ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย
โครงการภายใตแนวทางสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันการเกิดเหตุราย / สาธารณภัย
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
หนวยงานที่
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
2552
2553
2554

ที่

ฝกอบรมใหความรูเพื่อเสริมทักษะ
และตัดชุดสํารองในการปฏิบัติงานใน เพิ่มความรูใหมี
1
สมาชิก อปพร. 134 คน
หนาที่ของ อปพร./เจาหนาที่ปองกัน ประสิทธิภาพในการทํางาน
และบรรเทาสาธารณภัย
โครงการเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่ ใหความรูในการปองกันและ
2
ผูนําชุมชนในตําบลสะเตงนอก
เทศบาลฯสะเตงนอก
ระงับเหตุตาง ๆ

3 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย

2552-2554

เพื่อพัฒนาระบบการ
ปองกันภัยและชวยเหลือ
ผูประสบภัย

ฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
ครั้ง
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250,000.-

130,000.-

90,000.-

250,000.-

อปพร.มีความรูและเสริม
ทักษะมากขึ้นพรอมทั้งมี
250,000.เครื่องแบบที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน

130,000.-

ผูนําชุมชนมีทกั ษะในการ
130,000.ปองกันและระงับเหตุตาง ๆ

90,000.-

การชวยเหลือผูประสบภัย
90,000.- และการปองกันภัยรวดเร็ว
และทันทวงที

สํานักปลัด

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย
โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมงานดานมวลชน การใชระบบการขาวโดยความรวมมือจากประชาชน
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
2552
2553
2554
การกระจายขอมูล
ขาวสารสูประชาชนรวดเร็ว
ทั่วถึง

โครงการกอสรางหอกระจายขาว
1
ประจําหมูบาน

เพื่อเพิ่มการรับรูขอมูล
ขาวสารใหแกประชาชน

หอกระจายขาวประจําหมูบาน ทั้ง
13 หมูบาน

1,500,000.-

2 โครงการชุมชนพึ่งตนเอง

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนในการดูแลพื้นที่

ชุมชนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก

300,000.-

300,000.-

300,000.-

2 เผยแพรความรูดานกฎหมายเบื้องตน

เพื่อใหกลุมเยาวชนในตําบล
เยาวชนในตําบล
มีความรู

30,000.-

30,000.-

30,000.- เยาวชนมีความรู

2552-2554
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ลดการอัตราการเกิด
เหตุรายในพื้นที่

สํานักปลัด

ทต.สะเตงนอก

ที่
1

โครงการ

ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย
โครงการภายใตแนวทางการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาเหตุราย / สาธารณภัย
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
2552
2553
2554

จัดซื้อวัสดุ/เครื่องมือเพื่อการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อปองกันและบรรเทาภัย

สดุเพื่อการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ
2 ใหแกผูไดรับภัยทางธรรมชาติและ
ผูประสบความเดือดรอน

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน เครื่องอุปโภค-บริโภค-เวชภัณฑ

สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
3 อาสาสมัครปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อปองกันและบรรเทาภัย

2552-2554

น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับอาสาสมัคร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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500,000.-

500,000.-

500,000.-

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย

300,000.-

300,000.-

300,000.-

ไดรับการบรรเทาความ
เดือดรอน

500,000.-

500,000.-

500,000.-

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย

สํานักปลัด

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเดินเทา สะพาน ทอระบายน้ํา คูคลอง
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
หนวยงานที่
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2552
2553
2554
รับผิดชอบ

1 โครงการบุกเบิกถนน

1.1 ซอยมูซอ - ปะจูรง หมูที่ 1
1.2 ซอยมัสยิด (กําปง) หมูท่ี 2
1.3 ซอยหนาปอเนาะ 2 หมูที่ 2
1.4

ซอยมุสลิมพัฒนา 2 (หนามัสยิด)
หมูที่ 3

1.5 ซอยเปาะยานิ หมูที่ 3
1.6 ถนนนูรุลฮูดา (มีชัย) หมูที่ 3
1.7 สายดะวะห หมูที่ 3
1.8 ถนนสวนสม 5 หมูที่ 7
1.9 ซอยตือโละบอแร หมูท่ี 6
1.10 ซอยในปอเนาะ(รถไฟตัดนิบงบารู 6)

2552-2554

เพื่อใหผูสัญจร มีถนน

ถนนหินคลุก 4 x 250 x 0.20 ม.
ถนน หินคลุก 5 x 110 x 0.20 ม.
ถนน หินคลุก 5 x 300 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนหินคลุก 4 x 260 x 0.20 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนหินคลุก 5 x 155 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนหินคลุก 5 x 100 x 0.20 ม.
ถนนหินคลุก 8 x 350 x 0.05 ม.
ถนนหินคลุก 5 x 300 x 0.20 ม.
ถนนหินคลุก 5 x 500 x 0.20 ม.
ถนนหินคลุก 6 x 70 x 0.20 ม.
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200,000.110,000.-

ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
300,000.-

208,000.กองชาง
620,000.100,000.560,000.300,000.500,000.84,000.-

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการบุกเบิกถนน (ตอ)

1.11 ถนนในกูโบรนิบงบารู หมูที่ 7
1.12 ซอยนิบงบารู 2 (ทางรถไฟ) หมูที่ 7
1.13 ซอยอนามัย 2 หมูที่ 7
1.14 ถนนนิบงบารู 5 หมูที่ 7
1.15 ถนนกูแบบาเดาะ หมูท่ี 8
1.16 ซอยบาตูตีโม หมูที่ 8
1.17 ซอยดาโอะเจะนิ หมูที่ 8
1.18 ทางเขาบอขยะใหม หมูที่ 13
1.19 ถนนสายธารน้ําผึ้ง-ตนตําเสา หมูท่ี 13
1.20 ถนนสายธารน้ําผึ้ง - บานบาโงยตือปู
ถนนสายธารนําผึง - บานปรามะ
1.21
หมูที่ 13
1.22 ซอยบาโงยตือปู ซอย 6 หมูที่ 13

2552-2554

เพื่อใหผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคมสะดวก

ถนนหินคลุก 5 x 160 x 0.20 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนหินคลุก 5 x 70 x 0.20 ม. ตาม
แบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนหินคลุก 5 x 300 x 0.20 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนหินคลุก 5 x 150 x 0.20 ม.
ถนนหินคลุก 5 x 60 x 0.20 ม.
ถนนหินคลุก 4 x 140 x 0.20 ม.
ถนนหินคลุก 7 x 370 x 0.20 ม.
ถนนหินคลุก 4 x 300 x 0.20 ม.
ถนนหินคลุก 6 x 1,000 x0.20 ม.
ถนนหินคลุก 6 x 1,500 x0.20 ม.
ถนนหินคลุก 6 x 1,500 x0.20 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนหินคลุก 5 x 350 x 0.20 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
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ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

160,000.70,000.300,000.150,000.60,000.-

กองชาง

112,000.518,000.240,000.1,200,000.1,800,000.1,800,000.350,000.-

ทต.สะเตงนอก

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
2.1 ซอยปตูสะนอ หมูที่ 1
2.2 ซอยเบอรเสง 2 หมูที่ 1
2.3 ซอยเบอรเสง 3 หมูที่ 1
2 4 ซอยบานา หมท 1
2.5 ซอยมณีธรรม หมูที่ 1
2.6 ซอยเจดีย หมูที่ 1
2.7 ซอยมณีแดง หมูที่ 1
2.8 ซอยเบอรเสง 6 หมูที่ 1
2.9 ซอยเบอรเสง 5 หมูที่ 1
2.10 ซอยบุหงารายา หมูที่ 1
2.11 ซอยหนาปอเนาะ 4 (ปูลา) หมูที่ 2
2.12 ซอยสวนปา หมูที่ 2

2552-2554

เพือใหผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคมสะดวก

ถนน แอสฟลท 4 x 270 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 5 x 230 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x 40 x 0 05 ม
ถนนแอสฟลท 4 x 50 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x130 x 0.50 ม.
ถนนแอสฟลท 5 x 145 x 0.50 ม.
ถนนแอสฟลท 5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x 500 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 5 x 250 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
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ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
กองชาง
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

864,000.800,000.920,000.128 000 160,000.416,000.580,000.800,000.800,000.640,000.1,600,000.1,000,000.-

ทต.สะเตงนอก

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ตอ)
2.13 ซอยสวนไผ หมูที่ 2
2.14 ซอยหนาปอเนาะ 3 หมูที่ 2
2.15 ซอยหนาปอเนาะ 4 หมูที่ 2
2.16 ซอยนูรุลฮูดา 4 หมูที่ 3
2.17 ซอยลักษณมาน 9 หมูท่ี 3
2.18 ซอยรานเพชรบุรี 1 หมูท่ี 3
2.19 ซอยตนกระทอน หมูที่ 3
2.20 ซอยอันูร 6 หมูที่ 3
2.21 ซอยนูรุลฮูดา 1 หมูที่ 3
2.22 ซอยเปาะยานิพัฒนา หมูที่ 3
2.23 สายประแดโฆะ หมูที่ 3
2.24 ซอยราษฎรพัฒนา 2 หมูที่ 3
2552-2554

เพือใหผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคมสะดวก

ถนน แอสฟลท 5 x 250 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x 490 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 5 x 470 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5x 500 x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x 180 x 0.05 ม.
ถนน แอสฟลท 5 x 160 x 0.05 ม.
ถนน แอสฟลท 5 x 135 x 0.05 ม.
ถนน แอสฟลท 5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x 130 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 6 x 320 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลน ของ อบต
ถนนแอสฟลท 5x 300 x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 5 x120 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลน เทศบาลฯ
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ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
กองชาง
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

1,000,000.1,568,000.1,880,000.1,800,000.576,000.640,000.540,000.800,000.576,000.1,536,000.1,200,000.480,000.-

ทต.สะเตงนอก

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ตอ)
2.25 ซอยราษฎรพัฒนา หมูที่ 3
2.26 ซอยละมายอุทิศ หมูที่ 3
2.27 ซอยราษฎรพัฒนา 4 หมูที่ 3
2.28 ซอยนูรุลฮูดา (เมาะซูปา) หมูที่ 3
2.29 ซอยศูนยดาวะห หมูที่ 3
2.30 ซอยหลักหนึ่ง หมูที่ 3
2.31 ซอยมัสซูรอ 1 หมูที่ 3
2.32 ซอยเชิงเขา 1 หมูที่ 3
2.33 ซอยจันทรแกว หมูที่ 3
2.34 ซอยนุนพังยาง หมูที่ 3
2.35 ซอยอันนูร 4 หมูที่ 3
2.36 ซอยอันนูร 5 หมูที่ 3
2552-2554

เพือใหผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคมสะดวก

ถนนแอสฟลท 6 x 120 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 250 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 6 x 420 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 500 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x 250 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x 200 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x 300 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 350 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 350 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 8 x 450 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 8 x 500 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
-8-

ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
กองชาง
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

576,000.800,000.2,016,000.640,000.1,600,000.800,000.640,000.960,000.1,120,000.1,120,000.2,880,000.3,200,000.-

ทต.สะเตงนอก

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ตอ)
2.37 ซอยอันนูร 6 หมูที่ 3
2.38 สายดะวะห 2

หมูที่ 3

2.39 ซอยตักวา 3 หมูที่ 4
2.40 ซอยศักดิ์ศรี หมูที่ 4
2 41 ซอยตกวา 4 หมท 4
2.42 ซอยละหาร หมูที่ 5
2.43 ซอยหะยีหะรงหมูที่ 5
2.44 ซอยประสานวิทย หมูที่ 5
2.45 ซอยอนามัย 1 หมูที่ 6
2.46 ซอยพระอินทร หมูที่ 6
2.47 ซอยสมฤทัย หมูที่ 6
2.48 ซอยนิบงบารู 25 (รวมสุข) หมูที่ 7

2552-2554

เพือใหผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคมสะดวก

ถนน แอสฟลท 6 x 420 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 8 x 500 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x100 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 6 x 400 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x100 x 0 05 ม
ถนน แอสฟลท 4 x 70 x 0.05 ม.
ถนน แอสฟลท 4 x 450 x 0.05 ม.
ถนน แอสฟลท 4 x 350 x 0.05 ม.
ถนน แอสฟลท 6 x 450 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลน เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 500 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 6 x 250 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 400 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

-9-

2,016,000.-

ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
กองชาง
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

3,200,000.1,400,000.1,920,000.1 400 000 -

224,000.1,440,000.1,120,000.2,160,000.1,600,000.-

1,200,000.1,280,000.-

ทต.สะเตงนอก

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ตอ)
2.49 ซอยนิบงบารู 27 หมูที่ 7
2.50 ซอยนิบงบารู 1 ซอย5 หมูที่ 7
2.51 ซอยนิบงบารู 17 หมูที่ 7
2.52 ซอยสวนสม 3 หมูที่ 7
2 53 ซอยนบงบาร 21 หมท 7
2.54 ซอยสวนสม 23 หมูที่ 7
2.55 ซอยนิบงบารู 22 หมูที่ 7
2.56 ซอยนิบงบารู 1 เอ็มวูด ซอย1 หมูท่ี 7
2.57 ซอยนิบงบารู 14 หมูที่ 7
2.58 ซอยนิบงบารู 1 เอ็มวูด ซอย 3 หมูที่ 7
2.59 ซอยนิบงบารู 12 หมูที่ 7
2.60 ซอยกําปงบารู 1 หมูที่ 7

2552-2554

เพือใหผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคมสะดวก

ถนนแอสฟลท 5 x 250 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 200 x 0 05 ม
ถนนแอสฟลท 5 x 250 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 6 x 250 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x 200 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 6 x 150 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 120 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 150 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 100 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

- 10 -

ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
กองชาง
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

1,000,000.800,000.800,000.800,000.800 000 1,000,000.1,200,000.2,640,000.2,220,000.1,680,000.2,100,000.400,000.-

ทต.สะเตงนอก

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ตอ)
2.61 ซอยกําปงบารู 2 หมูที่ 7
2.62 ซอยนิบงบารู 11 หมูที่ 7
2.63 ซอยนิบงบารู 10 หมูที่ 7
2.64 ซอยอาดัม หมูที่ 8
2 65 ซอยกโบรลาแล (หลงปมนามน
2.66 ซอยแลแง หมูที่ 8
2.67 ซอยกูแบกูเล็ง หมูท่ี 8
2.68 ซอยสองมิตร หมูที่ 9
2.69 ซอยฐิติอรัญ หมูที่ 9
2.70 ซอยถนอมจิต หมูที่ 9
2.71 ซอยชัยถาวร หมูที่ 9
2.72 ซอยโชคชัย หมูที่ 9

2552-2554

เพือใหผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคมสะดวก

ถนนแอสฟลท 5 x 100 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 6 x150 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 100 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4x 800 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 700 x 0 50 ม
ถนนแอสฟลท 4x 200 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 6 x 400 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 5 x 300 x 0.05 ม.
ถนน แอสฟลท 5 x 160 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลน เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x150 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลน เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 60 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 100 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

- 11 -

400,000.-

ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
กองชาง
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

720,000.400,000.256,000.2 800 000 -

640,000.1,920,000.-

1,200,000.640,000.480,000.192,000.320,000.-

ทต.สะเตงนอก

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ตอ)
2.73 ซอย ยิ้มยิ้ม หมูที่ 9
2.74 ซอยหลังอนามัย 2 หมูที่ 9
2.75 ซอยสุวรรณวงศ หมูที่ 9
2.76 ซอย พงศเจริญ 1 หมูที่ 9
2 77 ซอยรงอนนต หมท 9
2.78 ซอยรุงตะวัน หมูท่ี 9
2.79 ซอยจอนนี่หมูท่ี 9
2.80 ซอยมิตรเมืองลุง หมูท่ี 9
2.81 ซอยลูกเสือชาวบาน หมูที่ 9
2.82 ซอยสายชล หมูที่ 9
2.83 ซอยแยนาวากัฟ หมูที่ 10
2.84 ซอยรวมใจ หมูที่ 10

2552-2554

เพือใหผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคมสะดวก

ถนนแอสฟลท 4 x150 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x 120 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x 60 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 100 x 0 05 ม
ถนนแอสฟลท 4 x 200 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x 160 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x 60 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 400 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 180 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 180 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

- 12 -

ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
กองชาง
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

480,000.640,000.384,000.192,000.320 000 640,000.512,000.192,000.640,000.1,280,000.720,000.720,000.-

ทต.สะเตงนอก

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ตอ)
2.85

ซอยรวมเงินตอถนนผังเมือง 4 ซอย 14 เพือใหผูสัญจร มีถนน
หมูที่ 10
สําหรับใชคมนาคมสะดวก

2.86 ซอยยูนุหอุทิศ หมูที่ 10
2.87 ซอยอาสาสุดิน 1 หมูที่ 11
2.88 ซอยอาสาสุดิน 3 หมูที่ 11
2.89 ซอยอาสาอามัน หมูที่ 11
2 90 ซอยกแบบตะ-บาโงจอนอ หมท 11
2.91 ซอยกูแปปูตะ 3 หมูที่ 11
2.92 ซอยวากัพ หมูที่ 11
2.93 ซอยหะยียูโซะอุทิศ หมูท่ี 11
2.94 ถนนกูแบปูตะ 1 หมูที่ 11
2.95 ซอยกําปงตือเงาะ 3 หมูที่ 11
2.96 ซอยรวมทรัพย หมูที่ 12

2552-2554

ถนนแอสฟลท 5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 180 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 580 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 5 x 140 x 0 05 ม
ถนน แอสฟลท 5 x 150 x 0.05 ม.
ถนน แอสฟลท 5 x 150 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x 200 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x 100 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 100 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

