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บทที่ 1  บทน า 
  
 องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550 มีบทบาท และอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีความเป็นอิสระตามสมควร 
ความส าคัญตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของตนเองประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอน
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น การ
ด าเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและ
ทิศทาง การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
ด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และท าให้บรรลุตาม
ความมุ่งหมาย 

ประวัติและความเป็นมาของต าบลตาชี 
1.1 ชุมชนนี้มีชื่อว่า ตาชี โดยมีประวัติดังนี้ 

คนเฒ่าคนแก่ในต าบลตาชีเล่ากันมาว่า แต่เดิมบรรพบุรุษของคนต าบลตาชีมาจากตระกูลใหญ่ คือ 
ตระกูลทองธรรมชาติ ตระกูลทองวิเศษ และตระกูลศรีสุข ทั้งสามตระกูลมาจากคนละทิศคนละทางเพ่ือหาแหล่งที่อยู่ท า
มาหากิน ขณะที่เดินทางมาถึงต าบลยะหา พบชายชราคนหนึ่งได้ถามชายชราว่ามีที่แห่งใดที่พอท ามาหากินได้ ชายชรา
จึงชี้ขึ้นมาทางทิศเหนือของต าบลยะหา บรรพบุรุษเหล่านั้นจึงรวมตัวกันตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “ตาชี” เพ่ือเป็นเกียรติแก่
ชายชรา ที่พวกเราเรียกว่าตาชี้ทางให้พวกเราได้ท ามาหากินตั้งแต่นั้นมา  

ต่อมาคนทั้งสามตระกูลก็ไปชักชวนเพ่ือนๆญาติพ่ีน้องมาจับจองที่ดินท ามาหากินเมื่อผู้คนมากขึ้นก็มี
การปกครองโดยมีผู้น าเป็นผู้ปกครอง เรียกว่า ก านัน 

ก านันคนแรกที่ปกครองต าบลตาชี คือ นายอิน  ทองธรรมชาติ 
คนที่ 2 คือ นายสังข์  ทองธรรมชาติ 
คนที่ ๓ คือ นายทอง  ทองธรรมชาติ 
คนที่ 4 คือ นายแวว  ไชยชนะ 
คนที่ 5 คือ นายพร้อม  ทองธรรมชาติ 
คนที่ 6 คือ นายอั้น  อารีบ าบัด 
คนที่ 7 คือ นายจรัญ  ด ารงรักษ์ 
คนที ่8 คือ นายอภิวัฒน์  อารีบ าบัด 
คนที่ 9 คือ นายสมพงษ์  จันทรประดิษฐ์ 
คนที่ 10 คือ นายอนันต์พงศ์  โฆษิตโภคินันท์  

 1.2 การขยายตัวของชุมชนมีลักษณะที่มีการเพ่ิมประชากร มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น เพ่ือเป็นที่อยู่
อาศัยและประกอบอาชีพ 

 ๑.๓ ในต าบลตาชีมีลักษณะพิเศษ คือ จะมีคนนับถือศาสนาพุทธและเป็นคนไทยพุทธ ๑๐๐%  

 ๑.๔ มีการย้ายเข้ามาในชุมชนเพราะต าบลตาชีมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรม ส่วนการย้ายออกเพราะมีการสนใจในการศึกษาและมีงานท าดีกว่าที่เดิม 
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 ๑.๕ กลุ่มเครือญาติหรือกลุ่มตระกูลของต าบลตาชี มี ๓ กลุ่ม คือ 
  - กลุ่มตระกูลทองธรรมชาติ 
  - กลุ่มตระกูลศรีสุข 
  - กลุ่มตระกูลทองวิเศษ  
นอกจากนั้นเป็นกลุ่มหลากหลายที่มาจากท่ีอ่ืน 
 ๑.๖ ลักษณะและเอกลักษณ์ของชุมชน 
  เนื่องจากตาชีเป็นชุมชนเล็กมีการนับถือศาสนาพุทธเป็นเครือญาติกันท าให้มีประเพณี วัฒนธรรมใน
ชุมชนและถือวิถีปฏิบัติเหมือนกันทั้งในเรื่อง บุคลิก ท่าทาง ภาษา เสื้อผ้า และอาชีพ 
 ๑.๗ ลักษณะของบ้านเรือนของต าบลตาชี 
  เนื่องจากภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มท าให้มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแบบใกล้ชิดสนิทสนมกันหรือแบบปฐมภูมิ 

สภาพทั่วไปของต าบลตาชี 
1. วิสัยทัศน์  

  “คุณภาพชีวิตดี  วิถีพอเพียง  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  รองรับอาเซียน” 

  พันธกิจ  (Mission)  

  

          1. จัดให้มี ปรับปรุง และบ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค 
          2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการเสริมสร้างรายได้ของประชาชน 
          3. ส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
          4. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชน ประชาชนทั่วไปเพ่ือสุขภาพอนามัย 
          5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
          6. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
          7. การพัฒนาการบริการการจัดการที่ดี และมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 

  

