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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพิ่มเติมฉบับท่ี  7  พ.ศ.  2562  มาตรา  58/5  วรรค 1  ก าหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหาร
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 าปีงบประมาณ  พ.ศ.  256 3  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ตลอดถึงประชาชนท่ัวไปได้ทราบถึงผลการด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยท่ัวกัน  
 
 
 

                                                            
                                                          (นายสฤษด์ิ  บัวลง) 

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ  
                                                          ธันวาคม  2563 
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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 

1 
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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 
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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  ส่งเสริมการปฏิบัตริาชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 
2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3. ด้านการพัฒนาอาชีพ 

   4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
6. ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายคณะผู้บริหาร  ประจ าปี  2563 
 

ส่วนที่  3 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายคณะผู้บริหาร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

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

 

เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ  ที่เคารพ 
 

กระผม   นายสฤษดิ์  บัวลง  ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ  ขออนุญาต
เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภา  และพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลท่าค้อที่เคารพรักทุกท่าน   
เพ่ือที่จะได้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน  ตามที่กระผมได้แถลงนโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารต่อสภา
แห่งน้ีเมื่อวันที่  29  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556  ไปแล้วนั้น 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่  7  พ.ศ.  25 62  มาตรา  58 /5  วรรค 1 ก าหนดไว้ว่า  ก่อน นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   โดยไม่มี
การลงมติ  ทั้งน้ีภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
วรรค 3 การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้กระท า โดยเปิดเผย  โดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุม ด้วย  วรรค 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  และ 
วรรค  6  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตาม
นโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  ดังน้ัน  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  และเพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าค้อ  สามารถบรรลุถึงเปูาหมายของภารกิจตามอ านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  “ต าบลน่าอยู่  สู่สังคมที่ดี  ชีวิตมีความสุข”   

บัดนี้   ได้ครบก าหนดระยะเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ     ต้องจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาไว้  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  พ.ศ.  2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ   และประชาชน ชาวต าบลท่าค้อ   เพ่ือ
รับทราบผลการปฏิบัติงานโดยทั่วกัน  ดังต่อไปนี้ 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายคณะผู้บริหาร  ประจ าปี  2563 
 

1. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และทรัพยากรมนุษย ์
 

ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1. โครงการจัดต้ังจุดอ านวยความปลอดภัยทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม ่
4,800 ส านักปลัด 

2. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 

64,900 ส านักปลัด 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 300,000 กองคลัง 
4. โครงการอบรมซ้อมแผนการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  อบต.ท่าค้อ 
11,735 ส านักปลัด 

5. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 80,000 กองการศึกษาฯ 
6. โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 194,520 ส านักปลัด 
7. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับหมู่บ้าน 99,842 กองการศึกษาฯ 
8. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ท่าค้อ 220,000 ส านักปลัด 
9. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ปุวยเอดส์ 12,222,300 กองสวัสดิการฯ 

10. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

16,935 กองสวัสดิการฯ 

11. โครงการส ารวจหรือตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์ภายในพื้นที่ต าบลท่าค้อ 

20,280 ส านักปลัด 

12. โครงการอาหารเสริม(นม) 3 ศูนย์  3  โรงเรียน 1,021,534.42 กองการศึกษาฯ 
13. โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย 5,568 ส านักปลัด 
14. โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่าค้อ 
1,650 ส านักปลัด 

15. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มจักสาน 25,000 กองสวัสดิการฯ 
16. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปอาหาร 25,000 กองสวัสดิการฯ 
17. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 70,000 กองการศึกษาฯ 
18. โครงการสนับสนุนสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 977,590 กองการศึกษาฯ 
19. โครงการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดต าบลท่าค้อ 9,950 ส านักปลัด 
20. โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 1,612,300 กองการศึกษาฯ 
21. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการตาม

พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข (หมู่บ้านละ 20,000 บ) 
280,000 ส านักปลัด 

รวมทั้งสิ้น     21    โครงการ จ านวนเงิน  17,263,904.42  บาท 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายคณะผู้บริหาร  ประจ าปี  2563 
 

2.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตฯ ม.3  ถนนชลธาร 497,000 กองช่าง 
2. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตฯ ม.14 ทางเข้าวัดปุาจิตสาโร 3,045,000 กองช่าง 
3. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต ฯ ม.2-13 ถนนชมโขง 4,757,775 กองช่าง 
4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1,2,3,4,6,10,13,14  154,000 กองช่าง 

5. 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5,7,8,9,11  และทางเข้า
หมู่บ้าน  ม.7,8,9,11,12 

198,700 กองช่าง 

 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2  ถนนหาดทรายทอง 132,000 กองช่าง 
6. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตฯ  ม. 12  ถนนศรีบุญเรือง 3 241,000 กองช่าง 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ  ม. 11  ซ.บ ารุงธรรม ซ.ศรี

วิลัย  
200,000 กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 1  ซอย  ส.ท.                     256,000 กองช่าง 
 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 4  ถนนโพไทร 3 ช่วง                  494,500 กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ  ม.10  ถนนชายทุ่ง-ถนน
สามัคคีสุขสันต์ 

295,000 กองช่าง 

10. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตฯ ม. 3  ถนนหนองแซงริมน้ า 200,000 กองช่าง 
11. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตฯ ม. 4  ถนนโพธิไทร 149,900 กองช่าง 
12. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตฯ ม. 6  ถนนโคกไก่เซาพัฒนา 496,000 กองช่าง 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ม. 7  ถ.รับอรุณ - ถ.ฝั่งแดง 298,000 กองช่าง 
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ  ม. 8  ถนนยิ่งเจริญ 179,000 กองช่าง 
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ  ม. 1 ซอยมิตรสัมพันธ์,ซอย

