ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางที่ 1 โครงการภายใตแนวทางสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันการเกิดเหตุราย / สาธารณภัย
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

ที่

1

เพื่อใหการรักษาความสงบ สมาชิก อบพร. จํานวน
โครงการฝกอบรมเพื่อจัดตั้งศูนย
อปพร.สังกัดเทศบาลตําบลสะเตงนอก เรียบรอย มีประสิทธิภาพ 560 คน

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

เทศบาลตําบลสะเตงนอก มีจํานวน
สมาชิก อปพร. ครอบคุลมทุกพื้นที่

เทศบาลตําบลสะเตงนอก มีทีม
20,000.- OTOS ที่พรอมปฏิบัติงานเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน

2 โครงการฝกทบทวนชุด OTOS

เพื่อใหทีม OTOS สะเตง
นอก มีความเขมแข็งและ
พรอมปฏิบัติงาน

สมาชิกทีม OTOS จํานวน
10 คน

20,000.-

3 ฝกทบทวนพนักงานดับเพลิง

เพื่อใหพนักงานดับเพลิงมี
ความพรอมในการระงับ
อัคคีภัย

พนักงานดับเพลิง จํานวน
10 คน

เทศบาลตําบลสะเตงนอก มี
100,000.- 100,000.- 100,000.- พนักงานดับเพลิงที่มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน

2554-2556
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20,000.-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

งาน
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ทต.สะเตงนอก

ที่

1

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางที่ 2 โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมงานดานมวลชน การใชระบบการขาวโดยความรวมมือจากประชาชน
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2554
2556

โครงการกอสรางหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน

2554-2556

เพื่อเพิ่มการรับรูขอมูล
ขาวสารใหแกประชาชน

หอกระจายขาวประจํา
หมูบาน ทั้ง 13 หมูบาน
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500,000.- 500,000.- 500,000.-

การกระจายขอมูลขาวสารสู
ประชาชนรวดเร็ว ทั่วถึง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

งาน
ปองกันฯ

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางที่ 3 โครงการภายใตแนวทางการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาเหตุราย / สาธารณภัย
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
1 โครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณเพื่อการบรรเทาและปองกันสาธารณภัย
1.1

จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดดามปน เพื่อใหการดับเพลิงมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ปรับมานน้ําได

หัวฉีดดับเพลิง จํานวน
4 ตัว

80,000.-

1.2

จัดซื้อชุดผจญเพลิงที่ทนความรอนได เพื่อใหการดับเพลิงมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางนอย 400 องศา.C

ชุดผจญเพลิง จํานวน
10 ตัว

150,000.-

เพื่อใหการชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัย

เสื้อชูชีพ จํานวน 30 ตัว

80,000.-

เพื่อใหการดับเพลิงมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องดับเพลิง จํานวน
4 ชุด

1.3 จัดซื้อเสื้อชูชีพ

1.4 จัดซื้อเครื่องดับเพลิงอาคาร (SCBA)

1.5

จัดซื้อถังน้ําดับเพลิงสะพายหลัง
ความจุ 15 ลิตร

2554-2556

เพื่อใชในการดับไฟปาที่รถฯ ถังน้ํายาดับเพลิง จํานวน
ไมสามารถเขาถึง
10 ถัง
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550,000.-

25,000.-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

พนักงานดับเพลิงสามารถดับเพลิง
ไดหลากหลายสถานการณอยาง
ปลอดภัย
พนักงานสามารถใหความชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยไดอยางปลอดภัย

พนักงานดับเพลิงสามารถดับเพลิง
ไดหลากหลายสถานการณอยาง
ปลอดภัย

งาน
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ทต.สะเตงนอก

1.6

1.7

จัดซื้อพรอมติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร
ขนาดสูง 20 เมตร

เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร เสาวิทยุสื่อสาร จํานวน
1 ตน
ทีมงานภายนอก

100,000.-

จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องวิทยุสื่อสาร
กําลังสงไมนอยกวา 10 วัตต

เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร เครื่องวิทยุสื่อสาร จํานวน
ทีมงานภายนอก
2 เครือ่ ง

40,000.-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณเพื่อการบรรเทาและปองกันสาธารณภัย (ตอ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

จัดซื้อเชือกบุคคล ขนาด 12 ม.ม.
1.8
ยาว 3.5 ม.

เพื่อในการอพยพผูประสบ
อัคคีภัยจากที่สูง

เชือก จํานวน 20 เสน

จัดซื้อรถดับเพลิงโฟม 10 ลอ
1.9 บรรจุน้ํา 12,000 ลิตร โฟม
5,000 ลิตร

เพื่อใชระงับเหตุอัคคีภัย
โรงงานโรงงาน
อุตสาหกรรม ปมน้ํามัน

รถดับเพลิงโฟม จํานวน 1
คัน

1.10 ติดตั้งระบบประปาดับเพลิง

เพื่อใหการดับเพลิง เปนไป
ระบบประปา ชุมชนละ
ดวยความรวดเร็วและทัน
2 จุด
เหตุการณ

ติดตั้งและซอมแซมระบบกลองวงจร
1.11
ปด

เพื่อใหมีหลักฐานในการ
ติดตามผูรายเมื่อเกิดเหตุ

1.12 แผงกั้นจราจร / ทอซิเมนต

ใชปองกันการหลบหนีของ แผงกั้นจราจร / ทอซิเมนต
ผูกอเหตุ
จํานวน 3 ชุด

2554-2556

ติดตั้งระบบกลองวงจรปด
ในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก
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การประสานระหวางผูปฏิบัติงาน
กับศูนยเทศบาลไดชัดเจน สมบูรณ

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

15,000.-

พนักงานดับเพลิงสามารถอพยพผู
ประสบอัคคีภัยจากที่สูงอยาง
ปลอดภัย

4,000,000.-

การระงับเหตุอัคคีภัยโรงงานฯ
ปมน้ํามัน สามารถดําเนินการได
อยางปลอดภัย

260,000.- 260,000.-

พนักงานดับเพลิงสามารถระงับเหตุ
ไดดวยความรวดเร็วและปลอดภัย

100,000.- 100,000.-

มีหลักฐานประกอบเมื่อมีเหตุการณ
กระทําความผิดใหสามารถ
ดําเนินคดีได

30,000.-

การสกัดจับผูกอการรายทําไดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

งาน
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ทต.สะเตงนอก

1.13 เรือพาย

ที่
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

เพื่อใชในการชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยเบื้องตน

เรือพาย จํานวน 3 ลํา

24,000.-

ชุมชนสามารถใหความชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยในเบื้องตนได
อยางปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเดินเทา สะพาน ทอระบายน้ํา คูคลอง
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
โครงการบุกเบิกถนน
ถนนหินคลุก 6 x 212 x 0.15 ม.
ซอยบุหงารําไพ หมูที่ 1
450,000.ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนหินคลุก 5 x 540 x 0.15 ม.
ซอยบุหงารําไพ หมูที่ 1
950,000.ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนหินคลุก 4 x 170 x 0.15 ม.
ซอยสันติสุข หมูที่ 2
297,500.ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนหินคลุก 5 x 510 x 0.15 ม.
ซอยเชิงเขา หมูที่ 3
892,000.ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ผูสัญจร มีเสนทาง
ถนนหินคลุก 5 x 135 x 0.15 ม.
เพื่อบุกเบิกถนนในการ
ใหมในการคมนาคม กองชาง
ถนนเจะแว หมูที่ 3
230,000.ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
สัญจรไป-มา
ที่สะดวก รวดเร็วขึ้น

2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

ทสะดวก รวดเรวขน
ถนน หินคลุก 5 x 800x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน หินคลุก 6 x 570 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน หินคลุก 5 x 210 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน หินคลุก 4 x 100 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

1.6 ถนนอามัน-บันนังสาเรง หมูที่ 5
1.7 ถนนตะโละบอแร หมูที่ 6
1.8 ซอยซูซู หมูที่ 6
1.9 ซอยโตะโมงบู หมูที่ 6

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1,150,000
1,350,000

120,000.50,000.-

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

1 โครงการบุกเบิกถนน (ตอ)
1.10 ถนนรวมญาติ หมูที่ 8
1.1 ซอยตือเบาะ 4 หมูที่ 10
1.12 ซอยรวมเพชร หมูที่ 10