          1. ด าเนินการเพ่ือให้มีคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ 
          2. ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้ มีการประกอบอาชีพที่เพ่ิมขึ้น 
          3. ยกระดับการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีนันทนาการ
อย่างมีคุณภาพ 
          4. ด าเนินการให้มีสถานที่เล่นกีฬา การแข่งขันกีฬาของประชนในท้องถิ่น 
          5. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
          6. ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว 
          7. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
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3.ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ 
๑. สภาพทั่วไป 
ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอยะหาประมาณ ๑๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดยะลา ๓๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ จดต าบลล าพะยา ทิศใต้ จดต าบลยะหา 
ทิศตะวันออก จดต าบลบาโงยซิแน ทิศตะวันตก จดต าบลธารคีรี 

เนื้อที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี มีเนื้อที่ประมาณ ๓๒.๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐,๐๘๓ ไร่ 

ภูมิประเทศ 
ต าบลตาชีส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขาล้อมรอบพ้ืนที่มีล าธารจากน้ าตกไหลผ่านหมู่บ้านท าให้พื้นที่ 

มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนยางและสวนผลไม้ 
เขตการปกครอง 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕ หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑ บ้านแค่ 
หมู่ที่ ๒ บ้านนอก 
หมูที่ ๓ บ้านออก 
หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ 
หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองล่าง 

ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น ๑,๖๗๑ คน ชาย ๘๐๓ คน หญิง ๘๖๘ คน บ้านทะเบียนบ้าน ๖๑๙ หลัง                          

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 5๒ คน / ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่ บ้าน 
บ้านจ านวน ประชากร/คน ชื่อผู้น า 

(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน) หลัง ชาย หญิง รวม 
๑ แค่ ๑๙๓ ๒๖๙ ๒๘๐ 5๔๙ นายจิรยุทธ์  นิธิวิสุทธ์ 
๒ นอก ๑๓๘ ๑๕๗ ๑๖๕ ๓๒๒ นายอนันต์พงศ์  โฆษิตโภคินันท์ (ก านัน) 
๓ ออก ๕๙ ๙๒ ๙๑ ๑๘๓ นางสาวธิดารัตน์  ทองธรรมชาติ 
๔ ไร่ ๖๘ ๙๙ ๑๑๕ ๒๑๔ นายก าธร  พุธสุขขี 
๕ เหมืองล่าง ๑๖๑ ๑๘๖ ๒๑๗ ๔๐๓ นายอนุวัฒน์  ทองธรรมชาติ 

รวม ๖๑๙ ๘๐๓ ๘๖๘ ๑๖๗๑  
- ข้อมูล อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาชีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพารา สวนผลไม ้

และรับจ้าง ฯลฯ ประชาชนรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ๒๐๙,๕๘๔ บาท/ปีรายได้เฉลี่ยบุคคล ๗๓,๗๖๑ บาท/ปี 
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สภาพทางสังคม 

๑. อาชีพ 
- อาชีพท าสวน    - อาชีพรับจ้าง 
- อาชีพรับราชการ   - อาชีพค้าขาย 

๒. การศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน ๕ แห่ง 

๓. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
- วัด ๑ แห่ง 
- ส านักสงฆ์ ๑ แห่ง 

๔. สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ๑ แห่ง 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ป้อมยาม (จุดตรวจ) ๕ แห่ง 

บริการพื้นฐาน 
๑. การคมนาคม ( แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก ) 

- ถนนลูกรัง ๒ สาย  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๑ สาย 
- ถนนลาดยาง ๒ สาย  - ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ๗ สาย 

๒. การไฟฟ้า 
หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงจ านวน ๕ หมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๙๙ 

๓. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ล าน้ า, ล าห้วย ๑ สาย 

๔. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย ๒ แห่ง   - บ่อน้ าตื้น ๔๘ แห่ง 
- บ่อโยก ๓ แห่ง   - สระน้ า๑ แห่ง 
- บ่อบาดาล ๒ แห่ง  - ประปาภูเขา ๕ แห่ง 

ข้อมูลศักยภาพของหมู่บ้าน 

1. ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

  ด้านเกษตรกรรม 

1. ชื่อ นายสวัสดิ์  พูนสิน  เพศ  ชาย  อายุ 72 ปี 
     เชี่ยวชาญด้าน  ท าสวนทุเรียน,สวนยาง ประสบการณ์  30  ปี 

        ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน  แค่ 
               ต าบล  ตาช ี อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 

                โทรศัพท์  073 – 271121 
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2. ชื่อ นายสมพร  จันทรประดิษฐ์    เพศ  ชาย  อายุ 61 ปี 
   เชีย่วชาญด้าน  ท าสวนสะตอ มีสะตอจ าหน่ายตามฤดูกาล (ก.ค. – ก.ย.) ประสบการณ์  20  ป ี

                  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน  แค่ 
                  ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
                  โทรศัพท์  - 

3.ชื่อ นายปลื้ม  สุขแก้ว  ชาย  อายุ 76 ปี 
   เชี่ยวชาญด้าน  การท าสวนผลไม้ (ทุเรียน,ลองกอง,มังคุด) ประสบการณ์  30  ปี 

