
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามนโยบายทีแ่ถลงตอ่สภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลตาช ี

ในการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลตาชี  
สมัยสามญั สมยัที่ ๑  วนัที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 
 

โดย 
 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตาชี 
อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 
งานนโยบายและแผน 
สํานักปลัดฯ อบต.ตาชี 

WWW.TACHEE.GO.TH 
โทร. ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕ 



 
 

รายงานแสดงผลการปฏบิัตงิาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามนโยบายที่ไวต้่อสภาองคก์ารบริหารสว่นตาํบลตาช ี

ในการประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นตําบลตาช ี 
สมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๑  วนัที ่๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 

……………………………….. 
 
 

นโยบายการพฒันาของผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตําบลตาช ี มผีลการปฏิบตัิงานดังนี ้
 ๑. นโยบายด้านการบรหิาร  
       ๑.๑ ดําเนินการจัดการประชุมเวทีประชาคม คัดเลือกตัวแทนจากชุมชน องค์กรต่างๆ เข้าเป็น
กรรมการ ตามระเบียบองค์กรกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น 

 ๑.๑.๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี  
 ๑.๑.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 
 ๑.๑.๓ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 
 ๑.๑.๔ คณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ 
 ๑.๑.๕ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

 ๑.๒ ดําเนินการจัดการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ
ของชุมชน และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) และแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)  
 ๑.๓ ดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 
 ๑.๔ ดําเนินการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตามแผนดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตาชี 

๑.๕ ดําเนินการโครงการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 
๑.๖ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ แจกให้แต่ละหมู่บ้าน ทั้ง ๕ หมู่บ้าน 
๑.๗ โครงการเสียงใสใส จากใจ อบต.ประจําปี ๒๕๕๓ 

 ๑.๘ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสัมมนา และศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ  งบประมาณ  ๑๖๗,๙๗๐.- บาท 
 ๑.๙ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจําปี ๒๕๕๓ 
 ๑.๑๐ ติดต้ังระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๕ งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐.- บาท ตามสัญญา 
จ้างเลขที่  ๒๑/๒๕๕๓ ลงวันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ (ผู้รับจ้าง  หจก.มัสคอมท์) 
 ๑.๑๑ ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ภายในตําบล งบประมาณ  ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท 
ตามสัญญาจ้างเลขที่  ๙/๒๕๕๓ ลงวันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ (ผู้รับจ้าง  หจก.มัสคอมท์) 
 ๒. นโยบายด้านการศึกษา 
 ๒.๑ การศึกษาเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาคน องค์การบริหารส่วนตําบลตาชีจะสนับสนุน
งบประมาณและบุคลากรอย่างเต็มกําลังความสามารถในอันที่จะทําให้การศึกษาของชุมชนมีศักยภาพย่ิงขึ้น
ต่อไป และดําเนินการโครงการตามภารกิจการถ่ายโอน แยกเป็น 
 ๒.๑.๑ โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านตาชี    งบประมาณ ๓๔๐,๖๐๐.- บาท 
 ๒.๑.๒ โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านตาชี   งบประมาณ ๗๒,๘๓๑,๔๘.- บาท 
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 ๒.๑.๓ โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนอก   งบประมาณ  
๒๖,๒๗๙.๔๐.- บาท 
 ๒.๑.๔ โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนอก งบประมาณ  ๗๙,๓๘๐.- บาท 
 ๒.๑.๕ โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกงบประมาณ  
๒,๗๑๐.- บาท 
 ๒.๑.๖ โครงการวันแม่แห่งชาติ  ๑๒ สิงหา 
 ๒.๑.๗ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  ๒.๑.๘ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
   ๒.๒ ดําเนินการประสานงานกับผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ กรรมการสถานศึกษา 
  ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก 
และโรงเรียนบ้านตาชี 
 ๒.๔ ทุนการศึกษา สําเร็จพนักงาน อบต. และสมาชิก อบต. เรียนต่อปริญญา งบประมาณ
๑๕,๐๐๐.- บาท 
 ๓. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๓.๑ ร่วมกับประชาชนตําบลตาชี ในการทอดกฐินสามัคคีวัดวงกตบรรพต(วัดตาชี) 
   ๓.๒ สนับสนุนการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมตําบลตาชี 
 ๓.๓ ดําเนินงานตามโครงการประเพณีลอยกระทง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 
 ๓.๔ ดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓.๕ ดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒธรรม  
 ๔. นโยบายด้านอนามัย และสาธารณสุข 
 ๔.๑ ดําเนินการโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ(โครงการ 
๓๖๕ ปลอดภัยจากโรค)   งบประมาณ ๑๐,๖๑๒.- บาท 
   ๔.๒ ดําเนินการโครงการถ่ายโอนเงินอุดหนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ให้เก่สถานีอนามัยตําบลตาชี 
(อุดหนุน อสม. หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐.- บาท จํานวน  ๕ หมู่บ้าน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท  
 ๔.๓ ดําเนินงานโครงการคนรุ่นใหม่ประสานใจ ต้านยาเสพติด งบประมาณ  ๑๙,๙๖๐.- บาท 
 ๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๑ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ่ีชวนน้องรักบ้านเกิด) ปลูกหญ้าแฝก 
งบประมาณ   ๔,๒๕๐.- บาท  
   ๕.๒ ดําเนินจ้างเหมาถางป่า 2 ข้างทาง เขตทางหลวง  
   ๕.๓ จัดเก็บขยะตามบ้านเรือนเป็นประจํา  
 ๖. นโยบายด้านการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๓ 
  ๖.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายโคกขี้ทราย (ยังไม่ดําเนินการ) 
  ๖.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายลําพะยา   (ยังไม่ดําเนินการ) 
  ๖.๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑  สายโคกขี้ทรายตก     งบประมาณ ๙๐,๑๔๔.๒๙ บาท 
  ๖.๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๒  สายบ้านนางฉลวย     งบประมาณ ๘๑,๔๔๙.๔๗ บาท 
  ๖.๕  โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๔  สายบ้านไร่ – นบน้ํา  งบประมาณ ๔๗,๓๘๐.๖๗ บาท 
  ๖.๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕  สายบ้านแซะ        งบประมาณ ๑๖,๐๖๔.๙๘ บาท 
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  งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
   การดําเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  จํานวนเงิน  
๒๓,๐๐๐ ล้านบาท  
  ๖.๗ โครงการลาดยางแอสฟัสท์ติกทิบผิวเดิม  หมู่ที่ ๒  สายวงเวียนหมู่ที่ ๒ - สะพาน หมู่ที่ ๑ 
งบประมาณ  ๑,๐๓๕,๒๐๐.- บาท  ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๗ เมษายน ๒๕๕๓ (ผู้รับ
จ้าง หจก.กลวัชรการโยธา)                    
  เงินกู้สําหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
  ๖.๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายหินดานลับพร้า งบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๘ เมษายน ๒๕๕๓ (ผู้รับจ้าง หจก.
เฟรนโยธากิจ)                    
  ๖.๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายควนฟ้า  งบประมาณ 
๑,๙๖๐,๐๐๐.- บาท  ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๘ เมษายน ๒๕๕๓ (ผู้รับจ้าง หจก.
เฟรนโยธากิจ) 
  งบประมาณโยธาธิการ จ.ยะลา 
  ๖.๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายควนฟ้า - นาตก  
  จ่ายขาดเงินสะสม 
  ๖.๑๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายพิเชษฐ์ - 
สะพานหมู่ที่ ๑ (ยังไม่ได้ดําเนินการ) 
  ๖.๑๒ โครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน หมู่ที่ ๕ บริเวณหัวสะพานบ้านครูถิน  งบประมาณ 
๑๖๐,๘๐๐๐.- บาท  ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ (ผู้รับจ้าง หจก.ยะลา  
วี เอส การโยธา) 
  ๖.๑๓ โครงการบุกเบิก สายควนฟ้า - นาตก  งบประมาณ  ๑๔๔,๐๐๐.- บาท  ตามสัญญา
จ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ (ผู้รับจ้าง หจก.ดามูซอ) 
 

