
         ดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรค 5 

กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป จึงสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ดังนี้

หมายเหตุ

    � โครงการกอสรางถนน รถยนต คสล.ม.3  

จายขาดเงินสะสม

จายขาดเงินสะสม

จายขาดเงินสะสม

    �ซอมแซมถนน  บานกม.36 จายขาดเงินสะสม

    �วางทอ คสล. สายผูชวยรอนิง จายขาดเงินสะสม

    �ซอมแซมทาง จยย. คสล. บานเหมือง จายขาดเงินสะสม

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2552

    � โครงการกอสรางฝายก้ันน้ําพรอมทอน้ํา  กม.40  หมู6

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2552

    � โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานเถาแกหลี  หมู11

    � โครงการกอสรางถนนคสล.หนาสุเหรา  หมู11

612,000.00                    

300,000.00                    

265,000.00                    

    � โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของกลุมอาชีพ,กลุมสตรี

160,000.00                    

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    � โครงการอบรมสงเสริมทักษะอาชีพเด็กเยาวชน

187,055.00                    

40,000.00                      

    � กลุมสตรีปกดอกผาคลุม         หมู4

    � กลุมทําเคร่ืองแกงบานวังใหม                      หมู5       

    � กลุมสตรีงานฝมือการตัดเย็บเส้ือผา             หมู7        

    � กลุมแกะสลักไม                   หมู1

    � กลุมเล้ียงปลากินพืช             หมู2

    � กลุมผลิตผาบาติก                    หมู2        

    � กลุมสตรีมุสลิมพัฒนา  ตัดเย็บเส้ือผา            หมู3        

20,000.00                      

20,000.00                      

20,000.00                      

20,000.00                      

20,000.00                      

20,000.00                      

20,000.00                      

20,000.00                      

20,000.00                      

    � กลุมสตรีตัดเย็บเส้ือผาบานอัยเยอรควีน         หมู8        

    � โครงจางเหมาขุดลอกฝาย  บานกม.25 , บานกม.28,กม27,กม.29

    � โครงการติดตั้งซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ในตําบลอัยเยอรเวง(บานกม.27,กม.29,หมู8,2,3,9)

    � โครงการจัดซ้ือวัสดุกอสรางเพ่ือซอมแซมถนนบานจุฬาภรณหมู10

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค

    � โครงการจางเหมาถางหญาขางทาง  หมู 10,11,5,7,9 46,650.00                      

    � กลุมสหกรณการทองเที่ยว  บานจุฬาภรณ  หมู10

    �ซอมแซมหัวสะพาน  บาน กม.36

34,375.00                      

140,700.00                    

96,900.00                      

37,635.00                          � โครงการซอมแซมประปา (หมู4,ประปา อบต.)

    � โครงการซอมแซมประปา (หมู1,หมู7)

    �ขุดตัก - ขุดทิ้งดินโคลน  ทับทาง วัดกม.29

    �ซอมแซมอาคารกูโบร  ม.3  บานกม.36

105,000.00                    

55,000.00                      

90,000.00                      

46,500.00                      

95,000.00                      

55,000.00                      

177,000.00                    



    �ซอมแซมทอกลม  สายจูนิ  หมู8 60,000.00        จายขาดเงินสะสม

    �ปรับปรุงหองน้ําหองสวม  หมู1 65,000.00        จายขาดเงินสะสม

    �โครงการซอมแซมประปา  สายจาเราะรามัย  ม.3 98,000.00        จายขาดเงินสะสม

    �โครงการซอมแซมประปา  สายปาวา  ม.9 170,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �ซอมแซมสายมัสยิด 300  ไร  หมู4 150,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �ซอมแซมถนนสายศรีนครไท  ม.7 95,000.00        จายขาดเงินสะสม

    �โครงการวางทอ คสล. ถนนสายบานดอน 130,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �โครงการซอมแซมถนนสายสวนใน 150,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �โครงการซอมแซมถนนสายเปาะวอ  ม.9 200,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �โครงการซอมแซมถนนสายยางแดงเมาะโง    ม.8 750,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �โครงการซอมแซมสะพาน  คสล. สายบานอัยเยอรควีนสายกลาพอ  ม.8 120,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �โครงการซอมแซมถนนสายลูกรังสายแบรอ พรอมวางทอ  ม.6 120,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �โครงการซอมแซมสะพาน  คสล. ถนนสายโตะคอเต็บ   ม.6 160,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �โครงการซอมแซมถนนสายยีแว ม.11 120,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �โครงการวางทอ คสล. ถนนสายบานกม.30 100,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �กอสรางสะพาน คสล.  บานดอน ม.7 180,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �ซอมแซมไหลทางทรุด 1 จุด บานจุฬาภรณ 10  ม.10 150,000.00      จายขาดเงินสะสม

    �ซอมแซมวางทอ คสล. สายตันหยงกาบู  ม.8 25,000.00        จายขาดเงินสะสม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม

    � โครงการรวมพลังชุมชนสูภัยไขเลือดออก 10,000.00        

    � โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (สถานีอนามัย) 20,000.00        

    � จัดการแขงขันฟุตบอลในตําบล 40,000.00        

    � จัดการแขงขันตะกรออัยเยอรเวงคัพ 20,000.00        

    � จัดการแขงขันกีฬาสัมพันธ อบต. 28,411.00        

    � จัดการแขงขันกีฬาสัมพันธ อบต.กํานัน  ผูใหญบาน 30,000.00        

    � สงทีมกีฬาฟุตบอลแขงนอกพ้ืนที่(ตาเนาะแมเราะ) 30,000.00        

    � โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 98,330.56        

    � สงเสริมกีฬาฟุตบอลในตําบล 30,000.00        

    �อุดหนุนชมรมเซปกตะกรออัยเยอรเวงคัพ 20,000.00        

    �อุดหนุนชมรมวอลเลยบอลบานวังใหม 10,000.00        

    �อุดหนุนอาสาสมัครหมูบาน  อสม.  หมู 1-หมู11หมูบานละ20,000  บาท 220,000.00      

    �โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  ชนิด  6 ลอ 1,600,000.00   

    �โครงการจัดซ้ือถังขยะ  ชนิด  200,000.00      

    �โครงการจัดซ้ือผาปดจมูก  จํานวน  8,000  ผืน 40,000.00        



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

    � จัดซ้ือวัสดุโครงการวันฮารีรายอ 20,000.00        

    � โครงการจางเหมาจัดเก็บกําจัดขยะ 225,000.00      

    � โครงการซ้ือวัสดุกอสรางอาคาร อปพร. 45,000.00        

    � โครงการจัดซ้ือวิทยุรับ-สง ชนิดมือถือ 5 วัตต  จํานวน  2  เคร่ือง ๆละ12,000 บาท 24,000.00        

    � โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค  ใหแก  นายอัสมี  เจะเลาะ(ไฟไหมบาน) 3,220.00          

    � คาธรรมเนียมและคาประกันบริการเคานเตอรเซอรวิส 230,000.00      

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิภาพและสงเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย

    � โครงการอบรมสัมนาและดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  อบต. 488,800.00      

    � โครงการอบรมสัมนาพัฒนาสมาชิก  อบต.อัยเยอรเวง 20,578.00        

    � โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษส่ิงแวดลอม 98,865.00        

    � จัดซ้ืออุปกรณกีฬาใหแตละหมูบาน 118,679.00      

    � จัดซ้ือวัสดุการศึกษาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 75,927.00        

    � จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดัน  จํานวน  10  เคร่ือง 70,000.00        

    � จัดซ้ือโลงศพติดแอร 40,000.00        

    � อุดหนุนชมรมบานรักษวัด 50,000.00        

    � เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 48,000.00        

    � เบี้ยยังชีพคนชรา 1,458,000.00   

    � เบี้ยยังชีพคนพิการ 123,000.00      

    � โครงการอบรมสัมนาและดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  อบต.ที่ประเทศมาเลเซีย 120,700.00      

    � โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะใหความรูกับบุคคลกรของ  อปท. 54,600.00        

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    � โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 36,000.00        

    � โครงการจัดงานประเพณีถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน(ซ้ือวัสดบุริโภค) 20,000.00        

    � โครงการอบรมจริยธรรมเขาคายพุทธบุตร 15,000.00        

    � โครงการประเพณีวันสงกรานต 39,915.00        

    � โครงการเขาสุนัตหมู 15,000.00        

    � โครงการประเพณีเมาลิด 39,935.00        

   � โครงการประเพณีทําขนมซูรอ 14,920.00        

   � โครงการประเพณีฮารีรายอ 20,000.00        

   � โครงการงานประเพณีตรุษจีน 20,000.00        

   � โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ 15,000.00        

   � โครงการจัดงานวันตรุษชนเผาซาไก 20,000.00        

   � โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา 29,600.00        

   � โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 40,000.00        

   � โครงการจัดงานวันปใหม 30,000.00        



   � โครงการจัดงานบัณฑิตนอย 30,000.00        

    � คาอาหารเสริม(นม) 166,400  กลอง 1,304,904.00   

    � คาอาหารกลางวันโรงเรียน  สําหรับนักเรียนในตําบลอัยเยอรเวง 268,000.00      

   � อุดหนุนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา 40,000.00        

   � อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบานอัยเยอรเวง 1,780,000.00   

   � อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบานใหมวันครู  (2503) 1,390,000.00   

    � อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบานธารมะลิ 492,000.00      

    � อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบานวังใหม 290,000.00      

    � อุดหนุนโครงการเผยแพรวัฒนธรรม (กีฬาไทยมาเล) 30,000.00        

    � อุดหนุนโครงการฮิจเราะหศักราชใหม 5,000.00          

    � อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมฯ 40,000.00        

    � อุดหนุนโครงการแขงขันวิชาการและการกีฬาประจําป  พ.ศ.2552 50,000.00        

    � อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ต.อัยเยอรเวง 268,000.00      

    � อุดหนุนทุนการศึกษาใหกับพนักงาน  อปท. 359,000.00      

ผูเพ่ิมขอมูล : อบต.อัยเยอรเวง