เพื่อบุกเบิกถนนในการ
สัญจรไป-มา

1.1 ซอยบาเฆ็ง หมูที่ 12
1.14 ถนนมูซอ รวมญาติ หมูที่ 12

ถนน หินคลุก 5 x 312x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน หินคลุก 3 x 100 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน หินคลุก 5 x 553 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน หินคลุก 5 x 500 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนหินคลุก 5 x 100 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

550,000.105,000.1,060,000

ผูสัญจร มีเสนทาง
ใหมในการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็วขึ้น

กองชาง

740,000.175,000.-

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
2.1 ซอยตะโละบอแร 1 หมูที่ 6

2554-2556

ถนนหินคลุก 4 x 400 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
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560,000.ทต.สะเตงนอก

2.2 ถนนกูแบกูเลง หมูที่ 8
เพื่อบุกเบิกถนนในการ
สัญจรไป-มา

ถนนหินคลุก 5 x 340 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

2.3 ถนนปายอ หมู 11

ถนนหินคลุก 6 x 400 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

2.4 ซอยเมาะสะรี หมูที่ 12

ถนนหินคลุก 4 x 300 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

600,000.- ผูสัญจร มีเสนทาง
ใหมในการคมนาคม
840,000.- ที่สะดวก รวดเร็วขึ้น

กองชาง

420,000.-

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

3 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
3.1 ซอยปาแดโฆะ หมูที่ 3
3.2 ซอยบาโระ หมูที่ 3
3.3 ซอยสุเหรา หมูที่ 3
3.4 ซอยอันนูร หมูที่ 3
3.5 ซอยขางสะพานศูนยดะวะห หมูที่ 3
3.6 ซอยเปาะยานิพัฒนา 1 หมูที่ 3
3.7 ซอยลักษมาน 9 หมูที่ 3
2554-2556

เพื่อใหผูสัญจร มีเสนทาง
สําหรับใชคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

ถนน แอสฟลท 4.5 x 370 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 300 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 129 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 104 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 150 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 318 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 120x 0.05 ม. ตาม
327,000.แบบแปลนของ เทศบาลฯ
-7-

1,010,000

820,000.355,000.290,000.410,000.870,000.-

ผูสัญจร มีเสนทาง
สําหรับใชคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กองชาง

ทต.สะเตงนอก

3.8 ซอยศักดิ์ศรี หมูที่ 4
3.9 ซอยจาเราะ หมูที่ 6
3.10 ซอยกูแบรายอ หมูที่ 6
3.11 ซอยนิบงบารู 2 (หะยีนิเลาะ) หมูที่ 7
3.12 ซอยนิบงบารู 7 หมูที่ 7
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ถนนแอสฟลท 4.5 x 340x 0.05 ม. ตาม
928,000.แบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 150 x 0.05 ม.
411,000.ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 390 x 0.05 ม.
1,070,000
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 200 x 0.05 ม.
550,000.ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 153 x 0.05 ม.
420,000.ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
งบประมาณและทีม่ า
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

3 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ตอ)
3.13 ซอยนิบงบารู 9 หมูที่ 7
3.14 ซอยนิบงบารู 11 หมูที่ 7
3.15 ซอยนิบงบารู 13 หมูที่ 7
3.16 ซอยนิบงบารู 14 หมูที่ 7
3.17 ซอยนิบงบารู 10 หมูที่ 7
3.18 ซอยศรีสุวรรณ หมูที่ 7

2554-2556

เพื่อใหผูสัญจร มีเสนทาง
สําหรับใชคมนาคมที่ได

ถนนแอสฟลท 4.5 x 152 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 145 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 139 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 217 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 186 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

417,000.398,000.380,000.550,000.595,000.510,000.-

ผูสัญจร มีเสนทาง
สําหรับใชคมนาคม
กองชาง

-8-

ทต.สะเตงนอก

3.19 ถนนหะยีนิเลอฮ (หมูที่ 7-หมูที่ 3)

สาหรบใชคมนาคมทได
มาตรฐาน

3.20 ซอยเอ็มวูด 2 หมูที่ 7
3.21 ซอยเอ็มวูด 5 หมูที่ 7
3.22 ซอยคูมณี หมูที่ 7
3.23 ถนนกูแบบาเดาะ หมูที่ 8
3.24 ถนนอาดัม หมูที่ 8
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

กองชาง
ถนน แอสฟลท 4.5 x 210 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 190 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 225x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 200x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 130 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 100 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

580,000.-

สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

518,000.614,000.546,000.355,000.273,000.งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

3 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ตอ)
ถนน แอสฟลท 4.5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 200 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 332 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 4.5 x 230 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

3.25 ถนนอนามัย ซอย 6 หมูที่ 9
3.26 ซอยผองอําไพ หมูที่ 9
3.27 ซอยพูนสุข หมูที่ 9
3.28 ซอยภักดีจิต หมูที่ 9
3.29 ซอยรัตนพิทักษพงค หมูที่ 9

550,000.310,000.550,000.911,000.631,000.ผูสัญจร มีเสนทาง

เพื่อใหผสัญจร มีเสนทาง
2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

3.30 ซอยสามัคคี 1 หมูที่ 9

เพอใหผูสญจร มเสนทาง
สําหรับใชคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

3.31 ซอยสามัคคี 2 หมูที่ 9
3.32 ซอยหลังวัดตรีมิตร หมูที่ 9
3.33

ถนนรมเกลา-ถนนหลังอนามัย
หมูที่ 9

3.34 ซอย ส.พัฒนา หมูที่ 9
3.35 ซอยเอ็มรอย หมูที่ 9

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ถนน แอสฟลท 4.5 x 78 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 80 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 130 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 172 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 317 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 95 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

215,000.220,000.-

สําหรับใชคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กองชาง

656,000.472,000.865,000.259,000.-

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

3 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (ตอ)
3.36 ซอยรวมเงิน หมูที่ 10
3.37 ซอยตือเบาะ 8 หมูที่ 10
3.38 ซอยชมดาว หมูที่ 12
3.39 ซอยเจริญทรัพย หมูที่ 12
3.40 ซอยมัสยิดปรามะ หมูที่ 13
2554-2556

เพื่อใหผูสัญจร มีเสนทาง
สําหรับใชคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

ถนนแอสฟลท 4 x 160 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 150 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 230 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 4.5 x 98 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 6 x 1,000 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
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388,000.411,000.631,000.-

ผูสัญจร มีเสนทาง
สําหรับใชคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

269,000.3,642,000
ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

4 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
4.1 ซอยมัสยิดเบอรเสง หมูที่ 1
4.2 ซอยอินทรชิต หมูที่ 2
4.3 ถนนนิบงพัฒนา หมูที่ 4
4.4 ซอยตักวา หมูที่ 4

2554-2556

ถนนแอสฟลท 4.5 x 140x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 240 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 408 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนนแอสฟลท 5 x 360 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
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262,000.500,000.850,000.750,000.-

ทต.สะเตงนอก

ถนนหนาอนามัย พรอมบอพัก 2
4.5
จุดและตีเสนจราจร หมูที่ 6
4.6

ซอยนิบงบารู ชวงที่ 2 หมูที่ 7 หมูที่ 13

4.7 ถนนหนาวัดตรีมิตร หมูที่ 9
4.8 ซอยตือเบาะ 5 หมูที่ 10
4.9 ซอยจิตรภักดี หมูที่ 12

ที่

เพื่อซอมแซมถนนใหมี
ถนนแอสฟลท 2 x 75 x 0.05 ม.
มาตรฐานสําหรับใชสัญจร ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ บอพัก
ขนาด 1 x 1 x 0.15 ม.
ไป-มา
ถนน แอสฟลท 5 x 1,400 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 5 x 500 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 5 x 235 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน แอสฟลท 5 x 364 x 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มีเสนทางจราจรที่ได
มาตรฐานสําหรับ
การสัญจร

90,000.-

กองชาง

2,200,000
1,042,000

489,000.758,000.-

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5.1 ซอยกะแว(สวนตอ) หมูที่ 2
5.2 ซอยปอเนาะ 4 หมูที่ 2
5.3 ถนนนูรุลฮูดาร 4 หมูที่ 3 - หมูที่ 7

2554-2556

ถนน คสล. 4.5 x 30 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
ถนน คสล. 4 x 200 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ถนน คสล. 4.5 x 200 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
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100,000.612,000.580,000.-

