
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ตามนโยบายที่ไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตาชี 
ในการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลตาชี สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  วันที่  12 กันยายน 2548 

……………………………….. 
1. นโยบายดานการบริหาร ผลการปฏิบตัิงาน ดังนี้ 
 1. ดําเนินการจัดการประชุมเวทีประชาคม คัดเลือกตัวแทนจากชุมชน องคกรตางๆ เขาเปนกรรมการ 
ตามระเบียบองคกรกครองสวนทองถ่ิน แยกเปน 
      1.1 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตาชี  
      1.2 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตาชี 
      1.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตาชี 
      1.4 คณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ 
      1.5 คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
 2. ดําเนินการจัดการประชุมเวทีประชาคมหมูบาน 5 หมูบาน เพื่อรับทราบปญหาความตองการของ
ชุมชน และใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาสามป     (2553 - 2555)  
 3. ดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 
 4. ดําเนินการประชาสัมพันธการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตาชี 
 5. ดําเนินการโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่  
 6. ดําเนินการโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐาน 
 7. จัดซื้อหนังสือพิมพ แจกใหแตละหมูบาน ทั้ง 5 หมูบาน  
  

2. นโยบายดานการศึกษา ผลการปฏิบตัิงาน ดังนี้ 
 1. ดําเนินการโครงการตามภารกิจการถายโอน แยกเปน 
  1.1 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบานตาชี 
  1.2 โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานตาชี 
  1.3  โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กบานนอก 
  1.4 โครงการอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กบานนอก  
  1.5 โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนอก  
 2. ดําเนินการประสานงานกับผูบริหาร คณะครู อาจารย กรรมการสถานศึกษา 
 3. สงเสริมสนับสนุน และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนอก และ
โรงเรียนบานตาชี 
 4. ดําเนินการมอบทุนดําเนินชีวิตแกเด็กนักเรียนดีแตยากจน  
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 5. ดําเนินงานตามโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา ที่เมืองทองธานี  
 6. ทุนการศึกษา สําหรับพนักงาน อบต. และสมาชิก อบต. เรียนตอปริญญา 
                    
3. นโยบายดานศาสนาและวัฒนธรรม ผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. รวมกับประชาชนตําบลตาชี ในการทอดผาปา เจดียทราย วัดวงกตบรรพต(วัดตาชี) 
 2. ดําเนินการโครงการวันกตัญูผูสูงอายุ 
 3. ดําเนินการโครงการประเพณีลอยกระทง  
 4. ดําเนินการโครงการของดีตําบลตาชี 
 

4. นโยบายดานอนามัย และสาธาณสุข ผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. ดําเนินการโครงการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอและไมติดตอ (โรคชิกุนคุนยา)   
 2. ดําเนินการโครงการถายโอนเงินอุดหนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ใหเก อสม. ตําบลตาชี  
 3. ดําเนินงานโครงการอบรมปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด  

 

5. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. ดําเนินงานโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 2. ดําเนินการและ รณรงคปลูกหญาแฝก ในเขตพื้นที่ 
 3. ดําเนินจางเหมาถางปา 2 ขางทาง เขตทางหลวง  
 4. ดําเนินการประชาสัมพันธเสียงตามสาย เร่ืองชวยดูแลรักษาความสะอาด 
  

6. นโยบายดานการสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน ผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2551 
 1. ดําเนินการโครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 (โคกขี้ทรายตก)  
 2. ดําเนินการโครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 (บานนายชํานาญ) 
 3. ดําเนินการโครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5   
 4. ดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 (สายลําพะยา)  
 5. ดําเนินการโครงการกอสรางผนังกั้นดิน หมูที่ 4   
 

 งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ 
 1. ดําเนินการโครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขางโรงยาง หมูที่ 1 
 2. ดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 (สายควนฟา) 
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 งบจายขาดเงินสะสม 
 1. ดําเนินการโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 (โคงบานนายไสว) 
 2. ดําเนินการโครงการกอสรางกอสรางถนนน้ําลน หมูที่ 3 (สายหินถํ้า-นบน้ํา 
 3. ดําเนินการโครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก หมูที่ 2 (สายขาง
โรงเรียนบานตาชี)  
 4. ดําเนินการโครงการจางเหมาทําฝาคูระบายตะแกรงเหล็ก หมูที่ 4 (บานปากัน)  
 5. ดําเนินการโครงการขยายไฟฟา  
 6. ดําเนินการโครงการผนังกั้นน้ํา  
 7. ดําเนินการโครงการผนังกั้นน้ํา 
 8. ดําเนินการโครงการปรับปรุงระบบประปา   
 

7. นโยบายดานเศรษฐกิจ ผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. ดําเนินการโครงการจัดขบวนการศิลปวัฒนธรรม และของดีตาชี 
 2. ดําเนินการโครงการมหกรรมผลไม และOTOP ยะลา  
 3. สนับสนุนกลุมสตรี จํานวน 3 กลุม 
   

8. นโยบายดานกีฬา ผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. ดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดและวันตอตานยาเสพติดโลก คร้ังที่ 9 
 2. ดําเนินการจัดสงทีมนักกีฬาแขงขันกีฬา  
 3. ดําเนินการโครงการแขงขันกีฬากระชับมิตรเยาวชนคนดี 
 

9. นโยบายดานสังคม ผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. ดําเนินการโครงการเบี้ยยังชีพ แกคนชรา จํานวน 272 คน คนพิการ จํานวน  35 คน 
 2. ดําเนินการโครงการวันกตัญูผูสูงอายุ  
 3. อุดหนุนงบประมาณใหกับศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลตาชี งบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
 4. นํากลุมเปาหมายศึกษาดูงานดานกลองยาว ที่ จ.ตรัง ไดรับเงินสนับสนุนจาก พมจ.ยะลา 
 5. กอสรางบานยะลาสันติสุข จํานวน 2 หลัง 
 

10. นโยบายดานความมั่นคง ผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. ดําเนินการโครงการจัดซื้อ เครื่องอุปโภคบริโภค ใหกลุมพิทักษตาชี งบประมาณ 135,000.- บาท 
 2. รวมกิจกรรมเขาเวรยาม รักษาหมูบาน 
 

11. ดานอื่นๆ ผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. ติดตอประสานงานกับสวนราชการ ในการอํานวยความสะดวกตอประชาชนในพื้นที่ 
 2. สนับสนุนการดําเนินงานของกลุม หนวยงานตางๆ ในพื้นที่ตําบลตาชี 



 
 
 
 
 
 
 