                   ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน  ออก 
                   ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
                   โทรศัพท์  073 – 271073 

4.ชื่อ นายจ านงค์  ทองวิเศษ  เพศ  ชาย  อายุ 74 ปี 
         เชี่ยวชาญด้าน  ท าไร่ ท าสวนผสม ประสบการณ์  20  ปี 

   ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขท่ี 33 หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน  เหมืองล่าง 
        ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
        โทรศัพท์  - 

  ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

1. ชื่อ นายประสิทธิ์  ทองวิเศษ  เพศ  ชาย  อายุ 64 ปี 
     เชี่ยวชาญด้าน  จักสาน (หวาย)  ประสบการณ์  15  ปี 
     ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน  ไร่ 
    ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
    โทรศัพท์  - 
2. ชื่อ นางอนงค์  แก่นทอง  เพศ  หญิง  อายุ 66 ปี 

        เชี่ยวชาญด้าน  จักสาน (เส้นพลาสติก)  ประสบการณ์  15  ปี 
        ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน  เหมืองล่าง 

               ต าบล  ตาช ี อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
   โทรศัพท์  - 
3. ชื่อ นายเวียน  ไชยชนะ  เพศ  ชาย  อายุ 82 ปี 

เชี่ยวชาญด้าน  จักสาน (หวาย)  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน  เหมืองล่าง 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 
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  ด้านการแพทย์แผนไทย 

1. ชื่อ นายสิงห์  ด ารงรักษ์  เพศ  ชาย  อายุ 87 ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ยาแผนโบราณ ลูกประคบ  ประสบการณ์  30  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 90  หมู่ที่ 2  ชื่อหมู่บ้าน  นอก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

2. ชื่อ  นายจ านง  สุขสวัสดิ์  เพศ  ชาย  อายุ 58  ปี 
     เชี่ยวชาญด้าน  สมุนไพรพืชทุกชนิด (รักษาพิษงูโดยใช้สมุนไพร)  ประสบการณ์  20  ปี 
     ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 9  หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน  ไร่ 

         ต าบล  ตาช ี อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

3. ชื่อ  นายอมรินทร์  ด ารงรักษ์  เพศ ชาย  ชาย  อายุ 65  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  นวดแผนโบราณ  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 34  หมู่ที่ 2  ชื่อหมู่บ้าน นอก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

4. ชื่อ  นางเรียม  ศรีสุข เพศ  หญิง  อายุ 72  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ยาแผนโบราณ (รักษาพิษงู)  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 62  หมู่ที่ 1  ชื่อหมู่บ้าน แค่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

5. ชื่อ  นายนิรล  แก่นทอง  เพศ  ชาย  อายุ 69  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ยาแผนโบราณ (รักษาไข้ทับฤดู)  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 21  หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้าน เหมืองล่าง 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ชื่อ  นายจรัญ  ด ารงรักษ์  เพศ  ชาย  อายุ 68  ปี 
     เชี่ยวชาญด้าน  การบวชป่า  ประสบการณ์  20  ปี 

               ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขท่ี 88  หมู่ที่ 2  ชื่อหมู่บ้าน นอก 
               ต าบล  ตาช ี อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 

    โทรศัพท์  - 
2. ชื่อ  นายนิรล  แก่นทอง  เพศ  ชาย  อายุ 69  ปี 

        เชี่ยวชาญด้าน  การบวชป่า  ประสบการณ์  20  ปี 
     ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 21  หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้าน นอก 

               ต าบล  ตาช ี อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
    โทรศัพท์  - 
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ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน 

1. ชื่อ  นางนิรมล  ศรีสุข เพศ  หญิง  อายุ 59  ปี 
     เชี่ยวชาญด้าน  ผู้น าในการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน  ประสบการณ์  20  ปี 

                    ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 12  หมู่ที่ 3  ชื่อหมู่บ้าน ออก 
                    ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
                    โทรศัพท์  081-8965351 

ด้านศิลปกรรม 

1. ชื่อ  นายชาตรี  ส่องแก้ว  เพศ  ชาย  อายุ 52  ป ี
     เชี่ยวชาญด้าน  การวาดภาพ (ผ้าบาติก)  ประสบการณ์  20  ปี 

                    ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 73/1  หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้าน เหมืองล่าง 
                    ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
                    โทรศัพท์  - 

ด้านภาษาและวรรณกรรม 

1. ชื่อ  นายนิวรณ์  ไชยชนะ  เพศ  ชาย  อายุ 58  ปี 
     เชี่ยวชาญด้าน  ดนตรีไทย  ประสบการณ์  20  ปี 

                    ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 42  หมู่ที่ 1  ชื่อหมู่บ้าน แค่ 
                    ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
                    โทรศัพท์  - 

2. ชื่อ  นายประสิทธิ์  ทองวิเศษ เพศ  ชาย  อายุ 64  ปี 
        เชี่ยวชาญด้าน  ตีกลองยาว  ประสบการณ์  20  ปี 

               ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขท่ี 35  หมู่ที่ 4  ชื่อหมู่บ้าน ไร่ 
    ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 

         โทรศัพท์  - 
3. ชื่อ  นายเวียน  ไชยชนะ  เพศ  ชาย  อายุ 82  ปี 

        เชี่ยวชาญด้าน  ร ามโนราห์  ประสบการณ์  20  ปี 
                    ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 22/1  หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้าน เหมืองล่าง 
                    ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
                    โทรศัพท์  - 

4. ชื่อ  นายอมรินทร์  ด ารงรักษ์  เพศ  ชาย  อายุ 65  ปี 
     เชี่ยวชาญด้าน  นวดแผนโบราณ  ประสบการณ์  20  ปี 

                    ทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 34  หมู่ที่ 2  ชื่อหมู่บ้าน นอก 
                    ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
                    โทรศัพท์  - 
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ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี 

1. ชื่อ  นายชื่น  เพชรภักดี เพศ  ชาย  อายุ 92  ปี 
     เชี่ยวชาญด้าน  ปรชัญาความเชื่อและประเพณีมีคุณค่า (หมอผูกดวง)  ประสบการณ์  40  ปี 

          ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 51  หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้าน เหมืองล่าง 
    ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
    โทรศัพท์  - 
2. ชื่อ  นายรื่น  ศรีสุข เพศ  ชาย  อายุ 84  ปี 
     เชี่ยวชาญด้าน  ผู้สามารถประกอบพิธีกรรม (หมอท าพิธีต่างๆ)  ประสบการณ์  30  ปี 
     ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 72/1  หมู่ที่ 2  ชื่อหมู่บ้าน นอก 

ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

ด้านโภชนาการ 

1. ชื่อ  นาฉลวย  คิดถูก  เพศ  หญิง  อายุ 63  ปี 
     เชี่ยวชาญด้าน  การท าทุเรียนกวน  ประสบการณ์  40  ปี 
     ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 20/1  หมู่ที่ 1  ชื่อหมู่บ้าน แค่ 

ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

2. ชื่อ  นางจงดี  จิรเบญรัตน์  เพศ  หญิง  อายุ 79  ปี 
     เชี่ยวชาญด้าน  การท าทุเรียนกวน (เพ่ือการค้า)  ประสบการณ์  40  ปี 

          ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 66  หมู่ที่ 2  ชื่อหมู่บ้าน นอก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

3. ชื่อ  นางพิน  บุญรัตน์  เพศ  หญิง  อายุ 71  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  การท าส้มแขกกวน  ประสบการณ์  30  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 27  หมู่ที่ 2  ชื่อหมู่บ้าน นอก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

4. ชื่อ  นางวรรณี  ไม่ขาม เพศ  หญิง  อายุ 54  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  การท าทุเรียนกวน  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 25  หมู่ที่ 3  ชื่อหมู่บ้าน ออก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

5. ชื่อ  นางเรณู  สุริพันธ์  เพศ  ชาย  อายุ 59  ป ี
เชี่ยวชาญด้าน  ประยุกต์ปรุงแต่งอาหารและยาจากส้มแขก  ประสบการณ์  10  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 17  หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้าน เหมืองล่าง 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 
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๒. ข้อมูลอ่ืน ๆ 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
- พ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล จ านวน ๒๐,๐๘๓ ไร่ 
- พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรทั้งหมด จ านวน ๑๕,๓๘๖ ไร่ 

พ้ืนที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเป็นแหล่งของ
ผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดยะลา เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด ส้มแขก เป็นต้น และยังมีการท าสวนยางพารา 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ แก่งนางร า 

มวลชนจัดตั้ง 
- ลูกเสือชาวบ้าน ๕ รุ่น จ านวน ๗๖๐ คน  - อพป. จ านวน ๕๐ คน 
- กนช. จ านวน ๑๗๕ คน    - ชรบ. จ านวน ๑๕๐ คน 
- อรบ. จ านวน ๓๗๐ คน 

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
แผนภูมิการแบ่งส่วนบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 
 

 
                                                        องค์การบริหารสว่นต าบลตาชี 

 
 
 
 
         ฝ่ายนิติบัญญัติ                                                                                        ฝ่ายบริหาร 
 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
                                                                รองนายกฯ             คณะกรรมการต่างๆ                     รองนายกฯ 
 
 
                                                                                                                      เลขานกุารนายกฯ 
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แผนภูมิโครงสรางการแบง่สวนราชการขององคการบริหารสวนต าบลตาชี 
 

    โครงสรางองคการบริหารสวนต าบลตาชี 
 
                                                             ปลัด อบต. 
                                                      (นักบริหารงาน อบต.๘) 
 
               ส านักงานปลัด อบต.                      กองคลัง                               กองชา่ง 
               นักบริหารงานทั่วไป 6               นักบริหารงานคลัง 7                  นักบริหารงานช่าง ๗ 
 
               งานนโยบายและแผน                งานการเงิน                              งานกอ่สร้าง 
              