- 13 -

ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
กองชาง
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

800,000.720,000.640,000.640,000.2,320,000.560 000 600,000.780,000.640,000.320,000.640,000.320,000.-

ทต.สะเตงนอก

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ตอ)
2.97 ซอยรวมมุสลิม หมูที่ 11
2.98 ซอยบุตรสอง หมูที่ 12
2.99 ซอยเมาะสะรี หมูที่ 12
2.100 ซอยกาญจนบุศย หมูที่12
2.101 ซอยเจริญสวัสดิ์ 1 หมูที่ 12

2 102 ซอยเจรญสวสด 2 หมท 12
2.103 ซอยสองเขต หมูท่1ี 2
2.104 ซอยกิตติ

หมูที่ 12
2.105 ซอยจิตภักดี 2 หมูที่ 12
2.106 ซอย 243

หมูที่ 12

2.107 ซอย 630 หมูที่ 12
2.108 ซอยหัวสะพาน

2552-2554

หมูที่ 12

เพือใหผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคมสะดวก

ถนนแอสฟลท 5 x 220 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 120 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 120 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 5 x 400 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 150 x 0 05 ม
ถนนแอสฟลท 5 x 150 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 5 x 500 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 5 x 250 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 300 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท. 5 x 300 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

- 14 -

880,000.-

ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
กองชาง
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

384,000.384,000.800,000.1,600,000.600 000 -

600,000.2,000,000.1,000,000.800,000.960,000.1,200,000.-

ทต.สะเตงนอก

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ตอ)
2.109 ซอยคอกหมู หมูที่ 13

โครงการบุกเบิกถนนพรอมแอสฟลท
2.110
ซอยขางอูเปาซี หมูที่ 3

เพื่อใหผูสัญจร มีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

ถนนแอสฟลท 4 x 300 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

960,000.-

กองชาง

1,000,000.-

3 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

3.1 ถนนสุขยางค ซอยมัสยิด หมูที่ 1
3.2 ซอยมัสยิดบือแซง หมูที่ 1
3.3 ซอยอินทรชิต 6 หมูที่ 2
3 4 ถนนลกษมาน หมท 3
3.5 ถนน วัดสวนใหม - ตนตําเสา หมูท่ี 3
3.6 ถนนนิบงพัฒนา หมูท่ี 4
3.7 ซอยตนสะทอน หมูท่ี 4
3.8 ซอยทองบุรี หมูที่ 4
3.9 ซอยตะโละบอแร 1 หมูที่ 6

2552-2554

เพือใหผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคมสะดวก

ถนนแอสฟลท 5 x 150 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ซอมแซมถนน พืนที1,200 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 6 x 400 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x1000 x 0 05 ม
ถนนแอสฟลท 5 x2,500 x0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 4.5x 400 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 6 x 100 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 6x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x 400 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
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ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
กองชาง
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

600,000.960,000.1,920,000.3 200 000 -

10,000,000.-

1,440,000.480,000.960,000.1,280,000.-

ทต.สะเตงนอก

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

3.10 หนาเกสเฮาสต หมูที่ 9

เพือใหผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคมสะดวก

3.11 ซอยจิตรภักดี หมูที่ 12
3.12 ซอย อาจารยไพรินทร หมูที่ 12
3.13 หมูบานวนารินทร หมูที่ 12

ถนนแอสฟลท 5 x250 x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4x400 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4x 300x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 480 x0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

2552

2553

2554
1,000,000.-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
กองชาง
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

1,280,000.960,000.1,920,000.-

4 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมคูระบายน้ํา

4.1 ซอยเบอรเสง 4 หมูที่ 1
4.2 ซอยมัสซูรอ (สายกูโบร) หมูที่ 3
4.3 ซอยลกษมาน (กะเยาะห) หมท 3
4.4 ซอยลักษมาน 11 หมูท่ี 3
4.5 ซอยเชิงเขา 2 หมูที่ 3

2552-2554

เพือมีถนนสําหรับใช
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

ถนนแอสฟลท 4 x 60 x 0.05 ม. คู
มีถนนสําหรับใชคมนาคม
792,000.กองชาง
ระบายน้ํา 0.6 x 0.6 x 120 ม. ตาม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ถนนแอสฟลท 4 x150 x 0.05 ม. คู
3,980,000.ระบายน้ํา 0.6x 0.6 x 700 ม. ตาม
ถนนแอสฟลท 4 x100 x 0.05 ม.
1,320,000.ถนนแอสฟลท 4x 250 x 0.05 ม.
3,300,000.ถนนแอสฟลท 4x 270 x 0.05 ม.
3,564,000.-
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ทต.สะเตงนอก

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมคูระบายน้ํา(ตอ)

4.6 ซอยนูรุลฮูดา (เมาะแต) หมูที่ 3
4.7 ซอยนูรุลฮูดา(สุชาติ) หมูที่ 3
4.8 ซอยราษฎรอุทิศ 2 หมูที่ 3
4.9 ซอยราษฎรอุทิศ 3 หมูที่ 3
4.10 ซอยลักษมาน 7 หมูที่ 3
4.11 ทางเขากูโบรอามัน หมูที่ 5
4.12 ซอยมุสลิม-ปอเนาะ หมูที 6

2552-2554

เพื่อมีถนนสําหรับใช
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

ถนนแอสฟลท 4x 200 x 0.05 ม.
คูระบายน้ํา 0.6 x 0.6 x 400 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x160 x 0.05 ม.
คูระบายน้ํา 0.6 x 0.6x 320ม. ตาม
ถนนแอสฟลท 4x 700 x 0.05 ม.
คูระบายน้ํา 0.6 x 0.6 x 140 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x120 x 0.05 ม.
คูระบายน้ํา 0.6 x 0.6 x 240 ม.
ถนนแอสฟลท 4x 250 x 0.05 ม.
คูระบายน้ํา 0.6 x 0.6 x 500 ม.
ถนนแอสฟลท 4x 300 x 0.05 ม.
คูระบายน้ํา 0.6 x 0.6 x 600 ม.
ถนนแอสฟลท 4x 200 x 0.05 ม.
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2,640,000.-

มีถนนสําหรับใชคมนาคม
กองชาง
สะดวก รวดเร็ว ลด

2,112,000.2,940,000.1,584,000.3,300,000.3,960,000.2,640,000.-

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนสําหรับใชคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว ลดปญหา
การเกิดน้ําทวมขัง

กองชาง

2554

4 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมคูระบายน้ํา(ตอ)

4.13 ซอยนิบงบารู 13 หมูที่ 7

4.14 ซอยนิบงบารู 4 หมูที่ 7

4.15 ซอยอนามัย 1 หมูที่ 7

4.16 ซอยมอลออุทิศ หมูที่ 11
4.17 ถนนปอเนาะ-กูแบปูตะ หมูที่ 11
4.18 ซอยบาเฆ็ง หมูที่ 12
4.19 ซอยชมดาว หมูที 12

2552-2554

ถนนแอสฟลท 6 x 100x0.05 ม. คู
เพื่อมีถนนสําหรับใชคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ ระบายน้ํา 0.6 x 0.6 x 200 ม. ตาม 1,480,000.ลดปญหาการเกิดน้ําทวมขัง
แบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x100 x 0.05 ม.
คูระบายน้ํา 0.6 x 0.6 x 200 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5x 200 x 0.05 ม.
คูระบายน้ํา 0.6 x 0.6 x 400 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x100 x0.05 ม.
คูระบายน้ํา 0.50 x 0.50 x100 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4x 800 x 0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 4 x 400 x0.05 ม.
ถนนแอสฟลท 5x 250 x 0.05 ม.
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1,320,000.-

2,800,000.-

820,000.10,560,000.-

5,280,000.3,500,000.-

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมคูระบายน้ํา(ตอ)
เพื่อมีถนนสําหรับใช
ถนนแอสฟลท 4x 300 x 0.05 ม.
4.20 ซอยมีเกียรติ หมูที่ 12
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว
คูระบายน้ํา 0.7 x 0.7 x 600 ม.
3,960,000.ปลอดภัย และ ลดปญหา ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4 x200 x 0.05 ม.
4.21 ซอยพุทธชาด หมูที่12
คูระบายน้ํา 0.7 x 0.7 x 400 ม.
2,640,000.ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5x 150 x 0.05 ม.
4.22 ซอยรัตนสิทธิ์ หมูที่ 12
คูระบายน้ํา 0.6 x 0.6 x 300 ม.
2,100,000.ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
4 23 ซอยอารย หมท 12
ถนนแอสฟลท 4 x 100 x 0 05 ม
1 320 000 5 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
5.1 ซอย ปะจูรง หมูท่ี 1
เพื่อระบายน้ําไดรวดเร็ว ลด คูระบายน้ํา คสล. 0.80 x 1 x 1,000 5,000,000.10,000,000.5.2 ถนน รพช.ปารามีแต-ตือเบาะ หมูที 1 ขัง
คูระบายน้ํา คสล. 1.50 x 1.50 x
คูระบายน้ํา 1 x 1 ม. พรอมวางทอ
โครงการขุดคูระบายน้ําพรอมวาง
5.3
ระบายน้ํา คสล.ขนาด 1 ม.
510,000.ทอระบายน้ําบานบาโระ หมูที่ 3
จํานวน 24 ทอน
5.4 ซอยมัสยิดดะวะห หมูที่ 3

