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เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
 

ตามที่  ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าค้อ                 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าค้อ เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ข้าพเจ้า  นายพิชญา  โพชราษฎร  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ท่าค้อ เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ท่าค้อ ตามประกาศ คณะกรรมการการเลือกต้ัง  เรื่อง ผลการเลือกต้ังนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม และหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ ลต (นพ) 0002/ว 3 
เมื่อวันที่ 26  มกราคม พ.ศ. 2565   ให้ประกาศผลการเลือกตั้งและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าค้อ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565  

 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้าพเจ้า นายพิชญา  โพชราษฎร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าค้อ จึงขอแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ แห่งน้ี  โดยจะด าเนินการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่าค้อ ให้บรรลุถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ท้องถิ่น  แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชน             
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบ ลท่าค้อ  โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนา           
ในแต่ละด้าน  ดังต่อไปน้ี 

 
1. นโยบายเร่งด่วน 

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย  
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โรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-19 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

2.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  การสืบสานประเพณี 
     วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 2.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี    
ของท้องถิ่น 
 2.2 ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 2.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 2.4 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
 2.5 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
 2.6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 2.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนชาวต าบลท่าค้อ  ด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2.8 สนับสนุนกิจการตลาดในชุมชน หรือศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน  เพื่อให้
สามารถรองรับการซื้อขายและการกระจายสินค้าการเกษตรอย่างเป็นระบบ  มีสถานที่
จ าหน่ายสินค้าราคาถูก  สะอาดและปลอดภัย 

2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้  โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
จัดระบบการผลิต  การตลาด  และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

2.10 สนับสนุน ส่งเสริม ประสาน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์  ถนนเส้นทางจักรยานตลอดริมฝั่งแม่น้ าโขง  ให้สะอาด สวยงาม 
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2.11 สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2.12 พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) ส่งเสริมการผลิตสินค้า    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพิ่มพูนทักษะฝีมือ  เพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการ
ของตลาดทั่วไป 

2.13 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในต าบล เช่น  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี  
กลุ่มเลี้ยงปลา  กลุ่มลี้ยงสัตว์ ฯลฯ  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

 



 

     -3- 
 
2.14  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาแหล่ง

วัฒนธรรมในต าบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดให้มีระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยว     
พร้อมจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
 
3.  นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์  
 3.1 ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 3.2 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.3 จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ  
การฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนา      
เด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
 3.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ ์
 3.6 การจัดการศึกษา 
 3.7 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 3.8 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 3.9 การส่งเสริมกีฬา 
 3.10 การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 3.11 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 3.12 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 3.13 การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์
 3.14 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.15 สนับสนุนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์อบรม       
เด็กก่อนเกณฑ์ และโรงเรียนในสังกัด โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน  

3.16 สนับสนุนการจัดสวัสดิการส าหรับเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
ผู้ปุวยเอดส์ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 

3.17  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มและองค์กรชุมชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ  
กลุ่มสตรีต าบลท่าค้อ  ศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในต าบลท่าค้อ  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม   
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สภาเด็กและเยาวชน  ศูนย์ อปพร. และกลุ่ม อสม. เพื่อขับเคลื่อนการท างานในการ
ให้บริการประชาชน 

3.18  ส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน ทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ       
การเรียนรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  

3.19 สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มของเยาวชน กลุ่มอาสาสมัคร เพื่อร่วมกัน
ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในต าบลท่าค้อ 

3.20  สนับสนุนการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร  ทุกภาคส่วน   

3.21  สนับสนุนการท างานของ อปพร .และศูนย์กู้ชีพกู้ภัย โดยการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการป ฏิบัติงาน  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน     
ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  

3.22 จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับต าบล  เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 

3.23  สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬาทุกประเภท   
ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน  จัดให้มีสถานที่ออก
ก าลังกายและลานกีฬากลางท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ 

3.24 สนับสนุนการด าเนินการเฝูาระวัง  ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและ      
โรคระบาดในพื้นที่  ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัย
ของประชาชน 

3.25 ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.26 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและ
ประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 

3.27  สนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจ จุดอ านวยความปลอดภัยทางถนนในเทศกาล
ต่างๆ 
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4.  นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  
 4.1 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
 4.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
 4.3 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 4.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 4.6 การผังเมือง 
 4.7 การควบคุมอาคาร 

4.8 ส่งเสริมให้มีการใช้หลักธรรมาภิบาล ( Good  Governance)  มาเป็น
แนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ให้ข้าราชการพนักงาน
มีขวัญและก าลังใจที่ดีพร้อมปฏิบัติงานเพื่อองค์กร 

4.9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการบริหารท้องถิ่น  โดยร่วมคิดร่วมท าร่วมร่วมแก้ปัญหา ตลอดจนมี        
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตรวจสอบ
การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นต้น 

4.10 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
ในการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  สะดวกและรวดเร็ว 

4.11 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และทันต่อสถานการณ์ 

4.12 พัฒนาสถานที่ราชการ อาคารส านักงานให้ได้มาตรฐาน  ให้เป็นหน่วยงาน
แห่งการต้อนรับ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เต็มใจให้บริการประชาชน 

4.13 ส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรมีความรู้ในเรื่องการปกครองท้องถิ่น  
สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

4.14 สนับสนุน  ส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  เผยแพร่กิจกรรม 
โครงการ  ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ   จัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ
ต าบล 

4.15  สร้างระบบการบริหาร  โดยเน้นการท างานให้มีความสุจริตโปร่งใส  
ประชาชนตรวจสอบได้และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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4.16  พัฒนาปรับปรุงงานจัดเก็บรายได้  การจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม  
ใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นธรรมเพื่อน ารายได้มาพัฒนาท้องถิ่น 

 
5.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 
5.1  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
5.2  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
5.3  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
5.4  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ 
5.5  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ  
5.6  การสาธารณูปการ 
5.1  ด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและพัฒนาถนนสายหลักและ     

สายรองให้มีสภาพดีได้มาตรฐาน 
5.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ าประปา ร่องระบายน้ า แหล่งน้ า ไฟฟูาส่อง

สว่าง  ไฟฟูาเพื่อการเกษตร  ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งต าบล 
5.3  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  การเกษตรกรรม  อย่างพอเพียง

และทั่วถึงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ า 
5.4  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนห้วยบังกอให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  

สถานที่ออกก าลังกาย สวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และออกก าลังกายอย่างเหมาะสม 

5.5  จัดให้มีลานกีฬา  สถานที่ออกก าลังกาย  เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 
 

6.  นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  6.1  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 6.3  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.4  การดูแลที่สาธารณะ 
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6.5  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยู่ในต าบล  เช่น  การปลูกปุาการปลูกหญ้าแฝก  และการประสานของบประมาณใน
การก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ง  เพื่อปูองกันการพังทลายของหน้าดิน  

6.6  ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรอินทรีย์  สนับสนุน
การจัดท าโครงการอบรมเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 

6.7  สนับสนุนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน   เช่น การประกวด
หมู่บ้านสิ่งแวดล้อม 

6.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  ในการ
ควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ  และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  

6.9  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง               
ถึงปลายทาง  เช่น  การคัดแยกขยะก่อนการน าไปทิ้ง  
 6.10  สนับสนุนการด าเนินการพัฒนาบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในต าบล 
 6.11   ควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน  และส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในต าบล 

 


