิ่น 20,000 
12 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน 

ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 
46,950 

13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 121,390 
14 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000 
15 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,652,400 
16 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,619,200 
17 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 381,960 
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3. นโยบายการศึกษา 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว้(บาท) 
18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 752,300 
19 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,098,100 
20 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล 

พนักงานจ้าง 
22,420 

21 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต. เทพาลัย 2,058,000 
 

4. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว ้(บาท) 
22 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร 
20,860 

23 โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ 8,240 
 

5.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 ลำดับ โครงการ ตั้งไว ้ 
(บาท) 

24 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระถินหมู่ที่ 5 (สายตะวันตกจากบ้านนายจรัส วงศ์คำ 
– ฝายน้ำล้น) 

489,000 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 (จากวัดคอนเมือง -    บานประตูน้ำเปิด 
(ปตร.คอนเมือง) 

496,000 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 (จาก ที่นานายเขียว นกแก้ว -สระหนอง
บัว) 

384,000 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11   (จากบ้านนายพูน  
อุ้ยนอก-ที่นานายมานะ เขียนโพธิ์)  

497,000 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนวัว หมู่ที่ 8 (จากบ้าน นางสวย พรมเสน-
บ้านนายนัยนันท์ พรมเสน) 

106,000 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที ่4 (จากบล็อกคอนเวิสต์ –  
แยกหนองตาวงศ์) 

493,000 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14 (จากที่นานาง
ประกอบ  พลกลาง –เขตเทศบาลตำบลเทพาลัย) 

389,000 
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31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคูณพัฒนา  หมู่ที่  17 (จากบ้านนายดาว  

จงแต่งกลาง-บ้านนายยง  นามนอก) 
188,000 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระปทุม  หมู่ที่  12  (จากศาลปู่ตา-วัดป่าศรี
ศักดิ์ภาวนาราม) 

496,000 

33 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกแปะ หมู่ที่  3 (จากที่นานางจิราพร  ศิริเมือง-ที่นาง
นางสุภารัตน์  โชตินอก)  

496,000 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
34 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวโคก  หมู่ที่  7  (จากถนนมิตรภาพ-ที่นานางใจ  

ภักดีนอก) 
180,000 

35 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 (จากศาลปู่ตา-วัดป่าศรีศักดิ์ภาวนาราม) 418,000 
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 (ที่นานายวิรัช  ค้าข้ึน-บ้านนายเสมอ  

เชี่ยวชาญ) 
498,000 

37 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกแปะ  หมู่ที่ 3 (จากที่นานางจิราพร  ศิริเมือง-ที่นานาง
สุภารัตน์  โชตินอก) 

467,000 

38 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ  หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางสาวขวัญ  เทียมกระโทก-
ถนนเจนจบทิศ) 

144,000 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่  14  (จากที่นานางพะยอม   ศรีนอก-
เหมือง) 

244,000 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคูณพัฒนา  หมู่ที่  17  (จากบ้านนายสมหมาย  บุญศรี-
ถนนลาดยาง) 

36,000 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคูณพัฒนา  หมู่ที่  17 (จากบ้านโนนคูณพัฒนา-บ้านบุ่ง
ตะครอง) 

300,000 

42 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านบุตำแย  หมู่ที่  1 (จากบ้านนายบัญชา  ใหญ่น้ำ-
บ้านนางแจ่ม  แก้วไพฑูรย์) 

498,000 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.0175-94 บ้านวัด หมู่ที่ 9 
(จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเชื่อมตำบลกระเบื้องใหญ่)  

488,000 

44 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคอนเมือง  หมู่ที่  2 (จากที่นานายแฉล้ม ชีโพธิ์-ที่นานายเร  
ด่านลำมะจาก) 

144,000 

45 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนทะบวง  หมู่ที่  11  (สายบ้านนางพัสรี  เตรียมสิริ
วรรณ เชื่อมตำบลดอนยาวใหญ่) 

498,000 
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6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว(้บาท) 
46 โครงการอบรมพันธุ์ข้าวชุมชนและส่งเสริมเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,280 
47 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย                                                      
48 โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ การบริหาร

จัดการของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 

7,530 

 

7.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

ลำดับ โครงการ ตั้งไว้(บาท) 
49 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 

50 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000 

51 ค่าจ้างท่ีปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 20,000 

52 โครงการรณรงค์การชำระภาษี จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ บริการฉับไวพึงพอใจประชาชน 10,000 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

 
    

 

 

 

 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน พระเจ้าน้องนางเธอ                
    เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

 

 

 

            
 
 
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ 
     อบต.เทพาลัย  
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โครงการอบรมพันธุ์ข้าวชุมชนและส่งเสริมเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

  
 
โครงการ Big Cleaning Day 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
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โครงการสืบสานอาหารไทยท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

   

 

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม ทบทวน หรือเพิ่มศักยภาพให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) 

 

 

 

 