ทต.สะเตงนอก

ถนน คสล. 4.5 x 100 x 0.15 ม.
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
ถนน คสล. 4.5 x 200 x 0.15 ม.
5.5 ซอยมัสยิดตลาดนัดบุดี หมูที่ 6
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
เพื่อใหผูสัญจร มีถนน
ถนน คสล. 4.5 x 393 x 0.15 ม.
สําหรับใชคมนาคมสะดวก
5.6 ซอยกูแบรายอ 1 หมูที่ 6
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
รวดเร็ว
ถนน คสล. 4.5 x 566 x 0.15 ม.
5.7 ซอยกูแบรายอ 2 หมูที่ 6
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
ถนน คสล. 4.5 x 200 x 0.15 ม.
5.8 ซอยทองดีอุทิศ หมูที่ 9
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
ถนน คสล. 4.5 x 165 x 0.15 ม.
5.9 ซอยออมทอง(สวนตอ) หมูที่ 10
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
ถนน คสล. 4 x 393 x 0.15 ม.
5.10 ซอยอาสาสุลดิน หมูที่ 11
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
ถนน คสล. 4.5 x 98 x 0.15 ม.
5.11 ซอยอารีย หมูที่ 12
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอ)
ถนน คสล. 4.5 x 79 x 0.15 ม.
ซอยบาลาเซาะ หะยีโอะ 241
5.12
เพื่อใหผูสัญจร มีถนน
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
หมูที่ 12
สําหรับใชคมนาคมสะดวก
ถนน คสล. 4.5 x 330 x 0.15 ม.
รวดเร็ว
5.13 ซอยจิตรภักดี 1 หมูที่ 12
ตามแบบแปลน ของ เทศบาลฯ
5.4 ซอยปะจูลี หมูที่ 5

2554-2556
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344,000.688,000.ผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย

1,200,000

กองชาง

2,164,000

153,000.568,000.1,200,000

337,000.งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

ผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
1,262,000
ปลอดภัย

271,000.-

กองชาง

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

6 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
6.1 ซอยบาเก็ง หมูที่ 1

2554-2556

คูระบายน้ํา คสล.0.80 x 0.80 x 0.10ม.
ยาว 640 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
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2,048,000

ทต.สะเตงนอก

6.2

คูระบายน้ํา คสล. 1 x 1 x 0.10 ม. ยาว
3,400 ม. ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
17,727,000
ไหลทางแอสฟลทติกคอนกรีตขางละ
1,700 ม.

ถนนมลายูบางกอก - พงยือไร
พรอมขยายไหลทาง หมูที่ 2

6.3 ศูนยดะวะห หมูที่ 3
เพื่อระบายน้ําไดรวดเร็ว
ลดปญหาการเกิดน้ําทวมขัง
6.4 ถนนนิบงพัฒนา หมูที่ 4

6.5

คูระบายน้ํา คสล.0.60 x 0.60 x 0.01ม.
ยาว 940 ม. ตามแบบแปลน ของ
เทศบาลฯ
คูระบายน้ํา คสล.0.80 x 0.80 x 0.10ม.
866 ม. ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
คูระบายน้ํา คสล.1x 1 x 0.10 ม. ยาว
177 ม. ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

ถนนหนาตลาดสดเทศบาลตําบลสะ
เตงนอก หมูที่ 4

2,350,000

2,771,000

ทอบล็อก 2 x 2 x 0.20 ม.ยาว 2,531ม.
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

30,372,000

6.7 ถนนหนามัสยิดนูรอิสลาม หมูที่ 6

คูระบายน้ํา คสล. 1 x 1 x 0.10 ม. ยาว
140 ม. ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

560,000.-

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กองชาง

1,700,000

ทอลําเลียงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
6.6 ขางทาง ถนน ผังเมือง 4 - พงบูโละ
หมูที่ 6, 9, 12

ที่

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว ลดปญหา
การเกิดน้ําทวมขัง

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

6 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอ)
6.8 ซอยจาเราะ หมูที่ 6

2554-2556

คูระบายน้ํา คสล. 1 x 1 x 0.10 ม. ยาว
736 ม. ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
- 15 -

2,944,000

ทต.สะเตงนอก

6.9 ซอยนิบงบารู 4 หมูที่ 7

คูระบายน้ํา คสล.0.60 x 0.60 x 0.10ม.
ยาว 395 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

987,000.-

6.10 ซอยนิบงบารู 6 หมูที่ 7

คูระบายน้ํา คสล.0.60 x 0.60 x 0.10ม.
ยาว 395 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

987,000.-

6.11 ซอยนิบงบารู 8 หมูที่ 7

คูระบายน้ํา คสล.0.60 x 0.60 x 0.10ม.
เพื่อระบายน้ําไดรวดเร็ว
ยาว 400 ม. ตามแบบแปลนของ
ลดปญหาการเกิดน้ําทวมขัง เทศบาลฯ

1,000,000

6.12 ซอยนิบงบารู 3 หมูที่ 7

คูระบายน้ํา คสล.0.60 x 0.60 x 0.10ม.
ยาว 304 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

760,000.-

6.13 ซอยเอ็มวูด 3 หมูที่ 7

คูระบายน้ํา คสล.0.60 x 0.60 x 0.10ม.
ยาว 200 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

500,000.-

6.14 ซอยกูแบบาเดาะ หมูที่ 8

คูระบายน้ํา คสล.0.60 x 0.60 x 0.10ม.
ยาว 426 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

1,065,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว ลดปญหา
การเกิดน้ําทวมขัง

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

6 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอ)

2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

6.15 ซอยอาสาสุลดิน 2 หมูที่ 11

คูระบายน้ํา คสล.0.60 x 0.60 x 0.10ม.
ยาว 400 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

1,000,000

6.16 ถนนลางา หมูที่ 11

คูระบายน้ํา คสล.0.60 x 0.60 x 0.10ม.
ยาว 2,400 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

6,000,000

6.17 ถนนกูแบปูตะ หมูที่ 11

คูระบายน้ํา คสล.0.60 x 0.60 x 0.10ม.
ยาว 190 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

475,000.-

6.18 ซอยสัมพันธ หมูที่ 12

คูระบายน้ํา คสล.0.80 x 0.80 x 0.10ม.
ยาว 236 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

755,000.-

6.19 ซอยจิตรภักดี หมูที่ 12

คูระบายน้ํา คสล.0.80 x 0.80 x 0.10ม.
ยาว 726 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

2,323,000

พื่อระบายน้ําไดรวดเร็ว
ลดปญหาการเกิดน้ําทวมขัง

6.20

ติดตั้งฝาครอบคูระบายน้ํา ซอย 6
หมูที่ 12

ที่

โครงการ

ฝาคูขนาด 0.75 x 0.75 ม. 33 อัน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว ลดปญหา
การเกิดน้ําทวมขัง

กองชาง

110,000.-

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

7 โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนน
2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

7.1

ถนนสี่แยกกูโบรตัดกูโบรลาแล
หมูที่ 8

7.2 ถนนปารามีแต - ตือเบาะ หมูที่ 8
7.3 ซอย อ.ไพรินทร หมูที่ 12

พื้นที่ 2 ไร ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

275,000.-

พื้นที่ 660 ตร.ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบแปลนของ เทศบาลฯ

417,000.- ผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
1,032,000 ปลอดภัย

เพื่อใหผูสัญจร มีถนน
สําหรับใชคมนาคมสะดวก
พื้นที่ 1,000 ตร.ม. หนา 0.05 ม. ตาม
รวดเร็ว
แบบแปลนของ เทศบาลฯ

กองชาง

พื้นที่ 2 ไร ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ 735,000.-

7.4 ถมดินปรับระดับ หนาเทศบาลฯ
8 โครงการกอสรางทางเทาพรอมสัญญาณควบคุมไฟจราจร
เพอใหประชาชนไดสญจร
แยกถนน เนินหูกวาง - เนินงาม ตัด
8.1
ไป-มา สะดวก มีความ
ถนนรมเกลา
ปลอดภัยในชีวิตและ
แยกถนน หนาสํานักงานเทศบาล
ทรัพยสิน และภูมิทัศน
8.2
ตําบลสะเตงนอก
สวยงาม
เพื่อใหประชาชนไดสัญจร
โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต
ไป-มา สะดวก ระบายน้ํา
9
เสริมเหล็ก สายบาโระ หมูที่ 3
ไดรวดเร็ว

ทางเทาพรอมสัญญาณควบคุมไฟจราจร

10,000,000

ทางเทาพรอมสัญญาณควบคุมไฟจราจร
สะพานค.ส.ล. ขนาด 6 x 25 ม. ตาม
แบบของเทศบาล

10,000,000

3,000,000

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัย.

