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ค าน า 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพิ่มเติมฉบับท่ี  6  พ.ศ.  2552  มาตรา  58/5  วรรค 1 ก าหนดไว้ว่า  ก่อนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้ารับหน้าท่ี  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลง นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
โดยไม่มีการลงมติ  ท้ังน้ีภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล   วรรค 3 การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ให้กระท า โดย
เปิดเผย  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนท่ีมาประชุมด้วย  วรรค 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท ารายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นนประจ าทุกปี  และ วรรค  6  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงาน
แสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลด้วย 

 

บัดน้ี  ได้ครบก าหนดระยะเวลาท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ   ต้องจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงต่อสภาไว้  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  พ.ศ.  2560  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ   และประชาชน ชาวต าบลท่าค้อ
เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานโดยท่ัวกัน  
 
 
 

                                                            
                                                          (นายสฤษด์ิ  บัวลง) 

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ  
                                                            ธันวาคม  2560 
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ส่วนที่  1 
นโยบายการพัฒนา 

 
นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  มีดังนี ้

 

1.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และทรัพยากรมนุษย ์
1.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน   
1.2  สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  อาหารกลางวัน  ในโรงเรียน  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
1.3  การจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  อย่าง

ทั่วถึงและเป็นธรรม   
1.4  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มและองค์กรชุมชน  เช่น  ชมรมผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรีต าบลท่าค้อ       

ศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในต าบลท่าค้อ  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  สภาเด็กและเยาวชน  และศูนย์  
อปพร.  

1.5  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ  การพัฒนาอาชีพ   และการด าเนินชีวิตตามปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

1.6  ส่งเสริมกิจการตลาดในชุมชน  เพื่อให้สามารถรองรับการซื้อขายและการกระจายสินค้าการเกษตร
อย่างเป็นระบบ   

1.7  การส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  

1.8  สนับสนุนส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มกิจกรรมของเยาวชน 
1.9  สนับสนุนส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
1.10  เสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  รวมทั้งการรักษา

ความสงบเรียบร้อยภายในต าบล  เช่น  สนับสนุนการท างานของ อปพร. และศูนย์กู้ชีพกู้ภัย   
1.11  จัดต้ัง  ปรับปรุง  ศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในต าบลให้ได้ตามมาตรฐาน 
1.12  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก   ส่งเสริมให้มีการออกก าลัง  

กาย  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สนับสนุนกลุ่มและชมรมกีฬาชนิดต่าง ๆ   
1.13  ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ  
1.14  เพิ่มศักยภาพในด้านการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน   

 
2.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1  ส่งเสริมการพัฒนาต าบลน่าอยู่  พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  การก่อสร้าง  ปรับปรุง    
ซ่อมแซม   เส้นทางคมนาคม  ร่องระบายน้ า  และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
แหล่งน้ า  และการพัฒนาระบบสื่อสารภายในหมู่บ้านให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งต าบล 

2.2  สนับสนุนการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  เช่น  การขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน 
2.3  การจัดท าผังเมืองอย่างเป็นระบบ 
2.4  สนับสนุนการออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 
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3.  นโยบายการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
3.1  ส่งเสริมการฟื้นฟูองค์ความรู้ทางศาสนา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน 
3.2  การพัฒนาและปรับปรุง  ศาสนสถาน  และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
3.3 การส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  เช่น  ประเพณีท าบุญตักบาตร

ในวัน  เข้าพรรษา   ประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์   
3.4  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมประจ าต าบลท่าค้อ 
3.5 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว  เช่น  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบล   และจัดให้

มีระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  พร้อมจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
 
4.  นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส านึก
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในต าบล  เช่น  การส่งเสริมการปลูกปุาประเภทต่าง ๆ   

4.2  ฟื้นฟูและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน  เช่น  การรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก  
และการประสานของบประมาณในการก่อสร้างเข่ือนริมตลิ่ง  เพื่อปูองกันการพังทลายของหน้าดิน 

4.3  สนับสนุนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  เช่น การประกวดหมู่บ้านสิ่งแวดล้อม 
4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  ในการควบคุมและก าจัดมลภาวะที่

มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
4.5  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง  ถึง ปลายทาง  เช่น  การคัด

แยกขยะก่อนการน าไปทิ้ง   
 
5 นโยบายการพัฒนาด้านธรรมาภิบาล 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การ
ติดตาม  ตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นต้น 

