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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม พัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและการสงออก 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
   1.1 แนวทางการพฒันา กอสราง ปรบัปรุง บาํรุงรกัษาถนน สะพาน ทางเทาและครูะบายน้าํ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 

เปาหมาย งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา 
หนวยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดรบั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. โครงการปรับปรุงอาคาร
ผูสูงอายุ หมูท่ี 2 บานนอก 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ผูสูงอายุใหอยูใน
สภาพด ี

ปรับปรุงอาคารผูสูงอายุซึ่ง
ชํารุดใหอยูในสภาพด ี

- 22,000.- - - รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

อาคาร
ผูสูงอายุ

สามารถใช
งานได

ตามปกต ิ

กองชาง 

2. คาชดเชยสญัญาแบบปรับ
ราคาได (k) 

เพ่ือเปนคาชดเชย
สัญญาแบบปรับราคา
ได (คา k)  

คาชดเชยสญัญาแบบปรับ
ราคาได (คา k) 

- 83,400.- 83,400.- 83,400.- รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

สามาถชด
เชยตาม

สัญญาการ
กอสรางแบบ
ปรับราคาได 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายโคกข้ีทรายตก (ตอจาก
โครงการเดิม) หมูท่ี 1 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ในพ้ืนท่ีตอการสัญจร
ไปมา 

กอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 

112.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 

ไมนอยกวา 336 ตารางเมตร 

- 253,000.- - - รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
การสญัจรท่ี
สะดวกมาก

ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

1.1 แนวทางการพฒันา กอสราง ปรบัปรุง บาํรุงรกัษาถนน สะพาน ทางเทาและครูะบายน้าํ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 

เปาหมาย งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา 
หนวยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดรบั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นายณัฐสิทธ์ิ – บานนางสุพร 
หมูท่ี 3 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ในพ้ืนท่ีตอการสัญจร
ไปมา 

กอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 
74.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร และสวนแยก
บานนางสุพร ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 41.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 

เมตร รวมระยะทาง 115 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันไม
นอยกวา 345 ตาราง

เมตร 

- 260,000.- - - รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
การสญัจรท่ี
สะดวกมาก

ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เหมืองลาง – สะพานปูน หมู
ท่ี 5 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ในพ้ืนท่ีตอการสัญจร
ไปมา 

กอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 
63.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 189 ตาราง

เมตร 

- 147,000.- - - รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
การสญัจรท่ี
สะดวกมาก

ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

   1.5 แนวทางการพฒันา กอสราง และปรบัปรุงระบบประปา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 

เปาหมาย งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา 
หนวยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดรบั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการกอสรางทอระบาย
นํ้าพรอมบอพักนํ้าสนามกีฬา 
อบต.ตาชี หมูท่ี 2 

เพ่ือปองกันและลด
ปญหาการเกิดนํ้า
ทวมขังในพ้ืนท่ี 

กอสรางทอระบายน้ําพรอมบอ
พักน้ําสนามกีฬา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
ระยะทาง 61.00 เมตร และ
กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีต

เสริมเหล็กพรอมฝาปด
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา รพ.
สต.ตาชี ขนาดกวาง 0.50 

เมตร (ภายใน) ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร (ภายใน) ยาวไมนอยกวา 

50.00 เมตร 

- 473,000.- - - รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

ปองกันและ
ลดปญหา
การเกิดนํ้า
ทวมขังใน

พ้ืนท่ี 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอม
ฝาปดคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายหนาหลา – หมูท่ี 3  
หมูท่ี 2 บานนอก 

เพ่ือปองกันและลด
ปญหาการเกิดนํ้า
ทวมขังในพ้ืนท่ี 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.พรอมฝาปด คสล.
สายหนาหลา - หมูท่ี 3 

หมูท่ี 2 บานนอก 
ขนาดกวาง 0.50 เมตร 
(ภายใน) ลึกเฉลีย่ 0.50 

เมตร (ภายใน) ยาวไมนอย
กวา 182.00 เมตร 

- 822,000.- - - รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

ปองกันและ
ลดปญหา
การเกิดนํ้า
ทวมขังใน

พ้ืนท่ี 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

1.5 แนวทางการพฒันา กอสราง และปรบัปรุงระบบประปา (ตอ) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 

เปาหมาย งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา 
หนวยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดรบั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการปรับปรุงรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ปดฝา
รางระบายนํ้า สายบานแซะ 
– หมูท่ี 2 หมูท่ี 4 บานไร 

เพ่ือปองกันและลด
ปญหาการเกิดนํ้า
ทวมขังในพ้ืนท่ี 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ปดฝารางระบายนํ้า
สายบานแซะ – หมูท่ี 2 