 ๗. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
     ๗.๑ บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตาชี บัญชี ๒ 
 ๘. นโยบายด้านกีฬา 
  ๘.๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และวันต่อต้านยาเสพติดโลก(ครั้งที่ ๑๐)
งบประมาณ   ๖๔,๐๐๐ บาท 
   ๘.๒ โครงการมวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด (อําเภอ)   
 ๘.๓ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา งบประมาณ   ๓๔,๙๙๐ บาท 
       ๘.๔ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ชุมชนมีการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น 
  ๘.๕ ดําเนินการจัดส่งทีมนักกีฬาแข่งขันกีฬา งบประมาณ  ๖๔,๙๐๕ บาท 
  ๘.๖ โครงการกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
 ๙. นโยบายด้านสังคม 
   ๙.๑ ดําเนินการโครงการเบี้ยยังชีพ แก่คนชรา  งบประมาณ   ๘๔๒,๐๐๐ บาท 
  ๙.๒ ดําเนินการโครงการเบี้ยยังชีพ แก่คนพิการ  งบประมาณ   ๑๗๒,๕๐๐ บาท 
    ๙.๓ ดําเนินการโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงวัย งบประมาณ     ๖๐,๐๐๐ บาท 
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   ๙.๔ อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลตาชี งบประมาณสนับสนุน
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 
   ๙.๕ ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ  ๑๓๐,๙๖๐.- บาท  
ตามสัญญาจ้าง เลขที่  ๒๒/๒๕๕๓ ลงวันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ (ผู้รับจ้าง นายณรงค์  สุขสวัสด์ิ)  
   ๙.๖ ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ จํานวน  ๑ หลัง       งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐.- บาท (ซื้อวัสดุให้) 

๑๐. นโยบายด้านความมั่นคง  
    ๑๐.๑ ดําเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๑๐.๒ ดําเนินการโครงการสนับสนุน และเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนตาชี  งบประมาณ 
๑๓๐,๐๐๐.- บาท 
    ๑๐.๓ ร่วมกิจกรรมเข้าเวรยาม รักษาหมู่บ้าน 
 ๑๑. นโยบายด้านอื่นๆ 
        ๑๑.๑ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ในการอํานวยความสะดวกต่อประชาชนในพื้นที่ 
    ๑๑.๒ สนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่ม หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตําบลตาชี 
                 ๑๑.๓ ดําเนินการตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน   
   ๑๑.๔ ดําเนินการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ ๑๔,๒๕๐.- บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