                 งานบริหารทั่วไป                          งานบญัชี                                งานออกแบบและ 
                                                                                                           ควบคุมอาคาร 
               งานกฎหมายและคดี                   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้           
                                                                                                             งานผังเมือง 
                  งานเทศกิจ                            งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
                                                                                                       งานประสานงาน สาธารณูปโภค 
               งานสงเสรมการทองเที่ยว 
 
                     งานป้องกันและ 
                   บรรเทาสาธารณภัย 
 
                  งานส่งเสริมการศึกษา 
                 ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
                     งานสาธารณสุข 
 
                งานสงเสรมการเกษตร 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
บุคลากร 

ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๒ คน 
ต าแหน่งในกองคลัง ๓ คน 
ต าแหน่งในกองช่าง ๒ คน 
ระดับการศึกษาของบุคลากร 
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา ๑ คน 
ปริญญาตรี ๑๒ คน 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔ คน 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๘ จ านวน ๑ อัตรา 
2. นักบริหารงานทั่วไป 6 จ านวน ๑ อัตรา 
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/ 6ว จ านวน ๑ อัตรา 
4. บุคลากร 3-5 / 6ว จ านวน ๑ อัตรา 
5. นักวิชาการศึกษา 3-5/ 6ว จ านวน ๑ อัตรา 
๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/ 6ว จ านวน ๑ อัตรา 
๙. นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว จ านวน ๑ อัตรา 

กองคลัง 
1. นักบริหารงานคลัง 7 จ านวน ๑ อัตรา 
2. เจ้าพนักงานพัสดุ๖ว จ านวน ๑ อัตรา 
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จ านวน ๑ อัตรา 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 จ านวน ๑ อัตรา 

กองช่าง 
1. นักบริหารงานช่าง ๗ จ านวน ๑ อัตรา 
2. นายช่างโยธา 2-4/5 จ านวน ๑ อัตรา 
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 
นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา 
 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่ง
อ านวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยค านึง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของชุมชน 

(๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว 
 (๔) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ 
 (๕) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
 (๖) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 

(๗) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของ
ไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 
เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 

1. ร่วมกันฝันเพื่อปักธงว่าเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ? 
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
- อยากให้ต าบลตาชีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ 
- คนวิสัยใต้มแีหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- อยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทุกวัน การค้าขายจะได้ค้าขายได้ทุกวัน สินค้าที่ผลิตก็สามารถจ าหน่ายได้ 
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา 
- อยากเห็นคนทั้งประเทศรู้จัก และจัดให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
- อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 
- คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่ว 
-  
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคต

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี  (SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. มีพ้ืนที่และผลผลิตทางการเกษตรยางพารา ทุเรียน ลองกอง ที่สามารถสร้างงานและรายได้ 
๒. มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพเชิงอนุรักษ์ 
๓. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เช่น วัดวงกตบรรพต แก่งนางร า 
๔. มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากผลผลิตในพ้ืนที่ หลายผลติภัณฑ์ 
๕. มีต้นน้ าและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
๖. ระยะทางห่างจากศูนย์รวมในการกระจายสินค้าด้านค้าส่ง ค้าปลีกในจังหวัดไม่มาก 
๗. ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธและสามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
๘. ประชาชนมีจ านวนปริมาณน้อยและมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย 
๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการ 
๑๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชืดและเข้าถึงบริบทของชุมชน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. การคมนาคมขนส่งของต าบลไปสู่จังหวัด มีข้อจ ากัดของสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาการขยาย 
    เส้นทางได้ไม่สะดวก 
๒. การเกษตรแบบขาดความรู้ทางวิชาการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. ขาดการพัฒนาด้านการตลาดและแหล่งกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาด 
๓. สถานที่ท่องเที่ยวด้านเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ขาดการดูแล ช ารุด ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ 
๔. เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและขาดความรู้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
    ไม่มีอ านาจการต่อรองกับพ่อค้ารับซื้อหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ 
๕. นักเรียนในระดับประถมศึกษาส่วนมากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖. ประชาชนในต าบลตาชีมีปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ คือ มีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 
    และโรคเบาหวานที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นกล่าวคือ มีอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
7. ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยพึ่งพิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
๘. ประชาชนมีความหวาดระแวงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 
๙. ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบขาดความมั่นใจและขวัญก าลังใจ 
๑๐. ประชาชนไม่ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ 
      จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางตรงอย่างขาดความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๑. ขาดการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการค้าและการกระจายผลผลิตสู่ตลาด 
1๒. ขาดความมั่นคงด้านอาหาร ต้องน าสินค้าด้านอาหารที่จ าเป็นในการด ารงชีพจากนอกพ้ืนที่ 
๑๓. หน่วยงานรัฐ/อปท.ขาดความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร 
๑๔. การบูรณาการของหน่วยงานด้านการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลาง/ภูมิภาค ส่วนใหญ่มุ่งพัฒนา 

               ด้านความมั่นคง 
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โอกาส (Opportunity) 

๑. รัฐมีนโยบายและจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก 
๒. รัฐมีนโยบายร่วมมือรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นตลาด/ฐานผลิตเดียวและค้าเสรี 
๓. รัฐสนับสนุนโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรหลายรูปแบบ 
๔. รัฐก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและคู่แข่งทางธุรกิจมีน้อยและเน้นพัฒนาเป็นพื้นที่พิเศษ 
๕. รัฐมีนโยบายลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ถือเป็นวาระแห่งชาติ 
๖. รัฐและเอกชนสนับสนุนการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของอาเซี่ยน 
๗. ประเทศเพ่ือนบ้านมีความสนใจการลงทุนธุรกิจค้าขายและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๘. กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นโอกาสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ 
๙. กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดความเปลี่ยนแปลงของโลกร้อน 
๑๐. การพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน การผลิตสินค้าที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สินค้า OTOP 
๑๑. ปริมาณความต้องการอาหารของประชากรเพ่ิมข้ึนและนโยบายเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร 

อุปสรรค (Threat) 
๑. ประชาชนนอกพ้ืนที่มีความหวาดระแวงในสถานการณ์ ท าให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนจาก 
    ภายนอกไม่กล้าเข้าพ้ืนที่ 
๒. ระเบียบ /กฎหมายของทางราชการยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการค้า ลงทุนและด้านบริการ 
    ประชาชนเท่าที่ควร 
๓. ขาดการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายจากส่วนกลางเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

               ต่อการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร 
๔. ความเข้มงวดในการให้สินเชื่อการพัฒนา/ลงทุน ในพ้ืนที่ของธนาคารมีสูง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อ 

               การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน ส่งผลมาสู่การกู้หนี้นอกระบบต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง 
๕. สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องรอนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก (มต ิครม.) มีความล่าช้า ท าให้นักลงทุน 

              ขาดความม่ันใจ ไม่กล้าลงทุน ขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน 
6. ความไม่ต่อเนื่องของรัฐบาล ท าให้นโยบายด้านการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรับเปลี่ยน 

              ไปส่งผลกระทบในด้านความเชื่อมั่นและการก าหนดทิศทางของการลงทุน 
7. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมจากพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่อ่ืนๆ 
๘. ข่าวสารทางลบจากสื่อภายนอกส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจาก 
    ภายนอก 

โอกาสการพัฒนาในอนาคต Opportunity 
-  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ต าบล 
-  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
-  การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด Threat 

-  กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
-  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
-  ภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติ 

ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการ                        
เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ เพ่ือให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง คณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้ามาท างาน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน ดแูลด้านสื่อมวล สร้าง
กิจกรรมการตลาดเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดท าระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝ่ายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของ
ชุมชนเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บ
รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และ
เผยแพร่ต่อไป 

4. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร น าเสนอ
เป็น Packages Tour ควบคุมรูปแบบการท่องเที่ยว 
และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และคง 
ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ 

5. ฝ่ายดูแลสถานที่ บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

6. ฝ่ายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป 
ปรับปรุงหาถังใสขยะ รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่อง
ความสะอาด และอาหารที่บริการนักท่องเที่ยว 
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ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
7. ฝ่ายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ

ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

8. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

9. ฝ่ายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน  ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว                  
ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นใน
การด าเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง 

- ส านักงานการท่องเที่ยวยะลา 
 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่าย  
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้  
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน 
วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 
อปพร.,ชนบ. 
 

ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอ่ืน ๆ 

ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค 

 

 

 

 

 



  

ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
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บทที่ 3 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลตาชี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินการ 2558 2559 2560 

1 ปรับภูมิทัศน์แก่งนางร า 
หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
แก่งนางร าเปน็ที่
พักผ่อนท่องเที่ยว 
 

แก่งนางร า หมู่ที๕่ 
 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ แห่ง นักท่องเที่ยวมี
ความประทับใจ
และมีจติส านึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

2 ปรับภูมิทัศนส์ระน  า 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
สระน  าส าหรับ
พักผ่อนในต าบล 
 

สระน้ า หมู่ที่ ๑    ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน 1 แห่ง ประชาชน หมู่ 
1 และพื้นท่ี
ใกล้เคียงมี
สถานท่ีผักผ่อน
หย่อนใจและจดั
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

3 ปรับภูมิทัศน์ศาลาวงเวียน 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศาลาวงเวียน 
ต าบลตาช ี
 

ศาลาวงเวียน หมู่ที่ ๒   100,000 จ านวน ๑ แห่ง ปรับภูมิทัศน์
สถานที่พักผ่อน 
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

4 ปรับภูมิทัศน์หินใหญ ่
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อปรับปรุง              
ภูมิทัศน์ส าหรับ
พักผ่อนในต าบล 
 
 

  100,000   ปรับภูมิทัศน์
สถานที่พักผ่อน 
ท่องเที่ยว 
 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินการ 2558 2559 2560 

5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ต าบลตาชี 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางการ
เกษตรในเขตต าบล 
ตาช ี