หมูท่ี 4 บานไร ตําบลตาชี
ขนาดกวาง 0.50 เมตร 
(ภายใน) ยาวไมนอยกวา 

82.00 เมตร 
 

- 108,000.- - - รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

ปองกันและ
ลดปญหา
การเกิดนํ้า
ทวมขังใน

พ้ืนท่ี 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและการสงออก 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสงเสริมการคาและการลงทุน 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตรและแหลงทองเที่ยว 

   2.1 แนวทางการพฒันา สงเสรมิอาชีพใหแกประชาชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 

เปาหมาย งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา 
หนวยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดรบั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการมหกรรมผลไมและ
ของดีตําบลตาชี 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ผลไมและของดีตําบล
ตาชี 

ประชาชนในตําบล 
ตาชี 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.- รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

พัฒนาอาชีพ
และสงเสรมิ
การตลาด 

สํานักปลดั 

2 โครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตร 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ใหชาวบานในตําบล
ตาชีเรียนรูเทคโนโลยี
เพ่ือการเกษตร  

ประชาชนในตําบล 
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

พัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ
การเกษตรใน
พ้ืนท่ีตําบล

ตาชี 

สํานักปลดั 

3 โครงการจดัศูนยการเรยีนรู
และชุมชน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ใหชาวบานในตําบลมี
การเรยีนรูดานตางๆ 
มากข้ึน 

ประชาชนในตําบล 
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

พัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ
ประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

 
2.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 

เปาหมาย งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา 
หนวยงาน

รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดรบั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. โครงการปลูกปาทดแทนและ
ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเท่ียว 

เพ่ือสงเสริมแหลง
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชี 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 
ตาชี 

- 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

สภาพปาใน
พ้ืนท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ

และ
บุคคลภายนอก

เขามา
ทองเท่ียวใน

ตําบลตาชีมาก
ข้ึน 

สํานักปลดั 

2. โครงการสงเสริมการ
ทองเท่ียว 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชี 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

บุคคลภายนอก
เขามาทองเท่ียว
ในตําบลตาชี

มากข้ึน 

สํานักปลดั 

3. โครงการเสรมิสรางเครือขาย
การทองเท่ียวชุมชน 

เพ่ือสงเสริมเครือขาย
การทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชี 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

บุคคลภายนอก
เขามาทองเท่ียว
ในตําบลตาชี

มากข้ึน 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ยุทธศาสตรยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 สงเสริมดานสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.1 แนวทางการพฒันา จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา หนวยงาน
รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการกําจดัขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 

เพ่ือกําจัดสิ่งปฏิกูล
และนํ้าเสียในบรเิวณ
ตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของประชนใน

ตําบลตาชี   
มีความพึงพอใจ 

สภาพพ้ืนท่ีใน
ตําบลตาชี

ปราศจากขยะ 
และไมมีปญหานํ้า

เสียในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

2 โครงการลด ละ เลิก ใช
โฟมบรรจุอาหาร 

เพ่ือลดใชโฟมในการ
บรรจุอาหารในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของประชนใน

ตําบลตาชี   
มีความพึงพอใจ 

ไมมีการใชโฟมใน
พ้ืนท่ีตําบลตาชี 

สํานักปลดั 

3 โครงการ “รักษนํ้า 
รักษปา รักษาแผนดิน” 

เพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากรนํ้า

และปาในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของประชนใน

ตําบลตาชี   
มีความพึงพอใจ 

เพ่ิมพ้ืนท่ีปาใน
พ้ืนท่ี และอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้าใน

พ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

3.1 แนวทางการพัฒนา จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา หนวยงาน
รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

4 โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม 

เพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ีตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของประชนใน

ตําบลตาชี   
มีความพึงพอใจ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ีไดรับการ

สงเสริมและอนุรักษ 

สํานักปลดั 

5 โครงการนํ้าหมัก
จุลินทรียจากเปลือกไม 

เพ่ือสงเสริมการทํา
นํ้าหมักจุลินทรียเพ่ือ

ใชในชุมชนตําบล 
ตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของประชนใน

ตําบลตาชี   
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชีมีการทํา
ทํานํ้าหมักชีวภาพ

เพ่ือใชในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัทีย่ทุธศาสตรที ่ 3  พัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัที ่2 การสงเสริมดานสาธารณสขุ 

4. ยทุธศาสตรการพฒันาคณุภาพชวีติ 
       4.1 แนวทางการพฒันา ดานการสาธารณสุข  

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงานรบัผดิชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
1 โครงการควบคมุ

ปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดตอ 
ตําบลตาชี 

1. เพ่ือลดอัตราการ
เกิดโรคติดตอใน
พ้ืนท่ีตําบลตาชี 
2.เพ่ือใหความรู
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชีเก่ียวกับ
การปองกัน
โรคตดิตอ 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ประชาชนในเขต
ตําบลตาชีมี