กองชาง

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และลด
ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ป พ.ศ. 2552 – 2555
2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการติดตั้งสัญญาณควบคุมการจราจร เครื่องหมายจราจรและอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
ไฟสัญญาณจราจรสี่แยก ตามแบบแปลง
ติดตั้งไฟสัญญาณควบคุมจราจร หมูที่
1.1
ของ เทศบาลฯ
1-13
ติดตั้งราวกันตก ถนนทางเขาศูนย
ราวกันตก ยาว 150 ม.
1.2
ดะวะห หมูที่ 3
ติดตั้งราวกันตก ถนนบาโงยบาแด
ราวกันตก ยาว 118 ม.
1.3
หมูที่ 5
เพื่อใหประชาชนไดสัญจร
กระจกนูนทางโคง 1 ชุด
1.4 ติดตั้งกระจกนูนทางโคง หมูที่ 3
ไป-มา สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ติดตั้งแผงกั้นจราจร พรอมปายบังคับ
ทรัพยสิน และภูมิทัศน
แผงกั้นจราจร พรอมปายบังคับ 1 ชุด
1.5
หมูที่ 3
สวยงาม
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟกระพริบ 1 ชุด
1.6
ถนนนิบงพัฒนา หมูที่ 4

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

900,000.242,000.190,000.5,000.15,000.-

ปายชื่อซอย ในหมูที่ 6, 9 จํานวน 9 ชุด

108,000.-

1.8 ติดตั้งปายหามสัตวเลี้ยง

ปายหามสัตวเลี้ยง ในหมูที่ 6 จํานวน
1 ชุด

12,000.-

โครงการ

2554-2556

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัย.

กองชาง

16,000.-

1.7 ติดตั้งปายชื่อซอย

ที่

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

ทต.สะเตงนอก

มีศาลาที่พักริมทาง
170,000.- เพื่อพักผอน ในการ
เดินทาง

โครงการกอสรางศาลาที่พักริมทาง
2
หมูที่ 1 - 13

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

โครงการขยายเสาไฟฟาสาธารณะ
3 และติดตั้งโคมไฟเสาสูง
หมูที่ 1 - 13

เพื่อใหประชาชนไดสัญจร
ไป-มา สะดวก และมีความ เสาไฟฟาสาธารณะและติดตั้งโคมไฟเสาสูง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนมีไฟฟาใช
4,000,000 4,000,000 3,000,000 อยางทั่วถึงและ
ปลอดภัยในการสัญจร

โครงการขยายเสาไฟฟาสาธารณะ
4 และติดตั้งโคมไฟฟาพรอมพาดสาย
และซอมบํารุง หมูที่ 1 - 13

เพื่อใหประชาชนไดสัญจร
ไป-มา สะดวก และมีความ เสาไฟฟาสาธารณะและติดตั้งโคมไฟฟา
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนมีไฟฟาใช
1,000,000 500,000.- 500,000.- อยางทั่วถึงและ
ปลอดภัยในการสัญจร กองชาง

โครงการติดตั้งไฟฟา Post Top
5
(4 ดวงโคม) หมูที่ 1-13

เพื่อใหประชาชนไดสัญจร
ไฟฟา Post Top สูง 12 เมตร ดวงละ
ไป-มา สะดวก และมีความ
400 W.
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนมีไฟฟาใช
1,000,000 500,000.- 420,000.- อยางทั่วถึงและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟา ภายใน
6
เทศบาลตําบลสะเตงนอก

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา ตามแบบที่
สามารถดําเนินการไดอยาง
เทศบาลกําหนด
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

1,200,000

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ่น
และสามารถ
ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

แนวทางที่ 3 โครงการภายใตแนวทางการพัฒนาแหลงน้ํา
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
1 โครงการกอสรางและซอมแซมระบบประปาหมูบาน
1.1

ระบบประปาหมูบานขนาดเล็ก
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

โครงการซอมแซมระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 5 บานอามัน

โครงการกอสรางระบบประปา
1.2
หมูบาน หมูที่ 8 บานฆูวอ
1.3 โครงการจัดหาแหลงน้ําดิบ หมูที่ 13

เพื่อใหมีน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภค อยางทั่วถึง

500,000.-

ระบบประปาหมูบานขนาดใหญ
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ
ระบบประปาหมูบานขนาดใหญ
ตามแบบแปลนของ เทศบาลฯ

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับ

2,800,000

ครัวเรือนที่มีแหลง
น้ําดานเกษตรกรรม
และอุปโภคบริโภค
เพียงพอ

กองชาง

200,000.-

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

แนวทางที่ 1 โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการอนุรักษ
และสืบสาน

1 อุดหนุนโครงการงานของดีเมืองยะลา

อนุรักษวัฒนธรรมของ
จังหวัด

ประชาชนทั่วไป

2 โครงการงานเมาลิด

เพื่อรําลึกถึงผูใหกําเนิด
ศาสนาอิสลาม

ประชาชนในตําบล
สะเตงนอก

3 โครงการเขาสุนัตหมู

เพื่อสงเสริมและเรียนรูแนว
ประชาชนและเยาวชนใน
ทางการดําเนินชีวิตตาม
ตําบลสะเตงนอก
หลักศาสนา

50,000.-

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่น

ประชาชนและเยาวชนใน
ตําบลสะเตงนอก

200,000.- 200,000.- 200,000.-

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษและสืบสาน

5 โครงการประเพณีลอยกระทง

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่น

ประชาชนและเยาวชนใน
ตําบลสะเตงนอก

100,000.- 100,000.- 100,000.-

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษและสืบสาน

6 จัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

เพื่อใหเด็ก ไดตระหนักและ
เล็งเห็นความสําคัญของ
เด็ก ๆ ใน ตําบลสะเตงนอก 100,000.- 100,000.- 100,000.- เด็ก ๆ มีกิจกรรมในการแสดงออก
ตนเอง

4

โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ํา
ดําหัวผูสูงอายุ

15,000.-

50,000.-

เปาหมาย
ที่

โครงการ
2554-2556

15,000.-

15,000.-

50,000.-

ประชาชนและเยาวชนมีความเขาใจ
50,000.- แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก
ศาสนา

50,000.-

ประชาชนและเยาวชนมีความเขาใจ
50,000.- แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก
ศาสนา

งบประมาณและที่มา

วัตถประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

หนวยงาน
่

ทต.สะเตงนอก

ท

โครงการ

วตถุประสงค

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
(ผลผลิตของโครงการ)

2554

2555

ที่รับผิดชอบ

2556

7 โครงการถือศีลอดของศาสนาอิสลาม

เพื่อใหปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาไดถูกตอง

ประชาชนตําบลสะเตงนอก 150,000.- 150,000.- 150,000.-

วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการอนุรักษ
และสืบสาน

8 โครงการงานสมโภชนเทียนพรรษา

เพื่ออนุรักษและสืบทอด
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น

ประชาชนตําบลสะเตงนอก

30,000.-

30,000.-

30,000.-

วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการอนุรักษ
และสืบสาน

9 กิจกรรมวันฮารีรายอ

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น

เยาวชนและประชาชน
ตําบลสะเตงนอก

60,000.-

60,000.-

60,000.-

วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการอนุรักษ
และสืบสาน

เพื่อใหความชวยเหลือแก
ประชาชนในเบื้องตน

ประชาชนตําบลสะเตงนอก 100,000.- 100,000.- 100,000.-

10

โครงการสงเคราะห จัดการศพ
ผูดอยโอกาส

11 โครงการสอนศาสนาวันอาทิตย

เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในหลักศาสนา

เยาวชนในตําบลสะเตงนอก 30,000.-

30,000.-

ประชาชนในพื้นที่ไดรับการ
ชวยเหลือเบื้องตน

เยาวชนมีความรู ความเขาใจตาม
30,000.หลักศาสนา

12

โครงการสงเสริมการศาสนาและ
อนุรักษวิถีชีวิตของมุสลิม

เพื่อขัดเกลา อบรมพัฒนา
ผูนําศาสนา ประชาชน เยาวชน
ผูนําศาสนา ประชาชนและ ผูนําศาสนา ประชาชนและ
200,000.- 200,000.- 200,000.- นําหลักคําสอนของศาสนาไป
เยาวชนในดานหลักคําสอน เยาวชนในตําบลสะเตงนอก
เผยแพร
ของศาสนา