2552-2554

คูระบายน้ํา 1x 300 x 1 ม. ตาม
แบบแปลน ของ เทศบาลฯ
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนสําหรับใชคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว ลด
กองชาง
ปญหาการเกิดน้ําทวมขัง

สามารถระบายน้ําได
เกิดน้ําทวมขัง

กองชาง

1,500,000.-

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

3,500,000.-

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว ลดปญหาการ

กองชาง

1,250,000.-

เกิดน้ําทวมขัง

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

5 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตอ)

5.5 ถนนตักวา (มัสยิด) หมูที่ 4
5.6 ซอยสุปราณี หมูที่ 4
5.7

ถนนหนาโรงเรียนนิบงพัฒนา
(นัดโตะโมง 1) หมูที่ 4

5.8 ถนนนัดโตะโมง(หลังมัสยิด) หมูที่ 4
5.9 ถนนเนินหูกวาง-ปอเนาะยีฮะ หมูที่ 4
5.10 ถนน รพช. หมูที่ 4
5.11 ถนนริมทางรถไฟ หมูที่ 4
5.12 ถนนชวงเนินหูกวาง-เหงเจีย หมูที่ 4
5.13 ซอยนาเดีย หมูที่ 5
5.14 ซอยตะโละบอแร หมูที่ 6

2552-2554

เพื่อระบายน้ําไดรวดเร็ว ลด คูระบายน้ํา 0.50 x 1 x 700 ม.
ปญหาการเกิดน้ําทวม
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
คูระบายน้ํา 0.7 x 0.7 x 500 ม.
ขัง
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
คูระบายน้ํา 0.40 x 1 x 500 ม.
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
คูระบายน้ํา 0.50 x 1 x 300 ม.ตาม
แบบแปลนของ เทศบาลฯ
คูระบายน้ํา 1.2 x 1.2 x 1,000 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
คูระบายน้ํา 1 x 1 x 800 ม. ตาม
แบบแปลนของ เทศบาลฯ
คูระบายน้ํา คสล. 2 x 2 x 500 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
คูระบายน้ําคสล.1x1 x 2,000 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
คูระบายน้ํา 0.5 x 0.5 x200 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
คูระบายน้ํา 0.8 x 0.8 x1,400 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
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2,500,000.1,500,000.5,000,000.4,000,000.10,000,000.10,000,000.-

1,000,000.7,000,000.-

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว ลดปญหาการ

กองชาง

5 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตอ)

คูระบายน้ํา 1 x 1 x 1000 ม. ตาม
แบบแปลนของ เทศบาลฯ

5.15 ถนนกรมทางหลวง หมูที่ 7
5.16 ซอยสวนสม หมูที่ 7

เพื่อระบายน้ําไดรวดเร็ว ลด คูระบายน้ํา 1.50 x 1 x 1,000 ม.
ปญหาการเกิดน้ําทวม
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ

5.17 ถนนขางโรงงานเถาแกเตา หมูที่ 7

ขัง

5,000,000.5,000,000.-

คูระบายน้ํา 1.50 x 1 x 400 ม.ตาม
2,000,000.แบบแปลน ของ เทศบาลฯ

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
5.18 สี่เหลี่ยมถนน รพช. ปารามีแต-ตือเบาะ
ติดกับ ซอยกูแบกูเล็ง
หมูที่ 8

ทอระบายน้ําสี่เหลี่ยม ตามแบบ
แปลนของ เทศบาลฯ

5.19 ถนนพงศเจริญ-หลังวัดตรีมิตร หมูที่ 9

คูระบายน้ํา คสล.1x1x1,000 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

5,000,000.-

5.20 ซอยอูโชคชัย1-ถนนพงศพันธ หมูที่ 9

คูระบายน้ํา คสล. 0.50 x 0.80 x
150 ม. ตามแบบแปลน เทศบาลฯ

750,000.-

5.21 ซอยอูโชคชัย 2-ถนนพงพันธ หมูที่ 9

คูระบายน้ํา คสล. 0.50 x 0.50 x
150 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

750,000.-

2552-2554
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เกิดน้ําทวมขัง

100,000.-

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

5.22 ถนน รพช.ปารามีแต-ตือเบาะ หมูที่ 8

คูระบายน้ํา 1 x 2,000 x 1 ม.
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ

10,000,000.-

5.23 สายมลายูบางกอก-พงยือไร หมูที่ 11

คูระบายน้ํา 1x1x 3,400 ม.
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ

17,000,000.-

5.24 ถนนผังเมือง 4 ซอย 12 หมูที่ 12

คูระบายน้ํา 1x1x 1,720 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

5.25 ซอยจิตรภักดี 1 หมูที่ 12

คูระบายน้ํา 0.80 x 0.80 x 590 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

โครงการกอสรางทอบลอคระบายน้ํา
ตัดถนน หมูที่ 1 - 13
6 โครงการกอสรางทางเทาพรอมสัญญาณควบคุมไฟจราจร
แยกถนน รพช.ปารามีแต - ตือเบาะ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร
6.1
ตัด ถนนผังเมือง 4 ซอย 12
ไป-มา สะดวก มีความ
แยกถนน เนินหูกวาง - เนินงาม ตัด ปลอดภัยในชีวิตและ
6.2
ถนนรมเกลา
ทรัพยสิน และภูมิทัศน
แยกถนน หนาสํานักงานเทศบาล
6.3
สวยงาม
ตําบลสะเตงนอก
เพื่อใชซอมแซมถนนภายใน
7 จัดซื้อรถยนตสําหรับลาดยางมอตอย
พื้นที่
เพื่อใชซอมแซมถนนภายใน
8 จัดซื้อรถยนตผสมยางมอตอย
พื้นที่

5.26

2552-2554

ทอบลอคระบายน้ําตัดถนน
จํานวน 30 จุด
ทางเทาพรอมสัญญาณควบคุมไฟ
จราจร
ทางเทาพรอมสัญญาณควบคุมไฟ
จราจร
ทางเทาพรอมสัญญาณควบคุมไฟ
จราจร
รถยนตผสมยางมอตอย 1 คัน
รถยนตผสมยางมอตอย 1 คัน
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และมีความ

กองชาง

8,600,000.2,950,000.2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.-

10,000,000.-

ปลอดภัย.

10,000,000.10,000,000.-

ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว
ผูสัญจร มีถนนสําหรับใช
600,000.คมนาคมสะดวก รวดเร็ว
600,000.-

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ป พ.ศ. 2552 – 2555
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2552
2553
2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีศาลาที่พักริมทางเพื่อ
พักผอน ในการเดินทาง

กองชาง

โครงการกอสรางศาลาที่พักริมทาง
หมูที่ 1 - 13

เพื่อใหมีศาลาที่พักริมทาง อาคาร 2 x 2 ม. สูง 3 ม. จํานวน 3
เพื่อพักผอน ในการเดินทาง แหง ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

150,000.-

โครงการติดตั้งไฟสัญญาณควบคุม
2
การจราจร

เพื่อใหประชาชนไดสัญจร
ไฟสัญญาณจราจรสี่แยก ตามแบบ
ไป-มา สะดวก และมีความ
แปลงของ เทศบาลฯ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ระบบคมนาคมสะดวก
823,200.- 1,646,400.- 823,200.- รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัย.