ความรูความเขาใจ
ในการปองกัน
โรคติดตอตางๆ  
และลดอัตราการ
เกิดโรคระบาดใน

พ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

2 โครงการควบคมุโรค
มาลาเรียของสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพ่ือใหความรูและลด
การเกิดโรคมาลาเรีย
ในพ้ืนท่ีตําบลตาชี 
 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 15,000.- 15,000.- 15,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ประชาชนใน
เขตตําบลตาชีมี
ความรูความ
เขาใจในการ
ปองกันโรค
มาลาเรีย 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

         4.1 แนวทางการพฒันา ดานการสาธารณสขุ  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
3 โครงการชวยลดการ

ติดเอดสจากแมสูลูก 
สภากาชาดไทยพระ
เจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมวลี
พระวรราชาทินัดดา
มาต ุ

1. เพ่ือลดอัตราการ
ติดเช้ือเอดสจากแมสู
ลูกในพ้ืนท่ีตําบลตาชี 
2.เพ่ือใหความรู
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชีเก่ียวกับ
โรคเอดสจากแมสูลูก 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ลดอัตราการติดเอดส
จากแมสูลูกในพ้ืนท่ี

ตําบลตาชี 

สํานักปลดั 

4 โครงการชุมชนปลอด
บุหรี ่

เพ่ือรณรงค ให
ความรู ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบลตาชี
เก่ียวกับพิษภัยของ
บุหรี่และลดการสูบ
บุหรี่ลง 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลตาชี
มีอัตราการสูบบุหรี่ใน
พ้ืนท่ีสาธารณะนอยลง 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

         4.1 แนวทางการพฒันา ดานการสาธารณสขุ  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
5 โครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนท่ี 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬากรณวลยั
ลักษณ อัครราช
กุมาร ี

เพ่ือสงเสริมให
ความรูประชาชนใน
พ้ืนท่ีเก่ียวกับการ
รักษาสุขภาพ 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 15,000.- 15,000.- 15,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ประชาชนในตําบลตาชีมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

6 โครงการปองกันและ
แกไขเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภไม
พรอม 

เพ่ือลดอัตราการ
ตั้งครรภไมพรอมใน
เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ลดอัตราการตั้งครรภไม
พรอมในเด็กและเยาวชน

ในพ้ืนท่ีตําบลตาชี 

สํานักปลดั 

7 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาด
สารอาหารไอโอดีน 

เพ่ือลดอัตราการเกิด
โรคขาดสารไอโอดีน
ในพ้ืนท่ีตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 15,000.- 15,000.- 15,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ลดอัตราการเกิดโรคขาด
สารไอโอดีนในพ้ืนท่ีตําบล

ตาชี 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

         4.1 แนวทางการพฒันา ดานการสาธารณสขุ  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
8 โครงการปองกันและ

และควบคมุโรคพิษ
สุนัขบา 

1. เพ่ือลดอัตราการ
เกิดโรคพิษสุนัขบา
ในพ้ืนท่ีตําบลตาชี 
2.เพ่ือใหความรู
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชีเก่ียวกับ
โรคพิษสุนัขบา 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 40,000.- 40,000.- 40,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ปองกันและลดการเกิด
โรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ี

ตําบลตาชี 

สํานักปลดั 

9 โครงการสงเสริม
อบรมใหความรูดาน
สุขภาพ กับ อสม.
ตําบลตาชี 

เพ่ือใหความรูแก   
อสม.ในพ้ืนท่ีตําบล
ตาชี 

อสม.ในตําบลตาชี - 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

อสม.ในพ้ืนท่ีมีความรู
ดานสุขภาพเพ่ือ

ถายทอดใหกับชาวบาน
ตอไป 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3/2561                           หนา 13           
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

         4.1 แนวทางการพฒันา ดานการสาธารณสขุ  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
10 โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จ
ยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม 

เพ่ือใหความรู
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชีเก่ียวกับ
การปองกันและ
สํารวจมะเร็งเตานม 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 15,000.- 15,000.- 15,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ลดการเกิดมะเร็งเตานมใน
พ้ืนท่ีตําบลตาชี 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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      รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

4.2 แนวทางการพฒันา ดานคุณภาพชวีติและสถาบนัครอบครวั  
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
1 โครงการใจถึงใจ 

หวงใยผูสูงอาย ุ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชี 

ผูสูงอายุในตําบล
ตาชี 

- 60,000.- 60,000.- 60,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชี 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

2 โครงการเตรยีมความ
พรอมเพ่ือเขาสูวัย
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือสงเสริมคณุภาพ
ชีวิตผูท่ีจะเขาสูวัย
สูงอายุในพ้ืนท่ีตําบล
ตาชีใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนท่ีกําลัง
จะเขาสูวัยผูสูงอายุ