13

โครงการเยาชนรวมใจอนุรักษ
วัฒนธรรม

เพื่อปลูกจิตสํานึก สราง
เยาวชนในตําบลสะเตงนอก 50,000.ระเบียบวินัยความเปนไทย

50,000.-

50,000.-

เยาวชนมีจิตสํานึก เห็นคุณคาของ
ความเปนไทย

14

โครงการสงเสริมและสืบสาน
ประเพณีทองถิ่น

เพื่ออนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมของทองถิ่น

30,000.-

30,000.-

ประชาชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น

ประชาชนตําบลสะเตงนอก

30,000.-

กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางที่ 2 โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมสถาบันศาสนา
2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค ในศาสนสถาน
1.1 ปอเนาะลูแบปูตะ หมูที่ 2

1.2 มัสยิดนัดโตะโมง หมูที่ 4

1.3 มัสยิดลางา หมูที่ 5

1.4 มัสยิดตือโลกือบอ หมูที่ 6

เพื่อความสะดวกในการ
ประกอบศาสนกิจ

1.5 กูโบร หมูที่ 9

1.6 มัสยิดบานอามัน หมูที่ 11

1.7 มัสยิดบานปรามะ หมูที่ 13
ที่

โครงการ
2554-2556

วัตถประสงค

อาคาร 2 ชั้น ขนาด 9 x
18 ม. ตามแบบแปลนของ
2,500,000
เทศบาลฯ
อาคาร 2 ชั้น ขนาด 9 x
18 ม. ตามแบบแปลนของ
2,500,000
เทศบาลฯ
อาคาร 1 ชั้น ขนาด 9 x
18 ม. ตามแบบแปลนของ
1,200,000
เทศบาลฯ
อาคาร 2 ชั้น ขนาด 9 x
มีความสะดวกในการประกอบ
18 ม. ตามแบบแปลนของ
2,500,000
ศาสนกิจ
เทศบาลฯ
อาคาร ขนาด 4 x 5 x 3ม.
ตามแบบแปลนของ
160,000.เทศบาลฯ
อาคาร ขนาด 9 x 18 ม.
ตามแบบแปลนของ
2,500,000
เทศบาลฯ
อาคาร ขนาด 6 x 12 ม.
ตามแบบแปลนของ
554,000.เทศบาลฯ
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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กองชาง

หนวยงาน
่

ทต.สะเตงนอก

ท

โครงการ

วตถุประสงค

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
(ผลผลิตของโครงการ)

2554

2555

ที่รับผิดชอบ

2556

2 โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณศาสนสถาน
รั้วขนาด 1.70 x 85 ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

300,000.-

เพื่อจัดภูมิทัศนใหสวยงาม รั้วขนาด 1.70 x 60 ม.
และศาสนสถานมีอาณา
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
เขตที่ชัดเจน

210,000.-

2.1 กูโบร ปอเนาะยีฮะ หมูที่ 4

2.2 มัสยิด บานฆูวอ หมูที่ 8

มัสยิดบานปรามะ พรอมซุมประตู
2.3
ทางเขา หมูที่ 13

รั้ว ยาว 150ม.สูง 1.70ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

โครงการตอเติมอาคารมัสยิด
3
กําปงบูเกะใน ซอยกูโบร หมูที่ 8

อาคาร ขนาด 5.5 x 12 ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

200,000.-

โครงการตอเติมอาคารมัสยิด
4
กําปงบูเกะ หมูที่ 8

อาคาร ขนาด 3 x 8 ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

160,000.-

พื่อความสะดวกในการ
ประกอบศาสนกิจ
5

โครงการกอสรางอาคารเรียนตาดีกา
ในปอเนาะใหม หมูที่ 11

ที่

โครงการ
2554-2556

วัตถประสงค

กองชาง

มีความสะดวกในการประกอบ
ศาสนกิจ

กองชาง

525,000.-

อาคาร 2 ชั้น ขนาด 9 x
18 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
อาคาร ขนาด 12 x 12 ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
เปาหมาย

โครงการกอสรางอาคารละหมาด
6
บริเวณตลาดสดเทศบาล หมูที่ 4

ศาสนสถานมีภูมิทัศนสวยงามและ
อาณาเขตที่ชัดเจน

2,500,000

1,440,000

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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หนวยงาน
่

ทต.สะเตงนอก

ท

7

โครงการ
โครงการกอสรางหลังคาโดม มัสยิด
ตือเบาะ หมูที่ 10

8 โครงการชมรมโตะอีหมาม

วตถุประสงค
เพื่อความสวยงามของศา
สนสถาน
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของชมรมโตะอีหมาม

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
(ผลผลิตของโครงการ)
หลังคาโดม ขนาด 2.5 x
2.5 x 2.5 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
โครงการที่ไดรับอนุมัติ

2554

2555

ที่รับผิดชอบ

2556
436,000.- ศาสนสถานมีรูปแบบที่สวยงาม

200,000.-

ชมรมโตะอีหมามมีการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

กองชาง
กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

แนวทางที่ 1 โครงการภายใตแนวทางสงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพ การรวมกลุมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

1

โครงการขุดบอเลี้ยงปลาตาม
ธรรมชาติ (บอดิน)

เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชนในพื้นที่

บอดิน เพื่อเลี้ยงปลา
จํานวน 20 บอ

2

สงเสริมอาชีพหัตถกรรม /
เกษตรกรรม

ใหความรูแกกลุมอาชีพ

กลุมอาชีพในพื้นที่

กอสรางอาคารเอนกประสงค กลุม
3 แมบาน/กลุมอาชีพประจําหมูบาน
หมูที่ 5

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได
เพิ่มขึ้น
งานสังคม
สงเคราะห
200,000.- 200,000.- 200,000.- กลุมอาชีพไดรับการพัฒนามากขึ้น
200,000.-

เพื่อสงเสริมการประกอบ อาคาร ขนาด 9 x 18 ม.
อาชีพและการรวมกลุมของ ตามแบบแปลนของ
ชุมชน
เทศบาลฯ

2,500,000

กลุมอาชีพมีการรวมกลุมอยาง
เขมแข็ง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

แนวทางที่ 2 โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งตลาดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑชุมชน
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2554
2556

ที่

โครงการกอสรางสหกรณ กลุม
1
แมบาน หมูที่ 12

เพื่อสงเสริมการประกอบ อาคาร ขนาด 9 x 18 ม.
อาชีพและการรวมกลุมของ ตามแบบแปลนของ
ชุมชน
เทศบาลฯ

2,500,000

ประชากรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานสังคม
สงเคราะห

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

ที่
1

โครงการ

แนวทางที่ 3 โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมและพัฒนาระบบการเกษตร
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงแกไขปญหา เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร
นาราง

สนับสนุนศูนยถายทอด
2
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อเพิ่มทักษะการ
ดําเนินงานใหแก
คณะกรรมการศูนยฯ

ลดตนทุนในการเพาะปลูก
คณะกรรมการศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
ตําบลสะเตงนอก

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000.- 200,000.- 200,000.- กลุมอาชีพมีรายไดเพิ่ม

100,000.- 100,000.- 100,000.-

คณะกรรมการศูนยสามารถนํา
ความรูที่ไดรับมาพัฒนนา/ตอยอดได

งานสังคม
สงเคราะห

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการกีฬา
2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

ที่

1

โครงการ
สงเสริมและอุดหนุนการเรียน
การสอนโรงเรียนสอนศาสนา

แนวทางที่ 1 โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
เพื่อใหโรงเรียนสอน
ศาสนามีอุปกรณการเรียน ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 40,000.- 40,000.- 40,000.- มีประสิทธิภาพในการสอนที่ดี
อยางเพียงพอ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน รร.สังกัด สํานักงาน
2
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียนประถมศึกษา
เพื่อใหเด็กนักเรียนได
เด็กนักเรียนมีสุขภาพสมมบูรณ
บริโภคอาหารครบตามหลัก ทุกโรงเรียนและระดับ
4,500,000 4,500,000 4,500,000
แข็งแรง
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โภชนาการ

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
แกนักเรียน รร.สังกัดสํานักงาน
3
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
อาหารเสริม (นม) อยาง
ทั่วถึง

เพื่อใหผูปกครองไดทราบ
และเขาใจหลักการ
โครงการประชุมและปฐมนิเทศ
นโยบายการจัดการศึกษา
4
ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับเด็กปฐมวัย