ราษฎรสามัคคี 
331,700 กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ  ม. 1 ซอยอนันต์ 40,000 กองช่าง 
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ  ม. 2  ซอยผาสุก 147,000 กองช่าง 
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ  ม. 2  ซอยผาสุก 338,700 กองช่าง 
19. โครงการวางท่อประตูเปิด-ปิดทางน้ า  พร้อมถมดิน ม.6 299,000 กองช่าง 
20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ ม. 4 ถนนหน้าอนามัย 149,400 กองช่าง 
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ ม. 5  ซ.สุขสะอาด-ซ.อามาต

สมบัติ 
298,800 กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ ม. 5  ซ.สุขสันต์-ซ.อามาต
สมบัต-ิซ.สมสุข 

497,000 กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ ม. 9 ซ.ตะวันเบิกฟูา ,ถนน 
รพช-ปุาช้าบ้านบุ่งเวียน 

299,000 กองช่าง 

24. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 1 ซอย  ส.ท. 161,000 กองช่าง 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายคณะผู้บริหาร  ประจ าปี  2563 
 

2.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
25. โครงการขยายเขตประปา ม. 2   150,000 กองช่าง 
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ ม. 14 ซอยลุงเทียน 284,000 กองช่าง 
27. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  ม. 12 59,000 กองช่าง 
28. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  ม. 11 100,000 กองช่าง 
29. โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง  ม. 3 100,000 กองช่าง 
30. โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง  ม. 8 120,000 กองช่าง 
31. โครงการขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง  ม.  13 300,000 กองช่าง 

32. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ม. 7   ถนนหนองฝั่งแดง-
ถนนค าแคน 

497,500 กองช่าง 

33. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ม. 8   ซ.สันติพัฒนา ,ถนน
รพช-ศพด บ้านนาหลวง 

495,000 กองช่าง 

34. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ม. 9  ถนนรพช-ปุาช้าบ้านบุ่ง
เวียน 

492,000 กองช่าง 

35. 
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตฯ ม. 10  ซ.ไฮค าสี  ซ.บุตร
ชาติ ถ.ชายถุ่ง – ซ.สามัคคีสุขสันต์ 

498,000 กองช่าง 

36. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตฯ ม. 11  ถนนภายในหมู่บ้าน 490,000 กองช่าง 

37. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ม. 12  ถ.ประชาอุทิศ  2  ถ.
ศรีบุญเรืองบูรพา 

498,000 กองช่าง 

38. 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 13  หน้าบ้านนายน้อย-สี่
แยกบ้านครูนาง                

497,000 กองช่าง 

39. 
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตฯ ม. 14  ทางเข้าวัดปุาจิตต
สาโร 

497,400 กองช่าง 

40. 
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตฯ ทางเข้าบ้านนาหลวง  
ทางเข้า  ม.7, 8 ,9, 11ล 12 

495,000 กองช่าง 

41. ปรับปรุงถนนลูกรัง  ถนนรอบหนองฝั่งแดง 497,600 กองช่าง 
 รวมท้ังสิ้น      41     โครงการ จ านวนเงิน  20,225,975  บาท 
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3. นโยบายการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  34,875 กองการศึกษาฯ 
2. อุดหนุนประเพณีไหลเรือไฟสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมืองนครพนม 60,000 กองการศึกษาฯ 
3. โครงการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 14,150 กองการศึกษาฯ 

รวมทั้งสิ้น    3    โครงการ จ านวนเงิน    109,025  บาท        

 
4. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม ้ 1,700 ส านักปลัด 
2. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 29,960 ส านักปลัด 

รวมทั้งสิ้น    2      โครงการ จ านวนเงิน   31,660  บาท 

 
5. นโยบายการพัฒนาด้านธรรมาภิบาล 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ 1,505,000 ส านักปลัด 
2. โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ าบ้านท่าค้อ 368,300 กองการศึกษาฯ 
3. โครงการติดตั้งรางระบายน้ าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง 18,200 กองการศึกษาฯ 
4. โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันส าหรับเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านนาหลวง 
16,200 กองการศึกษาฯ 

5. โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันส าหรับเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีจันทราวาส 

17,200 กองการศึกษาฯ 

รวมทั้งสิ้น    5     โครงการ จ านวนเงิน  1,924,900  บาท 
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ส่วนที่  4 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร  

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

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

และทรัพยากรมนุษย ์
21  โครงการ 17,263,904.42 

2. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

41  โครงการ 20,225,975 

3. นโยบายการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  
และการท่องเที่ยว 

3  โครงการ 
109,025 

4. นโยบายการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2  โครงการ 
31,660 

5. นโยบายการพัฒนาด้านธรรมาภิบาล 5  โครงการ 1,924,900 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 72   โครงการ 39,555,464.42 

 
ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
 

 ตลอดระยะเวลาการบริหารงานในปีงบประมาณ  2563  ตาม นโยบายทั้ง  5  ด้าน    
ที่กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้นนี้  กระผม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่านได้ทุ่มเทก าลัง
กายก าลังใจก าลังความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่  และ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าทุกโครงกา ร
ไม่สามารถส าเร็จลุล่วงได้  ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านประธาน  ท่านสมาชิกสภา  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการทุกภาคส่วน  และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือพี่น้องประชาชนชาวต าบล     ท่าค้อ
ทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด  กระผมขอให้ค าม่ันต่อสภาแห่งนี้ว่าจะบริหารงาน
ด้วยความถูกต้องเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  และมีความมุ่งมั่นที่จะ
บริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน  โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  และค านึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจส าคัญในการ
พัฒนา  
 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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