ในตําบลตาชี 

- 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ผูยางเขาสูวัยสูงอายุ
ในพ้ืนท่ีตําบลตาชี 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

3 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็กและ
สตร ี

เพ่ือลดปญหาความ
รุนแรงตอเด็กและ
สตรีในพ้ืนท่ีตําบลตา
ชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

เด็กและสตรีในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชีสามารถ
ปกปองตนเองจาก

ความรุนแรงได 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3/2561                           หนา 15           
 

      รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

4.2 แนวทางการพฒันา ดานคุณภาพชวีติและสถาบนัครอบครวั  
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
4 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงวัย
ใสใจสุขภาพ 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุในตําบลตา
ชี 

ผูสูงอายุในตําบล
ตาชี 

- 70,000.- 70,000.- 70,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชี 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

5 โครงการสงเสริม
นักเรียนมีงานทําชวง
ปดเทอม 

1. เพ่ือสงเสริมให
เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีตําบลตาชีใช
เวลาวางชวงปด
เทอมใหเกิด
ประโยชน 
2. เพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนใหดีข้ึน 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีตําบลตาชีมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

สํานักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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      รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

4.2 แนวทางการพฒันา ดานคุณภาพชวีติและสถาบนัครอบครวั  
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
6 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนชราและคนพิการ 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนชราและคนพิการ
ในพ้ืนท่ีตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

คนชราและคนพิการ
ในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

7 โครงการสังคม
สงเคราะหการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูดอยโอกาสและ
ครอบครัวผูมีรายได
นอยและผูไรท่ีพ่ึง 

เพ่ือสงเสริมคณุภาพ
ชีวิตผูดอยโอกาส
และครอบครัวผูมี

รายไดนอยและผูไรท่ี
พ่ึงในพ้ืนท่ีตําบลตาชี 

ผูดอยโอกาสและ
ครอบครัวผูมี

รายไดนอยและผู
ไรท่ีพ่ึงในพ้ืนท่ี

ตําบลตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 
ตําบลตาชี 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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      รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

4.2 แนวทางการพฒันา ดานคุณภาพชวีติและสถาบนัครอบครวั  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
8 โครงการบํารุงและ

สงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชีมีอาชีพท่ี

มั่นคงมากข้ึน 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชีมีอาชีพท่ี

มั่นคงมากยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

9 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ

ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพ่ือสงเสริมใหพ้ืนท่ี
ตําบลตาชีมีการ

ดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชีมีการ

ดําเนินการตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลดั 

10 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินการดานการ

พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมคณุภาพชีวิต
สตรีและครอบครัว

ในตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

สตรีและครอบครัวใน
ตําบลตาชีมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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      รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

4.2 แนวทางการพฒันา ดานคุณภาพชวีติและสถาบนัครอบครวั 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
11 โครงการสงเสริม

กิจกรรมศูนยพัฒนา
ครอบครัวชุมชน 
(ศพค.) 

เพ่ือสงเสริม
ความสัมพันธใน

ครอบครัวของตําบล
ตาชีใหมี

ความสัมพันธอันด ี

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ครอบครัวในตําบล
ตาชีมีความสัมพันธ

อันดีตอกัน 

สํานักปลดั 

12 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี

มีกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชน สามารถ
ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีมีกิจกรรมท่ี
เปนประโยชนทํา 

สํานักปลดั 

13 โครงการสนับสนุน
กลุมสตรี วันสตรี
สากล 

เพ่ือสงเสริมการ
ดําเนินกิจกรรมของ
กลุมสตรีในพ้ืนท่ี

ตําบลตาชี 

กลุมสตรีในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

กลุมสตรีในพ้ืนท่ี
ตําบลตาชีมีการ

ดําเนินการท่ีประสบ
ความสําเร็จ 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3/2561                           หนา 19           
 

      รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

        4.3 แนวทางการพฒันา สงเสรมิการกีฬาและนนัทนาการ  
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
1 โครงการแขงขันกีฬา

ตําบลตาชี 
เพ่ือจัดการแขงขัน
กีฬาในตําบลตาชี 

อันเปนการสงเสรมิ
ความสัมพันธอันดี

ของชุมชน 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 130,000.- 130,000.- 130,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

สงเสริม
ความสัมพันธอันดี
ภายในชุมชนตําบล
ตาชีและสงเสริมใหมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

สํานักปลดั 

2 โครงการสนับสนุน
จัดสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันในและ
นอกตําบล 

เพ่ือสงเสริมการ
แขงขันกีฬาในพ้ืนท่ี

ตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

สงเสริมการกีฬาใน
พ้ืนท่ีตําบลตาชี 

สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

        4.3 แนวทางการพฒันา สงเสรมิการกีฬาและนนัทนาการ  
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
3 วันทองถ่ินไทย อบต.