เปาหมาย
ที่

โครงการ
2554-2556

กอง
การศึกษา

เด็กนักเรียนประถมศึกษา
ทุกโรงเรียนและระดับ
3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ผูปกครอง นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กพงบูโละ,
บือเสง

5,000.-

5,000.-

ผูปกครอง นักเรียนมีความเขาใจ
5,000.- หลักการ ปรัชญา นโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัย

งบประมาณและที่มา

วัตถประสงค

หนวยงาน
่
ทต.สะเตงนอก

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ท

โครงการ

วตถุประสงค

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

2554

2555

เพื่อใชเสริมทักษะการ
5 โครงการผลิตสื่อจากภูมิปญญาทองถิ่น เรียนรูระดับปฐมวัยแก
นักเรียน

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 ศูนย

10,000.-

10,000.-

10,000.- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการศึกษา

เพื่อจัดกิจกรรม พา
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของ
ผูปกครองและนักเรียน
6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
ศึกษาแหลงเรียนรูทางการ
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ศึกษา

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 ศูนย

50,000.-

50,000.-

50,000.-

เพื่อเสริมทักษะความรูนอกหองแก
นักเรียน

เพื่อสรางความซาบซึ้ง
ความประทับใจของนักเรียน นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่มีตอครูและศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 2 ศูนย
เล็ก

30,000.-

30,000.-

30,000.-

เด็กเล็กมีความซาบซึ้งประทับใจตอ
ครูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 โครงการบัณฑิตนอย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 ศูนย

2556

8 โครงการมุมทักษะ 5 มุม

เพื่อจัดซื้อวัสดุสื่อการสอน

9 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามในรม

เด็กเล็กไดรับการสงเสริม
เพื่อใหเด็กเล็กมีพัฒนาการ นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
100,000.- 100,000.- 100,000.จํานวน 2 ศูนย
พัฒนาการตามวัย
เหมาะสมตามวัย

100,000.- 100,000.- 100,000.- เด็กเล็กไดรับความรูจากสื่อการสอน

โครงการอบรมเสริมสรางความรูทาง
เพื่อเสริมสรางความรูดาน ผูปกครองของนักเรียน
โภชนาการและการสรางสุขนิสัยการ
โภชนาการสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
10
ดูแลสุขภาพชองปากสําหรับเด็ก
ผูปกครองนักเรียน
2 ศูนย
ปฐมวัย

เปาหมาย
ที่

โครงการ
2554-2556

กอง
การศึกษา

25,000.-

25,000.-

ผูปกครอง นักเรียนมีความเขาใจ
25,000.- ภาวะโภชนาการและจัดอาหาร
สําหรับด็กไดอยางเหมาะสมตามวัย

งบประมาณและที่มา

วัตถประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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หนวยงาน
่

ทต.สะเตงนอก

ท

โครงการ

วตถุประสงค

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการติดตั้งไฟฟาสําหรับศูนย
11
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการวางระบบประปาสําหรับ
12
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ติดตั้งไฟฟา (มิเตอรขนาด
มีระบบสาธารณูปโภค
30 แอมแปร)
ครบถวน

15,000.-

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีระบบสาธารณูปโภค
วางระบบประปา
ครบถวน

60,000.-

เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็ก
โครงการกอสรางอาคารศูนยเด็กเล็ก
เล็กที่รองรับเด็กเล็กอยาง
13
หมูที่ 11
เพียงพอ

2554-2556

2554

อาคาร ขนาด 20 x 23 ม.
ตามแบบของเทศบาล ฯ
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2555

ที่รับผิดชอบ

2556

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีระบบ
สาธารณูปโภค

2,500,000

กองชาง

เด็กเล็กมีสถานที่รองรับอยาง
เพียงพอ

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ 2 โครงการภายใตแนวทางการสงเสริม / พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

1

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
เยาวชน

เพื่อเพิ่มพูนความรูแก
เยาวชนในตําบล

2

อบรมทัศนศึกษาดูงานดานฝมือ
แรงงาน

เพื่อใหกลุมเยาวชในตําบล
เยาวชนที่วางงาน
มีความรู

3 โครงการตาดีกาสัมพันธ

2554-2556

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เยาวชนในตําบลสะเตงนอก 100,000.- 100,000.- 100,000.- เยาวชนมีความรูเพิ่มมากขึ้น

130,000.- 130,000.- 130,000.- เยาวชนมีทักษะดานอาชีพเพิ่มขึ้น

เพื่อสรางความสัมพันธอัน
โรงเรียนตาดีกาในเขต
ดีระหวางโรงเรียนตาดีกา
พื้นที่ตาํ บลสะเตงนอก
ในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก

60,000.-
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60,000.-

กอง
การศึกษา

โรงเรียนตาดีกามีเครื่อขายและการ
60,000.- แลกเปลี่ยนความรูระหวางกันเพื่อ
พัฒนาระบบการเรียนการสอน

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ 3 โครงการภายใตแนวทาง กอสราง ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยวและสถานที่ออกกําลังกาย
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
ที่
โครงการ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
โครงการจัดซื้อที่ดินสําหรับกอสราง เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
มีสถานที่ออกกําลังกายอยาง
สถานที่ออกกําลังกาย
1,200,000
1
ออกกําลังกาย
สนามกีฬาประจําหมูบาน
2

โครงการกอสรางสนามกีฬาตําบล
สะเตงนอก

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย

ศูนยกีฬาประจําตําบล ตาม
แบบแปลนของ เทศบาลฯ

12,000,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

มีศูนยกีฬาประจําตําบลที่ครบวงจร
และไดมาตรฐาน
กองชาง

3

โครงการจัดภูมิทัศนริมคลองวัด
ตรีมิตร หมูที่ 9

เพื่อรักษาสภาพแวดลอม
และปรับปรุงภูมิทัศน

ปรับปรุงภูมิทัศนคลองขาง
วัดตรีมิตร ยาว 200 ม.

2,000,000

เปนการรักษาสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนที่สวยงาม

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

แนวทางที่ 1 โครงการภายใตแนวทางการพัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

ที่
1

โครงการสะเตงนอกรวมใจ
ออกกําลังกาย

เพื่อใหประชาชนได
ออกกําลังกาย

2

โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนการ
ประชาชน ตําบลสะเตงนอก 200,000.- 200,000.- 200,000.- ประชาชนมีระบบสุขภาพที่แข็งแรง
ดําเนินงานดานสาธารณสุข

3

อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล

เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพใน
ประชาชน ตําบลสะเตงนอก 130,000.- 130,000.- 130,000.- ประชาชนมีระบบสุขภาพที่ดี
เขตเทศบาล

4

อุดหนุนสถานีอนามัย โครงการแกไข รอยละ 80 ของเด็กไดรับ เด็ก 0-5 ป ในตําบล
การเฝาระวังอยางตอเนื่อง สะเตงนอก
ภาวะโภชนาการเด็ก 0 –5 ป

5

โครงการจัดซื้ออุปกรณบําบัดดวย
กระแสไฟฟาสถิตย

6

อุดหนุนสถานีอนามัย โครงการสราง รอยละ 95 ของเด็กไดรับ
เสริมภูมิคุมกัน โรคในเด็ก 0 –5 ป วัคซีนครบตามเกณฑ

เพื่อฟนฟูสมรรถภาพ
รางกาย

จัดหาอุปกรณในการจัด
120,000.- 120,000.- 120,000.- มีสุขภาพที่เข็งแรง
กิจกรรมการออกกําลังกาย

120,000.- 120,000.- 120,000.-

ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

เด็ก 0-5 ป ในตําบล
สะเตงนอก

เด็ก 0-5 ป ไดรับวัคซีนครบ
ตามเกณฑ

80,000.-

โครงการ
2554-2556

งบประมาณและที่มา

วัตถประสงค

กอง
สาธารณสุข

เด็กไดรับการดูแลดานโภชนาการที่
เพียงพอ

ประชาชน ตําบลสะเตงนอก 1,000,000

เปาหมาย
ที่

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หนวยงาน
่
ทต.สะเตงนอก

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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ท

โครงการ

วตถุประสงค

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการสะเตงนอกสายใยรัก

เพื่อสรางสัมพันธระหวาง
แมลูกหลังคลอด

อุดหนุนสถานีอนามัย โครงการแกไข เพื่อสงเสริมใหเด็กกอนวัย
เรียนและหญิงตั้งครรภมี
8 ปญหาโรคฟงผุในเด็กวัยเรียนและ
ทันตสุขภาพทีด่ ี
หญิงตั้งครรภ