5.2 สนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการ แก่
ประชาชน 

5.3  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 
5.4  พัฒนาสถานที่ราชการให้ได้มาตรฐาน 
5.5  ส่งเสริมการปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
5.6  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  วารสารเผยแพร่กิจกรรมให้ประชาชนได้รับ

ทราบ 

2 
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ส่วนที่  2 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  

 
วิสัยทัศน ์

“ต าบลน่าอยู่  สู่สังคมท่ีดี  ชีวิตมีความสุข” 
 

พันธกิจ 
พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาต าบลน่าอยู่  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

     พันธกิจที ่2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
     พันธกิจที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  
     พันธกิจที่  4  สร้างเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที ่5  ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที ่6  ส่งเสริมการปฎิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 
2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3. ด้านการพัฒนาอาชีพ 

   4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
6. ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายคณะผู้บริหาร  ประจ าปี  2560 
 

ส่วนที่  3 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายคณะผู้บริหาร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

ของ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ  ต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
************************************* 

 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าค้อ  และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 

กระผม   นายสฤษดิ์  บัวลง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ  ขออนุญาตเรียนท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภา  และพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลท่าค้อที่เคารพรักทุกท่าน   เพ่ือที่จะได้
เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน  ตามที่กระผมได้แถลงนโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารต่อสภาแห่งน้ีเมื่อ
วันที่  29  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556  ไปแล้วนั้น 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่  6  พ.ศ.  25 52  มาตรา  58 /5  วรรค 1 ก าหนดไว้ว่า  ก่อน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  
ทั้งน้ีภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   วรรค 3 การ
ประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้กระท าโดยเปิดเผย  โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุก
คนที่มาประชุม ด้วย  วรรค 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฎิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  และ วรรค  6  ค าแถลง
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  ดังน้ัน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว  และเพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ  สามารถ
บรรลุถึงเปูาหมายของภารกิจตามอ านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  
“ต าบลน่าอยู่  สู่สังคมที่ดี  ชีวิตมีความสุข”   

บัดนี้   ได้ครบก าหนดระยะเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ    ต้องจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาไว้  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี      
พ.ศ.  2560  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ  และประชาชน ชาวต าบลท่าค้อ   เพ่ือรับทราบผล
การปฏิบัติงานโดยทั่วกัน  ดังต่อไปนี้ 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายคณะผู้บริหาร  ประจ าปี  2560 
 

1. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และทรัพยากรมนุษย ์
 

ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1. โครงการจัดต้ังจุดอ านวยความปลอดภัยทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม ่
400 ส านักปลัด 

2. โครงการจัดต้ังจุดอ านวยความปลอดภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

400 ส านักปลัด 

3. โครงการจัดต้ังศูนย์เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ผู้ปุวยฉุกเฉินและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ต าบลท่าค้อ 

462,800 ส านักปลัด 

4. โครงการจัดหาอุปกรณ์การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน/
งานสาธารณภัยอุบัติเหตุปูายแจ้งเตือนต่างๆ 

70,000 ส านักปลัด 

5. โครงการอบรมซ้อมแผนการปูองกันด้านอัคคีภัย 10,073 ส านักปลัด 
6. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 93,608 กองการศึกษาฯ 
7. โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 87,660 ส านักปลัด 
8. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับหมู่บ้าน 99,795 กองการศึกษาฯ 
9. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ท่าค้อ 190,000 ส านักปลัด 

10. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ปุวยเอดส์ 10,528,200 กองสวัสดิการฯ 
11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

ต าบลท่าค้อ 
4,300 กองสวัสดิการฯ 

12. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าค้อ 8,800 กองสวัสดิการฯ 
13. โครงการให้ความรู้และส่งเสริมเรื่องการปูองกันโรค

เอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
14,900 กองสวัสดิการฯ 

14. โครงการอาหารเสริม(นม) 4 ศูนย์  4  โรงเรียน 1,295,601.96 กองการศึกษาฯ 
15. โครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดนางฟูา 30,000 กองสวัสดิการฯ 
16. จัดหาวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 300,900 กองการศึกษาฯ 
17. โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือในต าบล 14,112 ส านักปลัด 
18. โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่าค้อ 
7,020 ส านักปลัด 

19. โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาวส าหรับผู้ประสบภัยหนาว 99,840 กองสวัสดิการฯ 
20. โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย 24,700 กองสวัสดิการฯ 
21. โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบ้านหนองจันทร ์ 15,000 กองการศึกษาฯ 
22. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 กองการศึกษาฯ 
23 โครงการสนับสนุนสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 792,700 กองการศึกษาฯ 
24. โครงการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดต าบลท่าค้อ 1,400 ส านักปลัด 
25. โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 58,060 ส านักปลัด 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายคณะผู้บริหาร  ประจ าปี  2560 
 

นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และทรัพยากรมนุษย ์ (ต่อ) 
26. โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 1,779,000 กองการศึกษาฯ 

 รวมทั้งสิ้น    26      โครงการ จ านวนเงิน 16,039,270 บาท 
 
2.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 บริเวณสามแยกบ้านครูอาริยา 62,700 กองช่าง 
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10   64,300 กองช่าง 
3. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  ม.3 94,500 กองช่าง 
4. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  ม.6 98,900 กองช่าง 
5. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  ม.6 98,900 กองช่าง 
6. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  ม.13 93,000 กองช่าง 
7. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  หมู่ที่ 3 98,360.54 กองช่าง 
8. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  หมู่ที่ 5 88,218.56 กองช่าง 
9. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  หมู่ที่ 6 99,876.55 กองช่าง 

10. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  หมู่ที่ 7 97,754.20 กองช่าง 
11. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  หมู่ที่ 8 99,750.30 กองช่าง 
12. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  หมู่ที่ 9 98,954.01 กองช่าง 
13. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  หมู่ที่ 13 99,751.88 กองช่าง 
14. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  1   99,826.27 กองช่าง 
15. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  2   97,668.74 กองช่าง 
16. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  4   97,582.67 กองช่าง 
17. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  10   98,330.84 กองช่าง 
18. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  11   99,699.69 กองช่าง 
19. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  12   98,153.46 กองช่าง 
20. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  14   95,661.79 กองช่าง 
21. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างทางเข้าหมู่บ้านนาหลวงหมู่ที่  

7,8,9,11,12   
397,532.94 กองช่าง 

22. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า 10 บ่อ หมู่ที่ 1     
(หน้าบ้านนางบัวค า) 

95,900 กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ 2 (หน้าบ้านนายแปลก กลม
ล)ี 

93,400 กองช่าง 

24. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ 3 (ถนนชลธาร) 93,400 กองช่าง 
25. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ 4 (ถนนโพธ์ิไทร) 95,700 กองช่าง 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายคณะผู้บริหาร  ประจ าปี  2560 
 

2.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
26. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ 7 (จากหน้าบ้านนายสมจิตร) 93,400 กองช่าง 
27. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ 14 (ซ.วัดจิตสาโร) 93,400 กองช่าง 
28. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า หมู่ 8  (หน้าบ้านนาย

อภัย-หน้าบ้านนายกองมณี) 
95,900 กองช่าง 

29. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า ม.11(บ้านยายสุราง-
ยายสีดา) 

95,900 กองช่าง 

30. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ 9 (ซ.ปูุตา) 93,400 กองช่าง 
31. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ 12 (ถนนหนองเซา-เหล่าภูมี) 95,800 กองช่าง 
32. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ 13 (หน้าบ้านนายพันธ์) 93,400 กองช่าง 
33. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 1  ซอยบ้านยายเผย   89,000 กองช่าง 
34. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 2  ซ.สว่างอารมณ ์ 95,500 กองช่าง 
35. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่  4  ถนนบันเทิงศิลป ์ 94,400 กองช่าง 
36. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่  5  บริเวณปุาช้าโนนกะบก  94,900 กองช่าง 
37. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่  7  ซ.บ้านนางมา 95,500 กองช่าง 
38. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่  8  ถ.ยิ่งเจริญ 92,900 กองช่าง 
39. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่  9  ถ.ตะวันลับฟูา 94,700 กองช่าง 
40. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่  10  ถ.ข้างบ้านยายวาง  ไฮค าสี 99,100 กองช่าง 
41. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่  11  ถ.ริมทุ่งบ ารุงธรรม 95,500 กองช่าง 
42. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่  12  ถ.ประชาอุทิศ 1 94,300 กองช่าง 
43. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่  14  ซ.บ้านนายรังษี 95,500 กองช่าง 
44. โครงการถมดินลานสาธารณะประโยชน์บริเวณปุาช้า ม.5 62,600 กองช่าง 
45. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลท่าค้อ(ติดตั้งตาข่ายสนามฟุตซอล) 97,000 กองช่าง 