ตาชี (คนทองถ่ิน
สัมพันธ) 

เพ่ือสงเสริมการเขา
รวมการแขงขันกีฬา
ในพ้ืนท่ีตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

สงเสริมการกีฬาใน
พ้ืนท่ีตําบลตาชี 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัทีย่ทุธศาสตรที ่4 พัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัที ่1 การสงเสริมดานการศึกษา กีฬาและนนัทนาการ , 7 การสงเสริมดานอตัลักษณ 

5. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีทองถิน่ 
        5.1 แนวทางการพฒันา สงเสรมิพฒันาดานการศกึษา  

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา หนวยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
1 โครงการวันเด็ก

แหงชาติตําบลตาชี 
เพ่ือจัดกิจกรรมวัน

เด็กแหงชาติในตําบล
ตาชี 

เด็กในตําบลตาชี - 30,000.- 30,000.- 30,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

เด็กในตําบลตาชีมี
ความรูเก่ียวกับสิทธิ
เดก็และไดเขารวม

กิจกรรม 

สํานักปลดั 

2. โครงการทองโลก
กวางของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือเด็กในตําบลตาชี
ไปศึกษาเรยีนรูนอก

สถานท่ี 

เด็กในตําบลตาชี - 30,000.- 30,000.- 30,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

พัฒนาและสงเสรมิ
ศักยภาพของเด็ก 

สํานักปลดั 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

5.1 แนวทางการพฒันา สงเสรมิพฒันาดานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา หนวยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
3. โครงการปฐมนิเทศ 

และประชุมผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนอก 

เพ่ือปฐมนิเทศและ
ประชุมผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนอก 

เด็กในตําบลตาชี - 5,000.- 5,000.- 5,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีพึง
พอใจ 

สงเสริมความเขาใจของ
ผูปกครองและ

ความสัมพันธระหวาง
เด็กและผูปกครอง 

สํานักปลดั 

4. โครงการสงเสริม
สุขภาพและดูแลเด็ก
เล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
เด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ตาชี 

เด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 5,000.- 5,000.- 5,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

สงเสริมสุขภาพเด็ก
เล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

สํานักปลดั 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

 

5.2 แนวทางการพฒันา สงเสรมิดานศาสนา วฒันธรรม และประเพณีทองถิน่ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา หนวยงานรบัผดิชอบ

หลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
1 โครงการปกปอง

สถาบันสําคญัของ
ชาติ 

เพ่ือจัดพิธีสําคัญของ
ชาติ สถาบัน
พระมหากษัตริย 

บุคลากรสังกัด 
อบต.ตาชี และ

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

บุคลากรและประชาชนใน
พ้ืนท่ีเขารวมพิธีสําคญัของ

ชาติ สถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักปลดั 

2 โครงการวันสําคัญ
ของชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย 

เพ่ือจัดพิธีตามวัน
สําคัญของชาติและ 
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

บุคลากรสังกัด 
อบต.ตาชี และ

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

สงเสริมสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย 

สํานักปลดั 

3 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน

โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขา
รวมงานรัฐพิธีและ

ราชพิธีตางๆ 

บุคลากรสังกัด 
อบต.ตาชี และ

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวม
และดํารงไวซึ่งสถาบัน

พระมหากษัตริย 

สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3/2561                           หนา 24           
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

 

5.2 แนวทางการพฒันา สงเสรมิดานศาสนา วฒันธรรม และประเพณีทองถิน่ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา หนวยงาน

รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
3 โครงการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและ
ของดีตําบลตาชี 

เพ่ือสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ของดีตําบลตาชี 

บุคลากรสังกัด 
อบต.ตาชี และ

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ของดีตําบลตาชีอันจะเปน

การเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

4 โครงการสงเสริม
สนับสนุนประเพณี
วันสารทเดือนสิบ 

1. เพ่ืออนุรักษ
ประเพณีประจํา
ทองถ่ิน 
2. เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวในตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 15,000.- 15,000.- 15,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

อนุรักษประเพณีประจํา
ทองถ่ินและสงเสริมการ
ทองเท่ียวในตําบลตาชี 

สํานักปลดั 

5 โครงการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

1. เพ่ืออนุรักษภูมิ
ปญญา 
2. เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวในตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน
และสงเสรมิการทองเท่ียวใน

ตําบลตาชี 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัทีย่ทุธศาสตรที ่4 เสริมสรางยะลาสนัตสิุข 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัที ่2 การสงเสริมดานสาธารณสขุ 

6. ยทุธศาสตรการพฒันาดานความมัน่คง 
       6.1 แนวทางการพฒันา สงเสริมสนบัสนนุกจิการความมัน่คง  

