
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบตังิานตามนโยบาย  
ของนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลตาชี 

 ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕61 
(ตั้งแตว่นัที่ ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึวนัที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕61) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานแสดงผลการปฏิบตังิานตามนโยบาย 
ของนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตาชี 

 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
(ตั้งแตว่นัที ่๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึงวนัที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕61) 

**************** 
เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 

ตามที่กระผม  นายพสิษฐ์  ศรีสุข  ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนต าบลตาชี      
ให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาชีและได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นั้น   

     บัดนี้  กระผมได้ปฏิบัติงานและบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี เข้าสู่ปีที่ห้า 
ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕)     
พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๘/๕  วรรค ๕  บัญญัติว่า  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

จึงได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาและจัดท าเป็นรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาช ี

รวมงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. ๒๕61 ตั้งรบัไว ้ 21,800,000.00 บาท 
รวมงบประมาณทีไ่ดร้บัจรงิ   พ.ศ. ๒๕61  รายรบัจรงิ 40,428,684.16 บาท 
   แยกเปน็ เงินรายไดจ้ัดเก็บ                1,021,967.68 บาท 

            รัฐจัดสรรให้     ๑3,214,678.48 บาท 
เงินอุดหนุน     7,881,368.๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนจัดสรรวัตถุประสงค์     18,310,400.๐๐ บาท 

 

รายจา่ยตามหมวดรายจา่ย ตามประเภทวธิกีารงบประมาณ 
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า           รายจ่าย จ านวน   6,387,605.00 บาท 
- หมวดค่าตอบแทนและใช้สอย           รายจ่าย จ านวน         3,618,507.14 บาท 
- หมวดค่าวัสดุ             รายจ่าย จ านวน           751,948.48  บาท 
- หมวดค่าสาธารณูปโภค                       รายจ่าย จ านวน           394,663.15  บาท 
- หมวดเงินอุดหนุน                              รายจ่าย จ านวน           614,169.16 บาท 
- หมวดค่าครุภัณฑ์   รายจ่าย จ านวน     538,770.00 บาท 
- หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รายจ่าย จ านวน          ๒0,106,400.๐๐ บาท 
- รายจ่ายอื่น ๆ                     รายจ่าย จ านวน        19,000.00 บาท  
- เงินสะสม    รายจ่าย จ านวน            3,140,178.92 บาท  
- เงินทุนส ารองเงินสะสม   รายจ่าย จ านวน            1,046,726.31 บาท  
- งบกลาง    รายจ่าย จ านวน            3,810,716.31 บาท  
- เงินอุดหนุน    รายจ่าย จ านวน              614,169.16 บาท  
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน          40,428,684.16 บาท 
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นโยบายการพฒันาของผู้บรหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลตาช ีมผีลการปฏบิัตงิานดงันี้ 
 

  ๑. นโยบายด้านการบริหาร 
ด าเนินการเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เพ่ือเป็นคณะกรรมการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสนอ
ความคิด ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในต าบล เช่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการด าเนินการ
จัดหาพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ  จัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน เพ่ือรับทราบปัญหา
ความต้องการของชุมชนและใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการ รายจ่าย หมายเหตุ 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน

ต าบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
200,๐๐๐.- 81,725.- โอนลด 

100,000.- 
บาท 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

30,๐๐๐.- 29,250.-  

๓. โครงการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1๐,๐๐๐.- - โอนลด 

 รวม 240,0๐๐.- 110,975  

 
๒. นโยบายด้านการศึกษา 
     การศึกษาเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาคน องค์การบริหารส่วนต าบลตาชีได้สนับสนุน

งบประมาณและบุคลากรอย่างเต็มก าลังความสามารถในอันที่จะท าให้การศึกษาของชุมชนมีศักยภาพยิ่งขึ้น   
ประสานงานกับผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกและโรงเรียนบ้านตาชี และด าเนินการโครงการตามภารกิจ 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการ รายจ่าย หมายเหตุ 
๑. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติของ ศพด. 1๕,๐๐๐.- ๑๒,2๐๐.-  
๒. โครงการท่องโลกกว้างของ ศพด. 30,๐๐๐.- 17,320.-  
๓. โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง 

ศพด.บ้านนอก 
10,000.- 700.-  

๔. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนตาชี ๑๕๑,๐๐๐.- ๑๐๔,๗๖๘.-  
๕. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนตาชี ๒๑๕,๘๐๐.- ๑๐๗,๙๐๐.-  
๖. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก 
5,000.- 2,500.-  
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการ รายจ่าย หมายเหตุ 
7. โครงการส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์การ

เรียนรู้เด็ก/เยาวชน 
80,000.- 27,860.- 

 

8. โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลเด็กเล็ก 
ศพด. 

5,000.- 3,060.- 
 

9. โครงการเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้าง
จิตส านึกรักสามสถาบันหลัก 

5,000.- 2,500.-  

 รวม 516,800.- 278,808.-  
 
 

 ๓. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม  
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี  ได้อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สนับสนุนงบประมาณ ปลูกจิตส านึก
ประเพณีวัฒนธรรม ดูแลบ ารุงรักษาศาสนาสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุร่วมกับประชาชนต าบลตาชี เช่น 
ทอดกฐินสามัคคีวัดวงกตบรรพต ประเพณีลอยกระทง และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมต าบลตาชี   

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการ รายจ่าย หมายเหตุ 

๑. โครงการงานประเพณีลอยกระทง 8๐,๐๐๐.- 6,4๐๐.- 
โอนลด 

15,000.- 
๒. โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 5,๐๐๐.- 2,10๐.-  
๓. โครงการมหกรรมผลไม้และของดีต าบลตาชี 80,๐๐๐.- 21,๐๐๐.-  
๔. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและของดี

ต าบลตาชี 
30,๐๐๐.- ๒๙,7๐๐.-  

5. โครงการสืบสานประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

70,000.- 12,700.- โอนลด 
40,000.- 

 รวม 265,๐๐๐.- 71,900.-  
 

   
 ๔. นโยบายด้านอนามัย และสาธารณสุข 
     เพ่ือมุ่งเน้นที่จะให้ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ด้านสุขอนามัย ในต าบล 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการ รายจ่าย หมายเหตุ 
๑. โครงการควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อต าบลตาชี 
20,000.- 20,000.-  

๒. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 15,000.- 14,800.-  
๓. โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000.- 19,930.-  
 รวม 55,000.- 54,730.-  
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๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     การปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่เป็นปัญหาหลักของชุมชน 
ด าเนินการเก็บขยะบ้านเรือน  ถางปุาสองข้างทาง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเรื่องช่วยกันดูแลรักษาความ
สะอาดในต าบล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนด้วย 
    

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการ รายจ่าย หมายเหตุ 
๑. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ า

เสีย 
30,000.- 24,390.-  

๒. โครงการ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร 10,000.- 8,400.-  
 รวม 40,000.- 32,790.-  

 
๖. นโยบายด้านการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 

  สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา บุกเบิกก่อสร้างขยายถนนให้
การคมนาคมการขนส่งสินค้าการเกษตร ปรับปรุงก่อสร้างคูระบายน้ า  ผนังกั้นน้ า ฝายกั้นน้ า จัดหาแหล่งน้ า
เพ่ิมเติม ระบบประปา ขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง ฯลฯ  ในต าบล ให้เพียงพอและมีความสะดวกยิ่งข้ึน 
 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการ รายจ่าย หมายเหตุ 
๑. โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมก่อสร้าง

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
97,000.- 93,000.-  

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  
หมู่ที่ 5 

219,000.- 216,000.-  

๓. โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายปุาไผ่งาม 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 

167,000.- - กันเงิน 

4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1  
สายหินดานลับพร้า (สวนเต้าหู้) 

272,000.- - กันเงิน 

5. โครงกรซ่อมแซมถนน คสล. สายควนฟูา  
หมู่ที่ 5 

328,000.- - กันเงิน 

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  
อบต.ตาชี 

500,000.- - กันเงิน 

 รวม 1,583,000.- 309,000.-  
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๗. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

ได้เน้นนโยบาย “เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย” ส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรม ศึกษาแปรรูปผลผลิต
การเกษตร กลุ่มเกษตร อาชีพต่างๆ กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินเศรษฐกิจชุมชนภายในต าบล เพ่ือชุมชน
พ่ึงตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐ์กิจพอเพียง 

  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการ รายจ่าย หมายเหตุ 
๑ โครงการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบ

อาชีพของประชาชน 
6๐,๐๐๐.- 23,705.-  

2. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.- 17,200.-  

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน (ศพค.) 

10,000.- 10,000.-  

4. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ 80,000.- 68,725.-  

 รวม 17๐,๐๐๐.- 119,630.-  

 
 ๘. นโยบายดา้นกฬีา 
 การกีฬา เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคน จัดหาอุปกรณ์กีฬา ประชาสัมพันธ์ รณรงค์  ให้ชุมชนมีการ
ออกก าลังกายเพ่ิมขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ เพ่ือห่างไกลจากปัญหา
สังคมและยาเสพติด 
  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการ รายจ่าย หมายเหตุ 
๑ โครงการแข่งขันกีฬาต าบลตาชี 100,000.- 115,000.- โอนเพิ่ม 

15,000.- 
๒ โครงการวันท้องถิ่นไทย อบต.ตาชี 40,000.- - โอนลด 

37,130.- 
 รวม 140,๐๐๐.- 115,0๐๐.-  

 
๙. นโยบายด้านสังคม 

 ด้านสังคมได้ดูแลและให้ความเท่าเทียมกัน เพ่ือที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้เกิด
ความสงบสุขอย่างยั่งยืน สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ส่งเสริมการก่อตั้งกลุ่มกิจกรรม พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการ รายจ่าย หมายเหตุ 
๑. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 1,173,900.- 1,173,900.-  
๒. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 319,200.- 319,200.-  
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุต าบลตาชี 
100,000.- 40,770.-  

 รวม 1,593,100.- 1,533,870.-  

 
 



-  ๖  - 
 

   ๑0. นโยบายด้านอื่นๆ 
  ติดต่อประสานงาน  สนับสนุนและอ านวยความสะดวกกับส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนและ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลตาชี  ด าเนินการตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการ รายจ่าย หมายเหตุ 
๑ โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000.- 50,000.-  

๒ โครงการปูองกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

35,000.- 34,220.-  

๓ โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 70,000.- 30,578.20  
๔ โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย ขับขี่

ปลอดภัยฯ 
10,000.- 19,950.- โอนเพิ่ม 

10,000.- 
๕ โครงการสั่งใช้สมาชิก อปพร. 30,000.- 8,200.-  

 รวม 195,000.- 142,948.20  

 
 

  
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน  ซึ่งรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของจังหวัดยะลา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของท้องถิน่และประการส าคัญเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลตาชี 
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตาชี 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

****************** 
 

  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๖ “ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลด้วย” 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี  จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
 
    (ลงชื่อ)      พสิษฐ์  ศรีสุข 
      (นายพสิษฐ์  ศรีสุข) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 

 
 

 
 
 
 
 

 