46. 
โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  หมู่ที่  4 

97,400 กองช่าง 

47. 
โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  หมู่ที่ 9 

97,400 กองช่าง 

48. 
โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  หมู่ที่ 7 

97,400 กองช่าง 

 รวมท้ังสิ้น    48      โครงการ จ านวนเงิน 4,811,722 บาท 
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3. นโยบายการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1. โครงการงานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต ์ 27,830 กองการศึกษาฯ 
2. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  23,500 กองการศึกษาฯ 
3. อุดหนุนประเพณีไหลเรือไฟสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมืองนครพนม 60,000 กองการศึกษาฯ 
4. โครงการมัคคุเทศน์ประจ าท้องถ่ิน 36,750 กองการศึกษาฯ 
5. โครงการจัดท าปูายช่ือหมู่บ้าน ถนน และซอยประจ าหมู่บ้าน 99,000 ส านักปลัด 
6. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่ที่  3,4,6 296,100 กองการศึกษาฯ 
7. อุดหนุนโครงการจัดงานวันรวมชนเผ่า  อ าเภอเมืองนครพนม 30,000 กองการศึกษาฯ 
8. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์งานบุญมหาชาติ 24,250 กองการศึกษาฯ 
9. โครงการรวบรวมปราชญ์ชาวบ้านต าบลท่าค้อ 6,000 กองการศึกษาฯ 

10. โครงการปรับปรุงจุดบริการนักท่องเที่ยว อบต.ท่าค้อ 94,800 กองการศึกษาฯ 
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 99,000 กองการศึกษาฯ 

รวมทั้งสิ้น    11      โครงการ จ านวนเงิน   797,230  บาท        
 

4. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 19,500 ส านักปลัด 
2. โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรต ิ 19,700 ส านักปลัด 
3. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะแบบบูรณาการ 25,605 ส านักปลัด 
4. โครงการเยาวชนร่วมใจ “รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน” 19,950 ส านักปลัด 

รวมทั้งสิ้น    4      โครงการ จ านวนเงิน 84,755  บาท 
 

5. นโยบายการพัฒนาด้านธรรมาภิบาล 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน อบต. และอ่ืน ๆ 114,400 ส านักปลัด 
2. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ  พ.ศ.2540 
29,500 กองคลัง 

3. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างระดับอ าเภอ 30,000 ส านักปลัด 
4. โครงการรณรงค์ปูองกันการทุจริตคอรัปช่ัน 27,200 ส านักปลัด 
5. โครงการก่อสร้างห้องน้ า  อบต.ท่าค้อ 488,648 ส านักปลัด 
6. โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์ 131,400 ส านักปลัด 

รวมทั้งสิ้น   6      โครงการ จ านวนเงิน 821,148 บาท 
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ส่วนที่  4 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร  

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

ล าดับที ่ นโยบาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  

และทรัพยากรมนุษย ์
26       16,039,270 

2. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 48       4,811,722 

3. นโยบายการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  
และการท่องเที่ยว 

11      
797,230 

4. นโยบายการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4       
84,755 

5. นโยบายการพัฒนาด้านธรรมาภิบาล 6       821,148 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 95 22,554,125 

 
ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
 

 ตลอดระยะเวลาการบริหารงานในปีงบประมาณ  2560  ตาม นโยบายทั้ง  5  ด้าน  ที่
กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้นนี้  กระผม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่านได้ทุ่มเทก าลังกาย  
ก าลังใจ  ก าลังความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่  และ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าทุกโครงกา รไม่
สามารถส าเร็จลุล่วงได้  ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านประธาน  ท่านสมาชิกสภา  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการทุกภาคส่วน  และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือพี่น้องประชาชนชาวต าบล     ท่าค้อทุก
ท่าน  ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด  กระผมขอให้ค าม่ันต่อสภาแห่งนี้ว่าจะบริหารงานด้วย
ความถูกต้องเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และ
ค านึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนา  
 สุดท้ายนี้  กระผมในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ  ขอ ขอบคุณทุก ๆ 
ท่านที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น  มา ณ โอกาสนี้ด้วย  ขอบคุณครับ 
 
 
 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 

 
 
 

         ลงชื่อ 
(นายสฤษดิ์  บัวลง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
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ภาคผนวก                                                                                                                                        
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