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา หนวยงานรบัผดิชอบ

หลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
1 โครงการสงเสริม

ความรู ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติดตําบลตาชี 

1.เพ่ือใหความรู
เก่ียวกับพิษภัยของ
ยาเสพตดิ 
2.ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิใน
พ้ืนท่ีตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีพึง

พอใจ 

ลดปญหาการระบาด
ของยาเสพติดในพ้ืนท่ี

ตําบลตาชี 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

         6.2  แนวทางการพฒันา  สงเสริมสนบัสนนุปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา หนวยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
1. โครงการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
1. ใหความรูการ
ปองกันภัยเบ้ืองตน
แกประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. ปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัย 
นํ้าปาไหลหลาก 
อัคคีภัยและไฟปา 
รวมท้ังภัยตางๆ 

1 โครงการ - 50,000.- 50,000.- 50,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

ปองกันและลดการ
เกิดภัยตางๆ รวมท้ัง
สามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดเมื่อ

ประสบภัย 

สํานักปลดั 

2. โครงการปองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล 

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล เชน 
ปใหม , สงกรานต 

1 โครงการ - 35,000.- 35,000.- 35,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

สํานักปลดั 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

   6.2  แนวทางการพฒันา  สงเสริมสนบัสนนุปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
 

      
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา หนวยงานรบัผดิชอบ

หลกั 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
3. โครงการฝกอบรม

ทบทวนสมาชิก อปพร. 
เพ่ืออบรมหรือ

ทบทวนสมาชิก อป
พร.และบุคลากร
สังกัด อบต.ตาชี 

1 โครงการ - 70,000.- 70,000.- 70,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

พัฒนาความรูดานสา
ธารณภัยฯ 

สํานักปลดั 

4. โครงการสงเสริม
ความรูกฎหมายขับข่ี
ปลอดภัยเสริมสราง
วินัย 

ใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมายจราจรเพ่ือ
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

1 โครงการ - 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

ปองกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุทาง

ถนน 

สํานักปลดั 

5. โครงการสั่งใช 
สมาชิก อปพร.ตรวจ
ตราดูแล 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การสั่งใช อปพร. 

1 โครงการ - 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ยุทธศาสตรยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางยะลาสันติสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การสงเสริมการคาและการลงทุน 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
7.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา หนวยงาน
รบัผิดชอบหลกั (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1. โครงการจดัทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การจัดทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของอบต.

ตาชี 

1 โครงการ - 200,000.- - - รอยละ 80 
ของประชนใน
ตําบลตาชี  มี
ความพึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพ
ในการจัดเก็บ
ภาษีและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

2. โครงการรับชําระภาษี
เคลื่อนท่ี เพ่ือจัดเก็บและ
ประชาสมัพันธภาษี
ทองถ่ิน อบต.ตาชี 

1. เพ่ือออกบริการ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 

อบต. 
2. เพ่ือ

ประชาสมัพันธการ
เสียภาษีประจําป 

1 โครงการ - 5,000.- - - รอยละ 80 
ของประชนใน
ตําบลตาชี  มี
ความพึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพ
ในการจัดเก็บ

ภาษี 

กองคลัง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

 
     7.2 แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพของบุคลากรในองคการบรหิารสวนตาํบล  

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
1 โครงการจางท่ี

ปรึกษาเพ่ือศึกษา 
วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ 

เพ่ือจายเปนคาจางท่ี
ปรึกษาเพ่ือศึกษา 
วิจัย ประเมินผลหรือ 
พัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหา
หรือปรับปรุง
ครุภณัฑ 
ท่ีดินฯ เชน คาจาง
เหมาท่ีปรึกษา เพ่ือ
ศึกษา วิจัย  
ประเมินผลความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการของ 
อบต.ตาชีท่ีปรึกษา
เพ่ือศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือ 
พัฒนาระบบตางๆ 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของประชนใน

ตําบล 
ตาชี  มีความพึง

พอใจ 

รับทราบถึงความ
พึงพอใจของ

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

 
     7.3 แนวทางการพฒันา การพัฒนาการเมืองและการบรหิาร  

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
1 คาใชจายในการ

เลือกตั้งทองถ่ิน 
เพ่ือจายเปนคาใชจาย 
ในการเลือกตั้ง
ทองถ่ินตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 500,000.- - - ประชาชน
มาเลือกตั้ง
รอยละ 80 

มีสมาชิกสภา นายก
อบต. ตามวาระ 

สํานักปลดั 

2 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ความปรองดองและ
สมานฉันทของคน 
ในชาติ 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย 
ในการดําเนิน
โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ความปรองดองและ
สมานฉันทของคนใน
ชาติ 

บุคลากรสังกัด
อบต.ตาชี และ

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

สงเสริมความ
ปรองดองและ
สมานฉันทของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