แมลูกหลังคลอด

2554

2555

100,000.- 100,000.- 100,000.-

หญิงตั้งครรภและเด็ก
0-3 ป

40,000.-

ที่รับผิดชอบ

2556
แมหลังคลอดมีความรูในการดูแล
บุตร
หญิงตั้งครรภและเด็ก 0-3 ป มี
สุขภาพฟนที่ดี

กอง
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

โครงการ

ที่

แนวทางที่ 2 โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ / โรคไมติดตอ
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

อุดหนุนปศุสัตวอําเภอเมืองยะลา
โครงการโรคพิษสุนัขบา

เพื่อปองกันและกําจัดโรค
พิษสุนัขบา

ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ

50,000.-

50,000.-

50,000.-

สามารถปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาไดครอบคลุมขึ้น

2 โครงการเยาวชนรูทันปญหาเอดส

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับโรค
เอดสแกเยาวชน

ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ

20,000.-

20,000.-

20,000.-

ประชาชนในพื้นที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส

อบรมสัมมนาปองกันและรณรงค
3
โรคติดตอ

เพื่อใหความรูในการ
ปองกันโรคติดตอแก
ประชาชน

ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ

20,000.-

20,000.-

20,000.-

ประชาชนในพื้นที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปองกันโรคติดตอ

4 โครงการควบคุมไขเลือดออกในชุมชน

เพื่อควบคุมและใหความรู
เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก

ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ประชาชนมีความรูและสามรถ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

5 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน/สารเคมี

เพื่อลดภาวะการเกิดโรคที่
ยุงเปนพาหะ

เครื่องพนหมอกควัน
4 เครื่อง

1

2554-2556

160,000.-
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข

ประชาชนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก
และใกลเคียงปลอดจากโรคตาง ๆ ที่
เกิดจากยุง

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 3 โครงการภายใตแนวทางการสงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังและบําบัดผูเสี่ยงตอการติดยาเสพติด
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนโครงการของ โครงการของ ศูนยตอสู
อัตราการเพิ่มของปญหายาเสพติด
1 ของ ศูนยตอสูยาเสพติด อําเภอเมือง ศูนยตอสูยาเสพติด อําเภอ ยาเสพติด อําเภอเมือง
30,000.- 30,000.- 30,000.ลดนอยลง
เมืองยะลา
ยะลาที่ไดรับการอนุมัติ
ยะลา
2

โครงการทําสื่อประชาสัมพันธในวัน
ยาเสพติดโลก

3 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด

2554-2556

เพื่อใหประชาชนมีความรู
ถึงอันตรายจากยาเสพติด

ประชาชนในตําบล
สะเตงนอก

20,000.-

20,000.-

20,000.-

สรางพลังเยาวชนเพื่อ
ตอตานยาเสพติด

เยาวชนในตําบลสะเตงนอก 50,000.-

50,000.-

50,000.- เยาวชนหางไกลยาเสพติด
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ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของ
ยาเสพติด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 4 โครงการภายใตแนวทาง สงเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา / การออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

โครงการสงเสริมสนับสนุน การสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬากับองคกร เพื่อเสริมสรางสุขภาพ
1
ปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงาน พลานามัยใหแข็งแรง
อื่น

เยาวชนและประชาชน
ตําบลสะเตงนอก

100,000.- 100,000.- 100,000.-

เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

เพื่อใหประชาชนไดมี
อุปกรณเลนกีฬา

ประชาชนและเยาวชน
ตําบลสะเตงนอก

100,000.- 100,000.- 100,000.-

มีอุปกรณเลนกีฬาอยางทั่วถึงทุก
หมูบาน

ประชาชนในตําบล

250,000.- 250,000.- 250,000.- ประชาชนมีความสามัคคี

2 จัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ กีฬา

เพื่อใหประชาชนในตําบล
โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดสะ
ไดมีการเลนกีฬาและออก
3
เตงนอกคัพ
กําลังกาย

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
เยาวชนในพื้นที่ตําบล
อุดหนุน อําเภอเมืองยะลา โครงการ
ประชาชนทั่วไป ไดออก
4
สะเตงนอก
ฝกสอนกีฬาภาคฤดูรอน
กําลังกาย

2554-2556

20,000.-
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20,000.-

20,000.-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

เยาวชน มีพัฒนาการดานการกีฬา
ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 5 โครงการภายใตแนวทางการสรางจิดสํานึกในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

โครงการในพระราชเสาวนีย การ
1 ปลูกพืชลมลุก พืชคลุมดินในพื้นที่
ตําบลสะเตงนอก

เพื่อเปนการบํารุงและ
รักษาสภาพแวดลอมและ
ปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่
ตําบลสะเตงนอก

โครงการรวมมือ รวมใจชาวสะเตง
2
นอกลดเมืองรอน

เพื่อใหชาวสะเตงนอกมี
จิตสํานึกในการลดภาวะ
โลกรอน

3

รณรงคประชาสัมพันธ
สิ่งแวดลอมแตละหมูบาน

2554-2556

พื้นที่ตําบลสะเตงนอก

50,000.-

50,000.-

50,000.-

เปนการรักษาสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนที่สวยงาม

ประชาชนทุกหมูบาน

50,000.-

50,000.-

ประชาชนมีใหความรวมมือในการ
50,000.ลดภาวะโลกรอน

เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก
ประชาชนทุกหมูบาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น

50,000.-

50,000.-

50,000.-
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข

ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดลอมมากขึ้น

ทต.สะเตงนอก

ที่
1

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 6 โครงการภายใตแนวทางการบริหารจัดระบบการจัดการขยะ / สิ่งปฏิกูลและระบบบําบัดน้ําเสีย
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

เก็บขยะและปฏิกูลในพื้นที่
โครงการชาวสะเตงนอกรวมใจรักษา
เพื่อการจัดเก็บขยะในตําบล
ตําบลสะเตงนอก
สิ่งแวดลอม

2 จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะ

เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย

จํานวน 2 คัน

700,000.- 700,000.- 700,000.- ตําบลปลอดขยะ

สามารถจัดเก็บขยะไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1,800,000 1,800,000

จัดซื้อถังขยะและอุปกรณทําความ
3
สะอาด

เพื่อใหประชาชนมีที่ทิ้งขยะ
-ถังขยะจํานวน150 ถัง/ป
และมีอุปกรณที่เพียงพอ
100,000.- 100,000.- 100,000.- ภูมิทัศนในตําบล สวยงามและนาอยู
-อุปกรณทําความสะอาด
ในการปฎิบัติงาน

4 จัดซื้อเครื่องกําจัดหญาและวัชพืช

เพื่อใหภูมิทัศนในตําบล
และสํานักงานนาอยู

2554-2556

เครื่องตัดหญา

30,000.-
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

45,000.-

กอง
สาธารณสุข

ภูมิทัศนในตําบลและสํานักงานฯ
นาอยู

ทต.สะเตงนอก

ที่

1

2

3

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 1 โครงการภายใตแนวทาง พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
โครงการ
ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
บุคลากรใหมีความรู
พนักงานเทศบาล พนักงาน 1,092,000 1,092,000 1,092,000 เทศบาล พนักงานจางไดรับ
ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ความสามารถ
จางของ เทศบาลฯ
การศึกษาที่สูงขึ้น
พนกงานเทศบาล พนกงานจาง ทุก
ทุกสวน
เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
คนมีทัศนคติที่ดี สามารถพัฒนา
ราชการ
ทองถิ่นใหมีความรู ทักษะ
ตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรมใน
พนักงานเทศบาล พนักงาน
ในการทํางาน และพัฒนา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
50,000.- 50,000.- 50,000.จางของ เทศบาลฯ
การทํางาน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตนเองใหมีคุณธรรม
ราชการมีประสิทธิภาพ
จริยธรรม
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
การสํารวจขอมูล จปฐ. ใน
มีขอมูลเพื่อการบริหาร และการ
โครงการสํารวจขอมูล จปฐ. ในพื้นที่ เพื่อใหมีขอมูลที่แนนอน
งานสังคม
150,000.- 150,000.- 150,000.และ ถูกตอง
พื้นที่ตําบลสะเตงนอก
พัฒนาพื้นที่ที่ถูกตอง เปนปจจุบัน สงเคราะห
ตําบลสะเตงนอก

