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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบงึ  จังหวัดราชบุรี 
************************ 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 58/5  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดง        
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปี 
  ซึ่งนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 
ก าหนดนโยบายไว้ทั้งสิ้น 10 ด้าน  คือ 
  1. นโยบายด้านสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
  2. นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ังคั่ง 
  3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นโยบายด้านการสาธารณสุขชุมชน 
  5. นโยบายด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และนันทนาการ 
  6. นโยบายด้านการเพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  7. นโยบายด้านการให้บริการประชาชน 
  8. นโยบายด้านพัฒนาระบบผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
  9. นโยบายด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
  10. นโยบายด้านภูมิทัศน์ชุมชนและสร้างดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ดังนั้น จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. ด้านการพัฒนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
กิจกรรม หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้านเข้มแข็ง 
2. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ผู้น าท้องที่ 
    ผู้น าชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ังคั่ง : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กิจกรรม หมายเหตุ 
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (จดัท าโครงการท าไม้กวาดทางมะพร้าว) 
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (จัดท าโครงการปลูกตะไคร้) 
3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (จัดท าโครงการตลาดนัดวิถีไทยและ 
    โครงการเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่) 
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (จัดท าโครงการท าไม้กวาดทางมะพร้าว) 
5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (จัดท าโครงการเลี้ยงไก่บ้านพันธุ์พ้ืนเมือง) 
6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 (จัดท าโครงการเลี้ยงไก่ไข่) 
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3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
กิจกรรม หมายเหตุ 

1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
2. อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียน 
3. อาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน 
4. อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
5. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
6. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน 
7. กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลปากช่อง 
8. จัดงานรัฐพิธี 
9. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
10. โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

 

 
4. ด้านการสาธารณสุข : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กิจกรรม หมายเหตุ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
2. ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง 
3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
4. ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 
5. ด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และนันทนาการ : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กิจกรรม หมายเหตุ 
1. สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
2. โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
3. ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการ อบต.ปากช่อง 
4. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน 
5. จัดการแข่งขันกีฬาประจ าปี อบต.ปากช่อง คัพ 
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในต าบลปากช่องและ 
    กีฬาอ าเภอจอมบึง 
7. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต าบลปากช่อง 
8. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ต าบลปากช่อง 

 

 
6. ด้านการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กิจกรรม หมายเหตุ 
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความปลอดภัยทางถนน 
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7. ด้านการให้บริการประชาชน : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
กิจกรรม หมายเหตุ 

1. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที ่
2. บริการอินเตอร์เน็ตต าบล 
3. ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

 
8. ด้านการพัฒนาระบบผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กิจกรรม หมายเหตุ 
1. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
2. การขออนุญาตขุดดินถมดิน 
3. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 นายจ าเริญ หมู่ที่ 16 ต าบลปากช่อง 
4. โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณทางเข้าบ้านนางสุกัญญา มีพิษ  
    หมู่ที่ 12 ต าบลปากช่อง 
5. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หลังวัดหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ต าบลปากช่อง 
6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณเขาช่องลม หมู่ที่ 16 ต าบลปากช่อง 
7. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ เนียมเตียง  
    หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง 
8. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามล าห้วยหนองตาโต หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง 

 

 
9. ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กิจกรรม หมายเหตุ 
1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 ต าบลปากช่อง 
2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 ต าบลปากช่อง 
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง 
4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 ต าบลปากช่อง 
5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 14 ต าบลปากช่อง 
6. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 15 ต าบลปากช่อง 
7. บริการรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบล 
8. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ระบบจ่ายน้ าประปา 
9. ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในต าบลปากช่อง 
10. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในต าบลปากช่อง 
11. ลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในต าบลปากช่อง 
12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอ๋ัน อุ่นทา 
      หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง 
13. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเขาปิ่นทองเชื่อมบ้านเกาะขี้เหล็ก 
      หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง 
14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง  
      เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ต าบลปากช่อง (โครงการประสานแผน) 
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9. ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน : ผลการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
กิจกรรม หมายเหตุ 

15. โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลปากช่อง  
      จ านวน 2 ช่วง 
16. โครงการปรับปรุงท่อประปาบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ต าบลปากช่อง 
17. โครงการปรับปรุงท่อประปาสายบ้านนายชา แสงโสม หมู่ที่ 8 ต าบลปากช่อง 
18. โครงการวางท่อระบายน้ าประปาบริเวณบ้านเกาะขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง 
19. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส วัดสูงเนิน หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง 
20. โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านรางกัญชา หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง 
21. โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านนายพิษณุ จันทร์สวาท  
      หมู่ที่ 14 ต าบลปากช่อง 
 

 

 
10. ด้านภูมิทัศน์ชุมชน และสร้างดุลยภาพสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กิจกรรม หมายเหตุ 
1. จัดท าแนวเขตทีส่าธารณะ 
     

 

 
 
 
 
 

นายวินัย  เช็งสวย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 