โครงการขยายเสาไฟฟาสาธารณะ
3 และติดตั้งโคมไฟเสาสูง (แสงจันทร)
หมูที่ 1 - 13

เพื่อใหประชาชนไดสัญจร
เสาไฟฟาสาธารณะและติดตั้งโคมไฟ
10,000,000.ไป-มา สะดวก และมีความ
เสาสูง (แสงจันทร)
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โครงการขยายเสาไฟฟาสาธารณะ
4 และติดตั้งโคมไฟฟาพรอมพาดสาย
และซอมบํารุง หมูที่ 1 - 13

เพื่อใหประชาชนไดสัญจร
เสาไฟฟาสาธารณะและติดตั้งโคม
ไป-มา สะดวก และมีความ
ไฟฟา
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1

2552-2554
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150,000.-

10,000,000.-

150,000.-

10,000,000.-

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและปลอดภัยในการ
สัญจร

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- ทั่วถึงและปลอดภัยในการ
สัญจร

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาแหลงน้ํา
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2552
2553
2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหมีน้ําเพื่ออุปโภค
1.1
หมูที่ 13
บริโภค อยางทั่วถึง
1.2

โครงการกอสรางระบบประปา หมูบาน เพื่อใหมีน้ําเพื่ออุปโภค
หมูที่ 8 บานฆูวอ
บริโภค อยางทั่วถึง

1.3

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหมีน้ําเพื่ออุปโภค
หมูที่ 6
บริโภค อยางทั่วถึง

ระบบประปาหมูบานขนาดกลาง
พรอมวางทอ pvc ขนาด 2 นิ้ว ตาม 5,000,000.แบบแปลนของ เทศบาลฯ
ระบบประปาบาดาล หมูบานขนาด
ใหญ ตามแบบแปลนกรม
2,300,000.ทรัพยากรน้ํา
กอสรางระบบประปา บาดาล
ขนาดใหญ

เพือใหประชาชนในหมูบาน ขุดเจาะบอนําตืน จํานวน 64 ราย
2 โครงการขุดเจาะบอน้ําตื้น หมูที่ 1 - 13 ไดมีแหลงน้ําใชใน
ตามแบบแปลนของกรมปองกันและ
การเกษตรกรรมและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการปรับปรุง และฟนฟู ขุดลอก
3 ลําน้ําธรรมชาติ พรอมกอสรางสิ่ง
ปองกันการกัดเซาะตลิ่ง หมูที่ 3,4

2552-2554

เพื่อใหมีแหลงน้ําใชใน
การเกษตร-กรรม และ
แกปญหาน้ําทวม

ขุดลอกลําน้ําขนาด 20x 3.50 x 1.715 กม.
พรอม กอสรางสิ่งปองกันการกัดเซาะ ตาม
แบบแปลนของ เทศบาลฯ
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ครัวเรือนที่มีแหลงน้ําดาน
เกษตรกรรม และอุปโภค กองชาง
บริโภค เพียงพอ
ครัวเรือนที่มีแหลงน้ําดาน
เกษตรกรรม และอุปโภค
บริโภค เพียงพอ
ครัวเรือนที่มีแหลงน้ําดาน
เกษตรกรรม และอุปโภค
บริโภค เพียงพอ
ครัวเรือนทีมีแหลงนําดาน
เกษตรกรรม และอุปโภค
บริโภค เพียงพอ

2,300,000.-

1,280,000.-

15,000,000.-

ครัวเรือนที่มีแหลงน้ําดาน
เกษตรกรรม และอุปโภค
บริโภค เพียงพอ

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหมีแหลงน้ําใชใน
โครงการขุดลอกลําธารสายเปาะยานิ
4
การเกษตร-กรรม และ
หมูที่ 3
แกปญหาน้ําทวม
โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา พรอม
เพื่อใหมีแหลงน้ําใชใน
5 กอสรางฝายกั้นน้ํา
การเกษตร-กรรม และ
บานกูแบรายอ หมูที่ 6
แกปญหาน้ําทวม
6

โครงการขุดลอกคลองสายยะลา สถานีวิทยุ หมูที่ 13

2552-2554

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

ขุดลอกลําธาร 3 x 2,000 x 2 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ขุดลอกพรอมกอสรางคูระบายน้ํา
คสล. ขนาด 4 ม. x 1.50 x 1,000 ม.
ตามแบบแปลน เทศบาลฯ

เพื่อระบายน้ําไดรวดเร็ว ลด คลองระบายน้ํา (คูดิน) 1 x 1 x 2000
ปญหาการเกิดน้ําทวมขัง
ม. ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
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2552

2553

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ครัวเรือนที่มีแหลงน้ําดาน
300,000.เกษตรกรรม และอุปโภค กองชาง
บริโภค เพียงพอ
ครัวเรือนที่มีแหลงน้ําดาน
7,000,000.- เกษตรกรรม และอุปโภค
บริโภค เพียงพอ
200,000.-

สามารถระบายน้ําไดรวดเร็ว
ลดปญหาการเกิดน้ําทวมขัง

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรดานสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
ป พ.ศ. 2552 – 2554

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อใหเกิดความรูความ
1 บรรยายธรรมทางศาสนาแกประชาชน
เขาใจในหลักศาสนา

เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนและเยาวชน หมูที่1 -หมูที่
13

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

50,000.-

50,000.-

ประชาชนและเยาวชนมี
50,000.- ความรู ความเขาใจตาม
หลักศาสนา

2 สงเสริมการจัดงานของดีเมืองยะลา

อนุรักษวัฒนธรรมของจังหวัด ประชาชนทั่วไป

6,000.-

6,000.-

6,000.-

วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับ
การอนุรักษและสืบสาน

3 การจัดงานเมาลิดและเขาสุนัตหมู

เพื่อใหปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา

ประชาชนและเยาวชนหมูที่1 – 13

80,000.-

80,000.-

80,000.-

ปฏิบัติงานเปนคนดีใน
สังคม

4 การจัดงานสงกรานตประจําป

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ประชาชนและเยาวชน หมูที่1 – 13

120,000.-

120,000.-

120,000.-

วฒนธรรม ประเพณทองถน
ไดรับการอนรักษและสืบสาน

5 การจัดงานวันลอยกระทง

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น

ประชาชนและเยาวชน หมูที่1 -หมูที่
13

60,000.-

60,000.-

60,000.-

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
ไดรับการอนุรักษและสืบสาน

6 สงเสริมการประกอบพิธีฮัจน

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น

ประชาชนและเยาวชน หมูที่1 -หมูที่
13

2552-2554
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4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
ไดรับการอนุรักษและสืบสาน

ทต.สะเตงนอก

ที่
7
8
9
10

โครงการ
จัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
โครงการถือศีลอดของศาสนาอิสลาม
โครงการงานสมโภชนเทียนพรรษา
กิจกรรมวันฮารีรายอ

วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็ก ๆ ไดแสดงออก
เพื่อใหปฏิบัติตามหลัก
เพื่ออนุรักษและสืบทอด
เพื่อใหปฏิบัติตามหลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็ก ๆ ใน หมูท่1ี - 13
ประชาชนหมูท่1ี – 13
ประชาชนหมูท่1ี – 13
ประชาชนหมูท่ี 1 – 13

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
50,000.50,000.50,000.150,000.- 150,000.- 150,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เด็ก ๆ มีกิจกรรมในการ
วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับ
วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับ
วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับ

11 จัดงานสะเตงนอกสัมพันธ

เพื่อจัดกิจกรรมในการ
อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น

กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่น

300,000.-

300,000.-

300,000.-

วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับ
การอนุรักษและสืบสาน

12 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน

เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในหลักศาสนา

เยาวชนในตําบลสะเตงนอก

30,000.-

30,000.-

30,000.-

เยาวชนมีความรู ความ
เขาใจตามหลักศาสนา

13 อบรมจริยธรรมภาคฤดูรอน

เพื่อใหเด็ก เยาวชนมี
จริยธรรมที่ดี

เด็ก เยาวชน หมูที่1 – 13

60,000.-

60,000.-

60,000.- เด็กเยาวชนมีจริยธรรมที่ดี

14

โครงการจัดซื้อโตะหินออนใน
ศาสนสถาน

15 โครงการจัดซื้อแทนบรรยายธรรม

16

เพื่ออํานวยความสะดวกแก
โตะหินออนจํานวน 30 ชุด
ผูประกอบศาสนกิจ

225,000.-

เพื่ออํานวยความสะดวกแก
แทนบรรยายธรรม จํานวน 20 หลัง
ผูประกอบศาสนกิจ

700,000.-

700,000.-

600,000.-

ศาสนสถานมีอุปกรณ
เครื่องใชอยางเพียงพอ

ประชาชนหมูที่ 1 – 13

100,000.-

100,000.-

100,000.-

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ
การชวยเหลือเบื้องตน

เยาวชนในตําบลสะเตงนอก

30,000.-

30,000.-

30,000.-

เยาวชนมีความรู ความ
เขาใจตามหลักศาสนา

การจัดการพิธีศพ พรอมจัดหาอุปกรณ เพื่อใหความชวยเหลือแก
เครื่องใช
ประชาชนในเบื้องตน

17 โครงการสอนศาสนาวันอาทิตย

2552-2554

เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในหลักศาสนา
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง

ศาสนสถานมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยางเพียงพอ

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรดานสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมสถาบันศาสนา
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการกอสรางประปาในมัสยิด
ดารูลมุตตากีน หมูที่6

เพื่อความสะดวกในการ
ประกอบศาสนกิจ

2

โครงการกอสรางศาลา/อาคาร
เอนกประสงค ในหมูบาน

เพื่อใหมีศาลาที่พักริมทาง ศาลา 4 x 6 ม. สูง 3 ม.ตามแบบ
เพื่อพักผอน ในการเดินทาง แปลนของ เทศบาลฯ

3 โครงการทําปายบอกตําแหนงมัสยิด
4

เพื่อใหมีปายบอกตําแหนง
มัสยิดที่ชัดเจน

โครงการกอสรางที่เก็บน้ํามัสยิด หมูที่ เพื่อความสะดวกในการ
1-8, หมูที่10-13
ประกอบศาสนกิจ