2554-2556
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ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 2 โครงการภายใตแนวทาง สนับสนุนระบบการมีสวนรวมและการปกครองแบบประชาธิปไตย
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป

เพื่อจัดเตรียมโครงการ
พัฒนาใหพรอมที่จะนําไป
ปฏิบัติไดทันที่เมื่อไดรับ
งบประมาณ

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน

เพื่อจัดเตรียมโครงการ
พัฒนาที่มาจากความ
ตองการชุมชน และสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

2

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสราง
3
อาคารเอนกประสงคประจําหมูบาน

2554-2556

เอกสารแผนพัฒนาสามป

จัดทําแผนชุมชนในทุก
หมูบาน

เพื่อเปนศูนยรวมในการจัด
กิจกรรมของเทศบาลและ ที่ดิน ขนาด 9 x 18 เมตร
ชุมชนหมูที่ 10
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50,000.-

50,000.-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000.-

มีแผนพัฒนาสามป เพื่อใชเปน
แนวทางสําหรับผูปฏิบัติ การพัฒนา
50,000.ในชวงในชวงสามปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

50,000.-

มีแผนพัฒนาที่มาจากความตองการ
สํานักปลัด
ของชุมชน เพื่อใชเปนแนวทาง
50,000.สําหรับการพัฒนาในพื้นที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

2,500,000

มีสถานที่เพื่อจุดศูนยรวมในการจัด
กิจกรรมและสนับสนุนการมีสวน
ของชุมชน

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 4 โครงการภายใตแนวทาง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของสํานักปลัด ในการ
รถกระบะ 2 ตอน
ติดตอประสานงาน รับ-สง (4 ประตู) จํานวน 1 คัน
หนังสือและภารกิจอื่น ๆ

700,000.-

การปฏิบัติงานในการติดตอ
ประสานงาน การรับ-สงหนังสือและ
การปฏิบัติภารกิจตาง ๆ สะดวก
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ

เพื่อใหบริการประชาชน
ที่มาติดตอราชการ

ซุมเหล็ก นั่งพักผอนพรอม
หลังคา จํานวน 10 ชุด

250,000.-

ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
มารับบริการจากเทศบาลฯ

3 จัดซื้อเต็นทเอนกประสงค

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของเทศบาล

เต็นทผาใบ พรอมขาเหล็ก
กันสนิม จํานวน 10 หลัง

180,000.-

การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ

4 จัดซื้อเกาอี้พลาสติกมีพนักพิง

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของเทศบาล

เกาอี้พลาสติก จํานวน
300 ตัว

96,000.-

การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ

1 จัดซื้อรถยนตสวนกลาง

2

จัดซื้อซุมเหล็ก นั่งพักผอนพรอม
หลังคา

2554-2556
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

ทต.สะเตงนอก

5

ซอมบํารุงรักษา/จัดใหมียานพาหนะ
เพื่อใชประจําสํานักงาน
ของสํานักงาน

ที่

โครงการ

6 จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ

7

จัดซื้อนํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ยานพาหนะของสํานักงาน

2554-2556

วัตถุประสงค
เพื่อใชในสํานักงานหรือ
โครงการที่ไดรับอนุมัติ
เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่

พาหนะของสํานักงาน

1,500,000 1,500,000 1,500,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วัสดุ/ครุภัณฑสํานรับใช
ประจําสํานักงาน หรือตาม
โครงการที่ไดรับอนุมัติ
ยานพาหนะของสํานักงาน
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งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
2,000,000 2,000,000 2,000,000

300,000.- 300,000.- 300,000.-

ยานพาหนะสามารถใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานมีวัสดุ-อุปกรณในใชงาน
อยางเพียงพอ

ทุกสวน
ราชการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทุกสวน
ราชการ

สํานักงานมียานพาหนะในใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 5 โครงการภายใตแนวทาง พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชน
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

โครงการจัดหาที่ดินเพื่อกอสราง
1
โรงจอดรถยนต

เพื่อใหประชาชนที่มาติดตอ
ราชการไดรับความสะดวก ที่ดิน จํานวน 2 ไร
ในการติดตอราชการ

2,800,000

รถยนตและยวดยานตาง ๆ มี
ความคงทนถาวร และสถานที่
ปฏิบัติงานเปนสัดสวนยิ่งขึ้น

2 โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน

เพื่อใหประชาชนทุกกลุม
ที่มาติดตอราชการไดรับ
ความสะดวกในการติดตอ
ราชการ

อาคาร ขนาด 4 x 10 ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

350,000.-

ระบบการใหบริการแกประชาชนทุก
กลุม ไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

เพื่อใหมีน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภค ภายในสํานักงาน
อยางเพียงพอ

ระบบประปาขนาดเล็ก ใน
เทศบาลฯ

3 กอสรางประปาขนาดเล็ก

2554-2556

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

กองชาง
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1,500,000

ผูรับบริการและพนักงานมีน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ
ทต.สะเตงนอก

โครงการ

ที่

ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
แนวทางที่ 1 โครงการภายใตแนวทางการแกไขปญหาความยากจน
ป พ.ศ. 2554 – 2556
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

โครงการจัดหาที่อยูอาศัย/
โครงการบานยะลาสันติสุข

เสริมสรางคุณภาพชีวิต
ใหแกผูยากไร

ผูดอยโอกาสในพื้นที่ตําบล
สะเตงนอก

400,000.- 400,000.- 400,000.- ประชาชนที่ยากไรมีที่อยูอาศัย

2 เทศบาลคลายทุกขสูชุมชน

เพื่อทราบความตองการ
และแกไขปญหาชุมชน

จัดกิจกรรมในพื้นที่ทั้ง
13 หมูบาน

100,000.- 100,000.- 100,000.- ชุมชนไดรับการแกไขปญหา

โครงการสงเคราะห สตรี เด็ก
3 คนชรา คนพิการ ผูปวย คนยากไร
ทางสังคม

เพื่อดูแลคนชรา คนพิการ
คนยากไรทางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ
ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะห
100,000.- 100,000.- 100,000.ผูปวย คนยากไร ทางสังคม
และดูแลอยางทั่วถึง

1

2554-2556

- 47 -

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทต.สะเตงนอก

เพื่อเปนสวัสดิการเบื้องตน คนชรา คนพิการ ผูปวยโรค
โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ
ใหแกคนชรา คนพิการ
เอดสในพืน้ ที่ตําบล
4
ผูปวยโรคเอดส
ผูปวยโรคเอดส
สะเตงนอก
5 โครงการชุมชนพอเพียง

เพื่อยกระดับชุมชนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6 โครงการครอบครัวสัมพันธ

ครอบครัวละ 2 คน หมูละ
เพื่อสงเสริมระบบสถาบัน
ครอบครัวใหเขมแข็ง มีความ 2 ครอบครัว จํานวน
รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม 13 หมูบาน

ที่
7

8

โครงการ

วัตถุประสงค

ประชาชนในตําบล
สะเตงนอก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.-

ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะห
และดูแลอยางทั่วถึง

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ระดับฐานราก

100,000.- 100,000.- 100,000.-

สถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง
ลดปญหาทางสังคม

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

โครงการทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
ดอยโอกาส

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา เด็กดอยโอกาสในพื้นที่
ใหกับเด็กดวยโอกาส
ตําบลสะเตงนอก

30,000.-

โครงการจัดทําสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกผูพิการ

เพื่อจัดทําสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหแกผูพิการ

50,000.-

2554-2556

สิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการ
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30,000.-

50,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งานสังคม
สงเคราะห

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000.- เด็กดอยโอกาสมีทุนเพื่อการศึกษา

50,000.-

มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผู
พิการอยางเพียงพอ

งานสังคม
สงเคราะห

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเดินเทา สะพาน ทอระบายน้ํา คูคลอง
ป พ.ศ. 2554 – 2556 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
ถนนหนคลุก 6 x 458 x
เพื่อบุกเบิกถนนในการ
ผูสัญจร มีเสนทางใหมในการ
โครงการการบุกเบิกถนน ซอย
0.15 ม. ตามแบบแปลน
1
766,000.คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วขึ้น
สัญจรไป-มา
มุสลิมพัฒนา 1 หมูที่ 3
ของ เทศบาลฯ

2554-2556
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชาง

ทต.สะเตงนอก