 
7.3 แนวทางการพฒันา การพัฒนาการเมืองและการบรหิาร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
3 โครงการจดัทําและ

ประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน
ในตําบลตาชี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของประชน
ในตําบลตา

ชี   
มีความพึง

พอใจ 

การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ไดตรงตาม

ความจําเปนและความ
ตองการของประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

4 โครงการสงเสริม
ความรูเสรมิสราง
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

เพ่ือสงเสริมความรู
ใหประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความรูเก่ียวกับ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของประชน
ในตําบลตาชี   
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความรูเก่ียวกับ

ประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

 
7.3 แนวทางการพฒันา การพัฒนาการเมืองและการบรหิาร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
5 โครงการสงเสริม

สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 

เพ่ือจัดทําแผนชุมชน
ไดตรงตามความ
ตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนในตําบล
ตาชี 

- 10,000.- 10,000.- 10,000.- รอยละ 80 
ของประชน
ในตําบลตาชี   
มีความพึง

พอใจ 

การจัดทําแผนชุมชน
ไดตรงตามความ

ตองการของประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 
องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

 

       8.3 แนวทางการพฒันา ดานบคุลากร  
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา  

หนวยงาน 
รบัผิดชอบหลกั 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
1 โครงการจดักิจกรรม 

5 ส 
1. เพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอย
ของอาคารสํานักงาน
อบต.ตาชี 
2.เพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอย
ของสถานท่ีในตําบล
ตาชี 

บุคลากรสังกัด
อบต.ตาชีและ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- 15,000.- 15,000.- 15,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
เขารวม
โครงการ 

สถานท่ีทําการอบต. 
ตาชี และสถานท่ีตางๆ 
ในตําบลตาชีมคีวาม

เปนระเบียบเรียบรอย 

สํานักปลดั 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
สวนตําบล พนักงาน
จาง ผูบริหาร สมาชิก
สภาอบต.และผูนํา
ชุมชน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง 
ผูบริหาร สมาชิก
สภาอบต.และผูนํา
ชุมชน 

พนักงานจาง 
ผูบริหาร สมาชิก

สภาอบต.และผูนํา
ชุมชน 

- 130,000.- 130,000.- 130,000.- พนักงาน
จาง 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา
อบต.และ
ผูนําชุมชน 
เขารวมรอย

ละ 80 

พนักงานจาง ผูบริหาร 
สมาชิกสภาอบต.และ
ผูนําชุมชน มีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน 
มากข้ึน 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 
สาํหรับ อดุหนนุองคกรปกครองสวนทองถิน่ สวนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 
 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัทีย่ทุธศาสตรที ่5 พัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัที ่1 การสงเสริมดานการศึกษา กีฬาและนนัทนาการ , 7 การสงเสริมดานอตัลักษณ 

5. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีทองถิน่ 
        5.1 แนวทางการพฒันา สงเสรมิพฒันาดานการศกึษา  

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา หนวยงาน

รบัผิดชอบหลกั 
หนวยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
1 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการ
เรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

บานนอก ตําบลตาชี 

- 178,400.- 178,400.- 178,400.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีคณุภาพ
ชีวิตและการศึกษา

ท่ีดี 

สํานักปลดั ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
บานนอก  
ตําบลตาชี 

2 คาอาหารเสรมิ (นม) เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
เด็กใหไดรับ

สารอาหารจากนม 

เด็กในสังกัด
โรงเรียนบานตาชี 

ตําบลตาชี  

- 172,458.- 172,458.- 172,458.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

เด็กในตําบลตาชี
มีสุขภาพท่ีด ี

สํานักปลดั โรงเรียน 
บานตาชี 

3 คาอาหารเสรมิ (นม) เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
เด็กใหไดรับ

สารอาหารจากนม 

เด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

บานนอก ตําบลตาชี 

- 45,988.- 45,988.- 45,988.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

เด็กในตําบลตาชี
มีสุขภาพท่ีด ี

สํานักปลดั ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
บานนอก  
ตําบลตาชี 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 
สาํหรับ อดุหนนุองคกรปกครองสวนทองถิน่ สวนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 
 

 5.1 แนวทางการพฒันา สงเสรมิพฒันาดานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  งบประมาณและทีผ่านมา  ตวัชี้วดั ผลทีค่าดวา หนวยงาน

รบัผิดชอบหลกั 
หนวยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรบั 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    
3 โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวัน 
เพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมคณุภาพ
คาอาหารกลางวัน 

เด็กในสังกัด
สถานศึกษาใน

ตําบลตาชี 

- 360,000.- 360,000.- 360,000.- รอยละ 80 
ของ

ประชาชน
พึงพอใจ 

เด็กในตําบล 
ตาชีมีสุขภาพท่ี

ดี 

สํานักปลดั โรงเรียน 
บานตาชี 

แบบ ผ.01 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา   

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
 
7 
 
 

บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ 
 

ครุภณัฑสาํนักงาน 
- เกาอ้ีสํานักงาน 
 
- เครื่องดูดฝุน 
 
 
- เครื่องโทรสาร 
 
- ตูเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจกแบบเตีย้ 
- ตูเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจกแบบสูง 
- เต็นท 
 
 
 
- แทนกลาวรายงาน 
(โพเดี้ยม) 

 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานใหสะอาด
เรียบรอย 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือจัดเก็บเอกสารให
เรียบรอย 
- เพ่ือจัดเก็บเอกสารให
เรียบรอย 
- เพ่ือใชในการจัดกิจกรรม
ในการใหบริการประชาชน
ในพ้ืนท่ีรวมท้ังการจัด
โครงการตางๆ ของ อบต. 
- เพ่ือใชในการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของอบต. 

 
3 ตัว 

 
1 เครื่อง 

 
 

1 เครื่อง 
 

4 ตู 
 

4 ตู 
 

3  หลัง 
 
 
 

2 ตัว 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
9,000.- 

 
13,000.- 

 
 

18,000.- 
 

24,000.- 
 

30,000.- 
 

102,000.- 
 
 
 

30,000.- 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
สํานักปลดั 

 
สํานักปลดั 

 
 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 
 
 
 

สํานักปลดั 
 
 

 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) แกไข เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3/2561 

องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา   

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
 

8 
 
 

9 
 

10 
 

11 
 
 

12 
 
 
 

13 
 
 

14 
 

บริหารงานท่ัวไป 
(ตอ) 

 
 
 

ครุภณัฑ 
 

ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 
- ถังตมนํ้าไฟฟา 
 
ครุภณัฑสาํนักงาน 
- เกาอ้ีสํานักงาน 
 
- ตูเหล็กบานเลื่อน
กระจก 
- โตะวางคอมพิวเตอร 
 
ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
- เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 
- เครื่องสแกนเนอร 
 
ครุภณัฑอ่ืน 
- มาตรวัดนํ้า 
 

 
 
- เพ่ือใชในการจัดโครงการ
ตางๆ ของอบต. 
 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

1 เครื่อง 
 
 

2 ตัว 
 

3 ตู 
 

2 ตัว 
 
 

1 เครื่อง 
 
 
 

1 เครื่อง 
 
 

50 ตัว 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

14,000.- 
 
 

5,000.- 
 

18,000.- 
 

6,000.- 
 

 
4,300.- 

 
 
 

3,200.- 
 
 

35,000.- 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

สํานักปลดั 
 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลงั 
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แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3/2561                           หนา 38           
 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่3/2561 

องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา   

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 
 
 
 
 
 

16 
 

17 
 
 

18 
 
 
 
 

19 
 
 
 

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

สังคมสงเคราะห 
 
 

เคหะและชุมชน 
 
 
 

ครุภณัฑ 
 
 

ครุภณัฑ 
 
 
 
 

ครุภณัฑ 
 
 

ครุภณัฑ 
 
 
 
 

ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
- เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 
ครุภณัฑสาํนักงาน 
- ตูเหล็กบานเลื่อน
กระจก 
ครุภณัฑสาํนักงาน 
- ตูเหล็กบานเลื่อน
กระจก 
ครุภณัฑกอสราง 
- เครื่องสกัดคอนกรตี 
 
ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 
- เครื่องตัดหญา แบบ
ขอแข็ง 
 

 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 
 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 

 
1 เครื่อง 

 
 
 
 
1 ตู 
 
 

1  ตู 
 
 

1  เครื่อง 
 
 
 

2  เครื่อง 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
 

4,300.- 
 
 
 
 

6,000.- 
 
 

6,000.- 
 
 

30,000.- 
 
 
 

19,000.- 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
สํานักปลดัฯ 

 
 
 
 

สํานักปลดัฯ 
 
 

สํานักปลดัฯ 
 
 

กองชาง 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่3/2561 

องคการบรหิารสวนตําบลตาช ีอาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา   

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
20 

 
 

21 

เคหะและชุมชน 
(ตอ) 

ครุภณัฑ ครุภณัฑโรงงาน 
- เครื่องเจียรแบบมือถือ 
ขนาด 7 น้ิว 
 
ครุภณัฑอ่ืน 
- ศาลาท่ีพักคอย
สําหรับประชาชน 

 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 
 
- เพ่ือใหประชาชนใชเปนท่ี
พักคอยเมื่อมาตดิตอ
ราชการ 

 
1 เครื่อง 

 
 
 

2 หลัง 

 
- 
 
 
 
- 

 
6,300.- 

 
 
 

99,000.- 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
กองชาง 

 
 
 

กองชาง 

 

แบบ ผ.08 
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