ให้ความรู้แนวทางการ
จัดท าแก่เจ้าของสวน
ผลไม้ แปลงพืชผล
ทางการเกษตร 

 50,000  แหล่งท่องเที่ยวท่ี
ได้รับการอนุรักษ ์

เกษตรมรีายได้จาก
การท่องเที่ยวและ
เป็นการส่งเสรมิให้
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

6 ท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกผู่้มาผักผ่อน
ในสถานท่ีท่องเที่ยว 

ท าป้ายขนาดใหญ่
ติดตามสถานท่ี
ท่องเที่ยวต าบล 

50,000   ป้าย
ประชาสมัพันธ์ทั่ว
ต าบล 

ผู้มาผักผ่อนใน
สถานท่ีท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก 

ส านักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

7 ปลูกต้นไม้ 2 ข้างถนน เพื่อร่วมกันลด
มลภาวะและเพิ่มพ้ืน
ทีสีเขียว 

ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่
ริมถนนในต าบลตาช ี

10,000   ต้นไม้ 2 ข้างทาง
ถนนท้ังต าบล 

2 ข้างถนนมีความ
สวยงาม 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

8 ปลูกป่าชุมชน/ป่าเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

เพื่อร่วมกันลด
มลภาวะ และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

ปลูกต้นไม้ยืนต้นใน
พื้นที่
สาธารณประโยชน์ ม.
1,2,๓,4,5 

10,000    ป่าไม้ที่ปลูกใน
จ านวน 5 หมู่บ้าน 

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.๕ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมกันปลูก
ต้นไม้ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณริมคลอง และ
ฝายแก่งนางร า 

 10,000  จ านวน 1 แห่ง เพื่อพ้ืนท่ีสีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

10 โครงการจดังานพระราชพิธี 
งานพิธีและงานประเพณี
ท้องถิ่นหรืองานอ่ืน ๆ  

เพื่อสืบทอดประเพณี
โบราณ  และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นการสบืทอด
ประเพณี และได้บญุ
กุศลจากการร่วม
ประเพณ ี

50,000 50,000 50,000 มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
ทางศาสนา 

ประชาชนไดร้่วมกัน
สืบทอดประเพณี
โบราณ  และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ส านักปลดั  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินการ 2558 2559 2560 

11 อนุรักษ์ประเพณีวันสารท 
เดือนสิบต าบลตาช ี

เพือ่สบืทอด
กิจกรรมประเพณี       
ว ัฒนธรรม 
วันสารทเดอืนสบิ 

 

เพื่อส ่งเสริม
วฒันธรรมและ 
ประเพณีของ     
ทองถิ่น 

 ๒๐,๐๐๐  มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
ทางศาสนา 

ส่งเสริม
วัฒนธรรมและ 
ประเพณีของ             
ทองถิ่น 

ส  าน ักปล ัด  

12 อน ุรักษ์ส ืบสาน
ประเพณลีอยกระทง
ต าบลตาช ี

 

เพือ่สบืทอด
กิจกรรมประเพณี       
ว ัฒนธรรม วันลอย
กระทง 

เพื่อส ่งเสริม
วฒันธรรมและ 
ประเพณีของ     
ทองถิ่น 

 80,000  มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
และ ประเพณีของ             
ทองถิ่น 

ส  าน ักปล ัด  

13 อน ุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม               
ประเพณที้องถิ่น                
ต าบลตาช ี

เพ ื่ออน ุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณที ้องถิ่น 
ต.ตาช ี

 

เพื่ออน ุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ีทองถิ่น 
ต.ตาช ี

 

 30,000  มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 

สงเสริม
วัฒนธรรมและ 
ประเพณีของ
ท ้องถิ่น 

 

ส  าน ักปล ัด  

14 อ ุดหน ุนโครงการส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมและของดี 
ใหแก่อ  าเภอยะหา 

เพื่ออ ุดหน ุนโครงการ 
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ของดีใหแก่อ  าเภอ
ยะหา 

เพื่ออ ุดหน ุน
โครงการ ส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมและ 
ของดีใหแก่อ  าเภอ
ยะหา 

 25,000  มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 

ส ่งเสริมวัฒนธรรม
และ ประเพณี
ของทองถิ่น 

ส  าน ักปล ัด  

 

 

 



  

ผลการด าเนินตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลตาชี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินการ 2558 2559 2560 

1 ปรับภูมิทัศน์แก่งนางร า 
หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
แก่งนางร าเปน็ที่
พักผ่อนท่องเที่ยว 
 

แก่งนางร า หมู่ที๕่ 
 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ แห่ง นักท่องเที่ยวมี
ความประทับใจ
และมีจติส านึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

2 ปรับภูมิทัศนส์ระน  า 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
สระน  าส าหรับ
พักผ่อนในต าบล 
 

สระน้ า หมู่ที่ ๑    ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน 1 แห่ง ประชาชน หมู่ 
1 และพื้นที่
ใกล้เคียงมี
สถานท่ีผักผ่อน
หย่อนใจและจดั
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

3 ปรับภูมิทัศน์ศาลาวงเวียน 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศาลาวงเวียน 
ต าบลตาช ี
 