2552-2554

2552

ระบบประปาขนาดกลางภายใน
มัสยิด

ปายบอกตําแหนงตามแบบแปลน
ของ เทศบาลฯ
ที่เก็บน้ํา ขนาด 2 x 2.5 x 1 ม. ตาม
แบบแปลนของ เทศบาลฯ
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2553

2554
มีความสะดวกในการ
ประกอบศาสนกิจ

1,500,000.720,000.-

720,000.-

5,400.-

5,400.-

300,000.-

300,000.-

720,000.-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองชาง

มีศาลาที่พักริมทางเพื่อ
พักผอน ในการเดินทาง
มีปายบอกตําแหนงมัสยิด
ที่ชัดเจน

300,000.-

มีความสะดวกในการ
ประกอบศาสนกิจ

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

ที่
1
2
3

โครงการภายใตแนวสงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพ การรวมกลุมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2552
2553
2554
อบรมการทํานาไรนาสวนผสม
ใหความรูแกกลุมอาชีพ
โครงการที่ไดรับอนุมัติ
40,000.40,000.40,000.อบรมการเลี้ยงสัตวและสุขาภิบาลสัตว ใหความรูแกกลุมอาชีพ
โครงการที่ไดรับอนุมัติ
40,000.40,000.40,000.อบรมทัศนศึกษาดูงานและจัดซื้อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ กลุมอาชีพในพื้นที่
100,000.- 100,000.- 100,000.-

4 โครงการไถนาเอื้ออาทร
5

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑทางการเกษตร
หรือประกอบอาชีพ

2552-2554

เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

ลดตนทุนในการเพาะปลูก

เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

กลุมเกษตรกร หมูที่1 –13
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60,000.-

60,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
กลุมอาชีพไดรับความรู
กลุมอาชีพไดรับความรู
กลุมอาชีพไดรับการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

60,000.- กลุมอาชีพมีรายไดเพิ่ม

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- ผลผลิตมากขึ้น

ทต.สะเตงนอก

ที่
1

โครงการ

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
โครงการภายใตแนวการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งตลาดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑชุมชน
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
หนวยงานที่
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2552
2553
2554
รับผิดชอบ

โครงการตอเติมอาคารเอนกประสงค
ภายใน เทศบาลฯ

เพื่อใชในการประกอบ
กิจกรรมของกลุมตัดเย็บ

อาคารเอนกประสงค ตามแบบ
แปลนของ เทศบาลฯ

เพื่อสงเสริมการประกอบ
โครงการกอสรางศูนยรวมผลิตภัณฑ /
มีศูนยกลางในการรวมผลิตภัณฑ /
2
อาชีพและการรวมกลุมของ
กลุมออมทรัพยชุมชน
กลุม ออมทรัพยชุมชน
ชุมชน
เพื่อเปนศูนยกลางในการซื้อ
โครงการกอสรางตลาดรองรับผลผลิต
3
ขายแลกเปลี่ยนและแสดง ตลาดสดเทศบาล 1 แหง
ทางการเกษตร
สินคาของเทศบาล

2552-2554
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200,000.-

200,000.-

200,000.-

มีสถานที่ในการประกอบ
กิจกรรมของกลุมอาชีพ

300,000.-

300,000.-

300,000.-

ประชากรมีรายไดเพิ่มมาก
ขึ้น

16,000,000.-

สํานักปลัด

มีศูนยกลางในการซื้อขาย
5,000,000.- 5,000,000.- แลกเปลี่ยนและแสดง
สินคาของเทศบาล

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
โครงการภายใตแนวการสงเสริมและพัฒนาระบบการเกษตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เพื่อใหเกษตรกรไดรับความรู โครงการที่ไดรับอนุมัติ

60,000.-

70,000.-

70,000.-

เกษตรกรในพื้นที่ไดรับ
ความรู

2 สงเสริมอาชีพหัตถกรรม

เพื่อเสริมรายไดและ ลด
ปญหาการวางงาน

โครงการที่ไดรับอนุมัติ

40,000.-

40,000.-

40,000.-

ประชากรมีรายไดเพิ่มมาก
ขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย
3
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อเพิ่มทักษะการ
ดําเนินงานใหแก
คณะกรรมการศูนยฯ

คณะกรรมการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีตําบลสะเตงนอก

100,000.-

80,000.-

คณะกรรมการศูนยฯ
80,000.- สามารถนําความรูที่ไดรับ
มาพัฒนา / ตอยอดได

โครงการที่ไดรับอนุมัติ

30,000.-

30,000.-

30,000.- กลุมอาชีพไดรับความรู

โครงการที่ไดรับอนุมัติ

200,000.-

200,000.-

200,000.-

4

อบรมพืชไรและการปราบศัตรูพืชและ
ใหความรูแกกลุมอาชีพ
หลักวิชาการแผนใหม

5 สงเสริมการเกษตรกรรม

2552-2554

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพ
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

กลุมอาชีพสามารถพึ่งพา
ตนเองได

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการกีฬา
โครงการภายใตแนวการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
ตําบลสะเตงนอก

เพื่อใหสถานที่มีความ
เพียงพอกับเด็ก

2

สงเสริมอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก
(การปลูกผัก , เลี้ยงสัตว )
นักเรียน

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตําบลสะ
เตงนอก

100,000.-

100,000.-

100,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
มีสถานที่ที่สมบูรณและ
สะดวกสบายขึ้น

เพื่อใหโรงเรียนสอนศาสนา
มีอุปกรณการเรียนอยาง
ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
เพียงพอ

40,000.-

40,000.-

40,000.-

มีประสิทธิภาพในการ
สอนที่ดี

สงเสริมและอุดหนุนการเรียน การ
4
สอนโรงเรียนของรัฐ

เพื่อใหสถานศึกษามี
อุปกรณการเรียนอยาง
เพียงพอ

50,000.-

50,000.-

50,000.-

มีประสิทธิภาพในการ
สอนที่ดี

5 สงเสริมทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน

เพื่อใหเด็กมีความ กาวหนา
ในเขตพื้นที่ตําบลสะเตงนอก
ทางการศึกษา

50,000.-

50,000.-

50,000.-

เด็กนักเรียนมีโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น

สงเสริมอาหารเสริม(นม) แกนักเรียน
(สถานศึกษาของรัฐและเอกชน)

2552-2554

กอง
การศึกษา

เด็กนักเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียน 4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

สงเสริมและอุดหนุนการเรียน การ
3
สอนโรงเรียนสอนศาสนา

6

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
สะเตงนอก

เพื่อใหเด็กไดรับอาหารเสริม
เด็กนักเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียน 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
(นม)

- 32 -

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการกีฬา
โครงการภายใตแนวการสงเสริม / พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ที่

โครงการ

1 สงเสริมผูดอยโอกาสทางการศึกษา
2

อบรมทัศนศึกษาดูงานดาน ฝมือ
แรงงาน

2552-2554

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหผูดอยโอกาสมีความรู กลุมผูดอยโอกาส

2552
100,000.-

2553
100,000.-

เพื่อใหกลุมเยาวชในตําบล
มีความรู

2554
ผูดอยโอกาสมคุณภาพ
100,000.ชีวิตที่ดีขึ้น

130,000.-

130,000.-

130,000.- เยาวชนมีงานทํา

เยาวชนที่วางงาน
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการกีฬา
โครงการภายใตแนวทาง กอสราง ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยวและสถานที่ออกกําลังกาย
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

1 จัดทําผังเมือง เทศบาลฯ

เพื่อใชในการปฏิบัติงานทาง
หมูที่ 1 - 13
ราชการ

100,000.-

2 กอสรางศูนยกีฬาประจําตําบล

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย

5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

3 จัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ กีฬา

เพื่อใหประชาชนไดมีอุปกรณ
ประชาชนและเยาวชนหมูที่ 1 -13
เลนกีฬา

100,000.-

100,000.-

100,000.-

ฟุตบอลตอตานยาเสพติดสะเตง
4
นอกคัพ

เพื่อใหประชาชนในตําบลได
มีการเลนกีฬาและออก
ประชาชนในตําบล
กําลังกาย

200,000.-

200,000.-

200,000.- ประชาชนมีความสามัคคี

5 สงเสริมการออกกําลังกาย

เพื่อใหประชาชนไดออก
กําลังกาย

100,000.-

100,000.-

100,000.- มีสุขภาพที่เข็งแรง

100,000.-

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป มีพัฒนาการดาน
100,000.การกีฬาที่ดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง

6

โครงการสนับสนุน สงเสริมการ
แขงขันกีฬา

2552-2554

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ไดออก
กําลังกาย

ศูนยกีฬาประจําตําบล ตามแบบ
แปลนของ เทศบาลฯ

ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ

เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตําบล
สะเตงนอก
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100,000.-