ศาลาวงเวียน หมู่ที่ ๒   100,000 จ านวน ๑ แห่ง ปรับภูมิทัศน์
สถานที่พักผ่อน 
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

4 ปรับภูมิทัศน์หินใหญ ่
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อปรับปรุง              
ภูมิทัศน์ส าหรับ
พักผ่อนในต าบล 
 
 

  100,000   ปรับภูมิทัศน์
สถานที่พักผ่อน 
ท่องเที่ยว 
 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

 

 

 



  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินการ 2558 2559 2560 

5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ต าบลตาชี 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางการ
เกษตรในเขตต าบล 
ตาช ี

ให้ความรู้แนวทางการ
จัดท าแก่เจ้าของสวน
ผลไม้ แปลงพืชผล
ทางการเกษตร 

 50,000  แหล่งท่องเที่ยวท่ี
ได้รับการอนุรักษ ์

เกษตรมรีายได้จาก
การท่องเที่ยวและ
เป็นการส่งเสรมิให้
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

6 ท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกผู่้มาผักผ่อน
ในสถานท่ีท่องเที่ยว 

ท าป้ายขนาดใหญ่
ติดตามสถานท่ี
ท่องเที่ยวต าบล 

50,000   ป้าย
ประชาสมัพันธ์ทั่ว
ต าบล 

ผู้มาผักผ่อนใน
สถานท่ีท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก 

ส านักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

7 ปลูกต้นไม้ 2 ข้างถนน เพื่อร่วมกันลด
มลภาวะและเพิ่มพ้ืน
ทีสีเขียว 

ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่
ริมถนนในต าบลตาช ี

10,000   ต้นไม้ 2 ข้างทาง
ถนนท้ังต าบล 

2 ข้างถนนมีความ
สวยงาม 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

8 ปลูกป่าชุมชน/ป่าเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

เพื่อร่วมกันลด
มลภาวะ และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

ปลูกต้นไม้ยืนต้นใน
พื้นที่
สาธารณประโยชน์ ม.
1,2,๓,4,5 

10,000    ป่าไม้ที่ปลูกใน
จ านวน 5 หมู่บ้าน 

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.๕ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมกันปลูก
ต้นไม้ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณริมคลอง และ
ฝายแก่งนางร า 

 10,000  จ านวน 1 แห่ง เพื่อพ้ืนท่ีสีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

10 โครงการจดังานพระราชพิธี 
งานพิธีและงานประเพณี
ท้องถิ่นหรืองานอ่ืน ๆ  

เพื่อสืบทอดประเพณี
โบราณ  และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นการสบืทอด
ประเพณี และได้บญุ
กุศลจากการร่วม
ประเพณ ี

50,000 50,000 50,000 มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
ทางศาสนา 

ประชาชนไดร้่วมกัน
สืบทอดประเพณี
โบราณ  และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้ว 

 

 



  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินการ 2558 2559 2560 

11 อนุรักษ์ประเพณีวันสารท 
เดือนสิบต าบลตาช ี

เพือ่สบืทอด
กิจกรรมประเพณี       
ว ัฒนธรรม 
วันสารทเดอืนสบิ 

 

เพื่อส ่งเสริม
วฒันธรรมและ 
ประเพณีของ     
ทองถิ่น 

 ๒๐,๐๐๐  มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
ทางศาสนา 

ส่งเสริม
วัฒนธรรมและ 
ประเพณีของ             
ทองถิ่น 

ส  าน ักปล ัด ด าเนินการแล้ว 

12 อน ุรักษ์ส ืบสาน
ประเพณลีอยกระทง
ต าบลตาช ี

 

เพือ่สบืทอด
กิจกรรมประเพณี       
ว ัฒนธรรม วันลอย
กระทง 

เพื่อส ่งเสริม
วฒันธรรมและ 
ประเพณีของ     
ทองถิ่น 

 80,000  มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
และ ประเพณีของ             
ทองถิ่น 

ส  าน ักปล ัด ด าเนินการแล้ว 

13 อน ุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม               
ประเพณที้องถิ่น                
ต าบลตาช ี

เพ ื่ออน ุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณที ้องถิ่น 
ต.ตาช ี

 

เพื่ออน ุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ีทองถิ่น 
ต.ตาช ี

 

 30,000  มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 

สงเสริม
วัฒนธรรมและ 
ประเพณีของ
ท ้องถิ่น 

 

ส  าน ักปล ัด ด าเนินการแล้ว 

14 อ ุดหน ุนโครงการส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมและของดี 
ใหแก่อ  าเภอยะหา 

เพื่ออ ุดหน ุนโครงการ 
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ของดีใหแก่อ  าเภอ
ยะหา 

เพื่ออ ุดหน ุน
โครงการ ส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมและ 
ของดีใหแก่อ  าเภอ
ยะหา 

 25,000  มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 

ส ่งเสริมวัฒนธรรม
และ ประเพณี
ของทองถิ่น 

ส  าน ักปล ัด ด าเนินการแล้ว 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