100,000.-

100,000.-

มีผังเมือง เทศบาลฯที่
ชัดเจน แนนอนมากขึ้น

มีอุปกรณเลนกีฬาอยาง
ทั่วถึงทุกหมูบาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองชาง

กอง
การศึกษา

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการกีฬา
โครงการภายใตแนวทาง พัฒนาแหลงทองเที่ยวและเสริมสรางวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีศักยภาพ
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

(ตอ)7 โครงการกอสรางลานกีฬา หมูที่ 1-13

เพื่อใหมีสถานที่ออกกําลัง
กายที่เพียงพอ และทั่วถึง

ลานกีฬาประจําหมูบาน

กอสรางปรับปรุงบริเวณสถานที่
ทองเที่ยวเชิงศาสนาในตําบล

ประชาชนเขามาทองเที่ยว
มากขึ้น เปนการกระตุน
เศรษฐกิจในพื้นที่

ปรับปรุงวัด มัสยิด ศาสนสถาน
อื่น ๆ เพื่อเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิง
ศาสนา

1

2552-2554
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งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
500,000.-

400,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีสถานที่ออกกําลังกาย
อยางเพียงพอ

500,000.-

500,000.-

400,000.-

สภาพสถานที่ทองเที่ยว
สวยงาม สะดวกสบาย
400,000.ดึงดูดใหประชาชนมา
ทองเที่ยวมากขึ้น

ทต.สะเตงนอก

กองชาง

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2552
2553
2554
จัดหาอุปกรณในการจัดกิจกรรมการ
120,000.- 120,000.- 120,000.- มีสุขภาพที่เข็งแรง
ออกกําลังกาย

1

สงเสริมการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิกดานซ

เพื่อใหประชาชนไดออก
กําลังกาย

2

งานสนับสนุนการจัดการในศูนย
(ศสมช)

พัฒนาศูนยในการใหบริการ
ศสมช.ตําบลสะเตงนอก
และเปนแหลงขอมูล

130,000.-

130,000.-

130,000.-

ศูนยฯเปนสถานที่
ใหบริการดานสาธารณสุข

3 โครงการสาธารณสุขเขตเมือง

เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพใน
ประชาชน หมูที่ 1-13
เขตเทศบาล

130,000.-

130,000.-

130,000.-

ประชาชนมีระบบสุขภาพ
ที่ดี

4 สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

รอยละ 80 ไดรับการตรวจ
สุขภาพ

ผูสูงอายุในพื้นที่สะเตงนอก

20,000.-

20,000.-

20,000.- ไดรับการตรวจสุขภาพ

5 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

เพื่อใหบริการกลุมแมและเด็ก ผูใชบริการในเขต เทศบาล

30,000.-

30,000.-

30,000.-

6 แกไขภาวะโภชนาการเด็ก 0 –5 ป

รอยละ 80 ของเด็กไดรับ
การเฝาระวังอยางตอเนื่อง

ลดปญหาเด็กขาดสารอาหารและ
น้ําหนักนอย

120,000.-

120,000.-

120,000.- เด็กไดรับอาหารเพียงพอ

ตูยาสามัญประจําศูนยเด็กเล็ก

15,000.-

7

โครงการจัดหาตูยาสามัญประจําศูนย มีเวชภัณฑยาเพื่อใชปฐม
เด็กเล็ก
พยาบาลขั้นตน

2552-2554
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข

ผูใชบริการไดรับบริการ
อยางดี

ลดการเจ็บปวยเบื้องตน

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ

ที่

โครงการ

การพัฒนาศักยภาพความรู
(ตอ)8 อาสาสมัครในชุมชนและคุมครอง
ผูบริโภค

วัตถุประสงค

ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
อสม. และประชาชนทั่วไป
มีความรู

ใหความรูแก อสม. และ
ประชาชนทั่วไป

อสม. และประชาชนทั่วไป

20,000.-

20,000.-

20,000.-

เพื่อใหความรูแกประชาชน
ในทองถิ่น

ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ

30,000.-

30,000.-

30,000.- ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

เพื่อใหความรูแกประชาชน
ในทองถิ่น

ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ

20,000.-

20,000.-

20,000.-

ประชาชนในพื้นที่มี
ความรูความเขาใจ

3

การปองกันการติดเชื้อเอดสและแกไข เพื่อใหกลุมเสี่ยง หญิงมี
ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
ปญหายาเสพติด
ครรภและประชาชนมีความรู

20,000.-

20,000.-

20,000.-

กลุมเสี่ยงหญิงมีครรภ
และประชาชนมีความรู

4

อบรมสัมมนาปองกันและรณรงค
โรคติดตอ

20,000.-

20,000.-

20,000.-

ประชาชนในพื้นที่มี
ความรูความเขาใจ

160,000.-

ประชาชนในพื้นที่ตําบลสะ
เตงนอกและใกลเคียง
30,000.ปลอดจากโรคตาง ๆ ที่
เกิดจากยุง

1

อบรมใหความรูและสงเสริมดาน
สุขภาพอนามัยหมูที่1-13

2 อบรมสัมมนาเกี่ยวกับโรคเอดส

5 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน / สารเคมี

2552-2554

เพื่อใหความรูแกประชาชน
ในทองถิ่น

ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ

เพื่อลดภาวะการเกิดโรคที่ยุง
เครื่องพนหมอกควัน 4 เครื่อง
เปนพาหะ
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30,000.-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังและบําบัดผูเสี่ยงตอการติดยาเสพติด
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อสนับสนุนโครงการของ
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
1
ศูนยตอสูยาเสพติด อําเภอ
ศูนยตอสูยาเสพติด อําเภอเมืองยะลา
เมืองยะลา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

โครงการของ ศูนยตอสูยาเสพติด
อําเภอเมืองยะลาที่ไดรับการอนุมัติ

30,000.-

30,000.-

30,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
อัตราการเพิ่มของปญหา
ยาเสพติดลดนอยลง

2 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด

สรางพลังเพื่อตอตาน
ยาเสพติด

เยาวชน หมูที่ 1 – 13

30,000.-

30,000.-

30,000.- เยาวชนหางไกลยาเสพติด

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
To Be Number 1

สรางพลังเพื่อตอตาน
ยาเสพติด

เยาวชน หมูที่ 1 – 13

30,000.-

30,000.-

30,000.- เยาวชนหางไกลยาเสพติด

ศึกษาแนวทางในการแกไข
ปญหายาเสพติดที่ถูกตอง

ผูนําทองถิ่น/ตัวแทนชุมชน

70,000.-

70,000.-

70,000.-

3

4 อบรมทัศนศึกษาดูงานดานยาเสพติด

2552-2554
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข

มีแนวทางในการแกไข
ปญหายาเสพติดที่ชัดเจน

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โครงการภายใตแนวทางการสรางจิดสํานึกในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนการบํารุงและรักษา
โครงการในพระราชเสาวนีย การปลูก
สภาพแวดลอมและปรับปรุง
1 พืชลมลุก พืชคลุมดินในพื้นที่ตําบลสะ
หมูที่ 1 – 13
ภูมิทัศนในพืน้ ที่ตําบลสะ
เตงนอก
เตงนอก
2

รณรงคประชาสัมพันธ
สิ่งแวดลอมแตละหมูบาน

อุดหนุนกลุมอนุรักษทรัพยากร
3
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2552-2554

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
2552

2553

2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

50,000.-

50,000.-

เปนการรักษาสภาพ
50,000.- แวดลอมและภูมิทัศนที่
สวยงาม

เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก
ประชาชนทุกหมูบาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ประชาชนมีจิตสํานึก
มากขึ้น

เพื่อใหกลุมอนุรักษฯ ไดเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแล สิ่งแวดลอมในตําบลดีขึ้น
รักษา สิ่งแวดลอมในตําบล

20,000.-

20,000.-

20,000.-

ประชาชนในตําบลมี
สุขภาพดีขึ้น
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โครงการภายใตแนวทางการบริหารจัดระบบการจัดการขยะ / สิ่งปฏิกูลและระบบบําบัดน้ําเสีย
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ที่

โครงการ

1 จางเหมาบริการการจัดเก็บขยะ
2

เรงรัดโรงงานใหเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดน้ําเสีย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เก็บขยะและปฏิกูลในพื้นที่ตําบลสะ
เพื่อการจัดเก็บขยะในตําบล
เตงนอก
วัตถุประสงค

เพื่อปองกันสิ่งแวดลอมจาก
โรงงาน 14 โรงงาน
น้ําเสีย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

20,000.-

20,000.-

20,000.-

โรงงานสามารถบําบัด
น้ําเสียไดดีขึ้น
สามารถจัดเก็บขยะไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย

1,800,000.- 1,800,000.-

4 จัดซื้อถังขยะ

เพื่อใหประชาชนมีที่ทิ้งขยะ จํานวน 150 ถัง ตอ ป

100,000.-

100,000.-

100,000.-

ขยะจะไดไมเกลื่อนกลาด
บนถนน

5 จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาด

เพื่อใหภูมิทัศนในตําบลและ อุปกรณทําความสะอาดอยาง
สํานักงานนาอยู
เพียงพอ

25,000.-

25,000.-

25,000.-

ภูมิทัศนในตําบลและ
สํานักงานฯ นาอยู

6 จัดซื้อเครื่องกําจัดหญาและวัชพืช

เพื่อใหภูมิทัศนในตําบลและ
เครื่องตัดหญา
สํานักงานนาอยู

30,000.-

45,000.-

ภูมิทัศนในตําบลและ
สํานักงานฯ นาอยู
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข

2,300,000.- 2,300,000.- 2,300,000.- ตําบลปลอดขยะ

3 จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะ

2552-2554

จํานวน 2 คัน

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
โครงการภายใตแนวทาง พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ภายในประเทศ

เพื่อพัฒนาความรูแก
พนักงาน

อบรมทัศนศึกษาดูงานทั้งในและ
2
ตางประเทศ

เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ทองถิ่นใหมีความรู

โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวน
3
ทองถิ่นดานผังเมือง

เพื่อศักยภาพของเจาหนาที่
ผูบริหารและเจาหนาที่ของ
ใหพรอมสําหรับการถาย
เทศบาลฯ ดานผังเมือง
โอนภารกิจ

200,000.-

เพื่อใหมีขอมูลที่แนนอนและ การสํารวจขอมูล จปฐ. ในพื้นที่
ถูกตอง
ตําบลสะเตงนอก

150,000.-

1

4

โครงการสํารวจขอมูล จปฐ. ในพื้นที่
ตําบลสะเตงนอก

2552-2554

ผูบริหารและเจาหนาที่ของ เทศบาลฯ 640,000.-

ผูนําทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
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600,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

640,000.-

640,000.-

600,000.-

มีความรูความสามารถ
600,000.- ปฏิบัติงานไดอยางมี
คุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

มีความพรอมสําหรับการ
ถายโอนภารกิจดานผังเมือง

150,000.-

150,000.-

มีขอมูลที่ถูกตอง
ชัดเจนมากขึ้น

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
โครงการภายใตแนวทาง สนับสนุนระบบการมีสวนรวมและการปกครองแบบประชาธิปไตย
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการรณรงคประชาธิปไตยทั้งใน
1
และนอกสถานศึกษา

รณรงคใหประชาชนทุกกลุม
เขาใจบทบาทของตนที่มีตอ โครงการที่ไดรับอนุมัติ
ระบบประชาธิปไตย

2 โครงการเวทีประชาคม

รณรงคใหประชาชนทุกกลุม
เขาใจบทบาทของตนที่มีตอ โครงการที่ไดรับอนุมัติ
ชุมชน

โครงการจัดทํา Website เทศบาล
3
ตําบลสะเตงนอก

จัดทํา Website เทศบาลตําบล
เพื่อประชาสัมพันธหนวยงาน
สะเตงนอก

4 เทศบาลเคลื่อนที่สูชุมชน

เพื่อใหประชาชนทราบถึง
การบริการของ เทศบาลฯ
มากขึ้น

2552-2554

จัดกิจกรรมในพื้นที่ทั้ง 13 หมูบาน
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งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
200,000.-

50,000.-

200,000.-

การมีสวนรวมของชุมชน
200,000.- ในกิจกรรมดาน
ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

50,000.-

การมีสวนรวมของชุมชน
50,000.- ในการพัฒนาดานตาง ๆ
เพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

การมีสวนรวมของชุมชน
ในการพัฒนาดานตาง ๆ
เพิ่มขึ้น

50,000.-

70,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

70,000.-

ประชาชนมีความเขาใจใน
70,000.- หนาที่ของ เทศบาลฯ มาก
ขึ้น

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
โครงการภายใตแนวทาง พัฒนาระบบงบประมาณ การคลังขององคกร
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดทําขอมูลระบบ
แผนที่ใหเปนปจจุบันและ
ครบถวน

ระบบแผนที่ภาษี

เพื่อใหประชาชนรูจักหนาที่
2 รณรงคประชาสัมพันธ การจัดเก็บภาษี และสามารถจัดเก็บภาษี
ปายประชาสัมพันธ
ไดมากขึ้น

2552-2554

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบการบริหารรายได
กองคลัง
มีประสิทธิภาพ ครบถวน

5,000,000.-

50,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

50,000.-

50,000.- ประชาชนเสียภาษีมากขึ้น

ทต.สะเตงนอก

ที่
1

โครงการ
ซอมบํารุงรักษา/จัดใหมียานพาหนะ
ของสํานักงาน

2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน

3

จัดซื้อนํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ยานพาหนะของสํานักงาน

4 ซอมวัสดุครุภัณฑของสํานักงาน

2552-2554

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
โครงการภายใตแนวทาง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2552
2553
2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใชประจําสํานักงาน

พาหนะของสํานักงาน

1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.-

ยานพาหนะสามารถใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อใชในสํานักงาน

วัสดุ-ครุภัณฑสํานักงาน

150,000.-

150,000.-

150,000.-

สํานักงานมีวัสดุ-อุปกรณ
ในใชงานอยางเพียงพอ

เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่

ยานพาหนะของสํานักงาน

300,000.-

300,000.-

300,000.-

สํานักงานมียานพาหนะใน
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อใชในสํานักงาน

วัสดุ-ครุภัณฑของสํานักงาน

100,000.-

100,000.-

100,000.-

สํานักงานมีวัสดุ-อุปกรณ
ในใชงานอยางเพียงพอ
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
โครงการภายใตแนวทาง พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชน
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2552
2553
2554

1

กอสรางและปรับปรุง อาคาร
สํานักงานที่ทําการ เทศบาลฯ 2 ชั้น

เพื่อใหประชาชนที่มาติดตอ
อาคารสํานักงาน
ราชการไดรับความสะดวก

2

โครงการจัดหาที่ดินเพื่อกอสราง
อาคารสํานักงาน

เพื่อกอสรางอาคาร
สํานักงานเพิ่มเติม

2552-2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1,000,000.- 1,000,000.-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ที่ดินในการกอสรางอาคารสํานักงาน 6,000,000.- 6,000,000.- 6,000,000.-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกมากขึ้น

กองชาง

10,000,000.-

- 45 -

ทต.สะเตงนอก

โครงการภายใตแนวทางการแกไขปญหาความยากจน
ป พ.ศ. 2552 – 2554
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2552

2553

2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

1 โครงการจัดหาที่อยูอาศัย

เสริมสรางคุณภาพชีวิต
ใหแกผูยากไร

ผูดอยโอกาสในพื้นที่ตําบล
สะเตงนอก

200,000.-

200,000.-

200,000.-

ประชาชนที่ยากไรมีที่อยู
อาศัย

2 โครงการบานยะลาสันติสุข

เสริมสรางคุณภาพชีวิต
ใหแกผูยากไร

ผูดอยโอกาสในพื้นที่ตําบล
สะเตงนอก

200,000.-

200,000.-

200,000.-

ประชาชนที่ยากไรมีที่อยู
อาศัย

100,000.-

100,000.-

100,000.- ชุมชนไดรับการแกไขปญหา

เพื่อทราบความตองการและ
จัดกิจกรรมในพื้นที่ทั้ง 13 หมูบาน
แกไขปญหาชุมชน
4 โครงการสงเคราะห สตรี เด็ก คนชรา เพื่อดูแลคนชรา คนพิการ สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผูปวย
5 โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ เพื่อเปนสวัสดิการเบื้องตน คนชรา คนพิการ ผูปวยโรคเอดสใน

3 เทศบาลคลายทุกขสูชุมชน

2552-2554
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

100,000.- 100,000.- 100,000.- ไดรับการสงเคราะหและ
4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- ไดรับการสงเคราะหและ

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเดินเทา สะพาน ทอระบายน้ํา คูคลอง

ที่

โครงการ

โครงการกอสรางสะพานโคงและ
1 ถนนแอสฟลตติกคอนกรีต
ซอยมัรกัส 2 (หลักหนึ่ง) หมูที่ 3

2552-2554

วัตถุประสงค

ป พ.ศ. 2552 – 2554 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2552
2553
2554

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
แกปญหาน้ําทวมขังใน
ระบายน้ําแกปญหาน้ํา
ฤดูฝนและถนน คันคลอง
ทวมขังในฤดูฝนและ
สะพานไดรับการ
สะพานโคงและถนนแอสฟลตติกคอ
10,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.ปรับปรุงถนน คันคลอง นกรีต
ปรับปรุง และอํานวย
สะพาน และอํานวยความ
ความสะดวกในการ
สะดวกในการสัญจร
สัญจร
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ทต.สะเตงนอก

กองชาง

2552-2554
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ทต.สะเตงนอก

