ที่

โครงการ

1

สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพิม
่ เติม 55-57 ฉ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2555 – 2557
เทศบาลตาบลสะเตงนอก
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
เพื่อเพิ่มทักษะการ
คณะกรรมการศูนย์บริการ
ดาเนินงานให้แก่
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
100,000.คณะกรรมการศูนย์ฯ
ตาบลสะเตงนอก

1

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั
คณะกรรมการศูนย์
สามารถนาความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนนา/ต่อยอด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งานสังคม
สงเคราะห์

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
แนวทางที่ 4 โครงการภายใต้แนวทางการบริหารจัดระบบการจัดการขยะ / สิง่ ปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย
ปี พ.ศ. 2555 – 2557 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลสะเตงนอก
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
ได้รบั
สามารถจัดเก็บขยะได้ดี
เก็บขยะและปฏิกูลในพื้นที่
โครงการชาวสะเตงนอกร่วมใจ
กอง
เพื่อการจัดเก็บขยะในตาบล
1,650,000.1
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ตาบลสะเตงนอก
รักษาสิง่ แวดล้อม
สาธารณสุข
มากขึ้น

เพิม
่ เติม 55-57 ฉ 1

2

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ 1 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ปี พ.ศ. 2555 – 2557 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลสะเตงนอก
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
รับผิดชอบ
ได้รบั
เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
เด็กนักเรียนมีสถานที่
เด็กนักเรียนประจาศูนย์
โครงการกัน้ ห้องอาคารศูนย์พัฒนา
สถานทีส่ าหรับปฏิบตั ิ
สาหรับปฏิบตั ิกิจกรรมที่
1
100,000.พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ
เด็กเล็กพงบูโล๊ะ
กอง
กิจกรรมทีเ่ ป็นสัดส่วน
เป็นสัดส่วน
การศึกษา
กันสาดหน้าอาคารและช่วง
อาคารมีความพร้อมใน
โครงการติดตัง้ กันสาดอาคารศูนย์ เพื่อให้อาคารมีความพร้อม
2
250,000.ระหว่างทางเดินเชื่อมต่อ
การใช้งานขณะฝนตก
ในการใช้งานขณะฝนตก
พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพิม
่ เติม 55-57 ฉ 1

3

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 โครงการภายใต้แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการเกิดเหตุรา้ ย / สาธารณภัย
ปี พ.ศ. 2555 – 2557 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลสะเตงนอก
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
ได้รบั
พนักงาน มีทกั ษะ
เพื่อเป็นการฝึกทบทวน
เพิ่มขึ้นจากการฝึกซ้อม
เพิ่มทักษะในการ
พนักงาน งานป้องกันฯ และ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
แผน และประชาชนมี
1
150,000.ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ประชาชนโดยทัว่ ไป
บรรเทาสาธารณภัย
ความรู้ในการป้องกัน
งานป้องกันฯ
ตัวเองจากสาธารณภัย
เบือ้ งต้น

เพิม
่ เติม 55-57 ฉ 1

4

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งานป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย

ทต.สะเตงนอก

ที่

1

โครงการ

โครงการธรรมะระเบียงใจ
สานสัมพันธ์ครอบครัว

เพิม
่ เติม 55-57 ฉ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้ นสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางที่ 1 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ปี พ.ศ. 2555 – 2557 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลสะเตงนอก
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
เพื่อส่งเสริมบทบาทของ
ครอบครัว ในการป้องกัน ประชาชนสองวัยในพื้นทีท่ งั้
30,000.และแก้ไขปัญหาชุมชน โดย 13 หมูบ่ า้ น
เน้นหลักการของศาสนา

5

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ได้รบั
สมาชิกในครอบครัว
ได้รับแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
เน้นหลักการของศาสนา

ทต.สะเตงนอก

ที่

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 1 โครงการภายใต้แนวทาง พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน
ปี พ.ศ. 2555 – 2557
เทศบาลตาบลสะเตงนอก
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
ได้รบั

โครงการสารวจข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ เพื่อให้มีขอ้ มูลทีแ่ น่นอน
1
และ ถูกต้อง
ตาบลสะเตงนอก

การสารวจข้อมูล จปฐ. ใน
พื้นทีต่ าบลสะเตงนอก

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
สิง่ แวดล้อมแก่แกนนา
ชุมชนในพื้นที่ ตาบลสะ
เตงนอก

ผู้นาชุมชนมีศักยภาพ
สามารถดาเนินการจัดการ
สิง่ แวดล้อมได้ดี

โครงการศึกษาดูงานการบริหาร
2
จัดการสิง่ แวดล้อม

เพิม
่ เติม 55-57 ฉ 1

6

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

150,000.-

มีขอ้ มูลเพื่อการบริหาร
และการพัฒนาพื้นทีท่ ี่
ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั

งานสังคม
สงเคราะห์

100,000.-

มีการบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อมทีด่ ี และ
ประมาณขยะลดลง

กอง
สาธารณสุข

ทต.สะเตงนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 4 โครงการภายใต้แนวทาง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน
ปี พ.ศ. 2555 – 2557 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลสะเตงนอก
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักงาน
เพื่ออานายความสะดวก จานวน 4 เครื่อง
1.1 พัดลมติดผนัง
แก่นักเรียนช่วงปฏิบตั ิ
6,400.- กองการศึกษา
กิจกรรมภายในอาคาร
1.2 เครื่องเสียง

เพื่อใช้ในการจัดงาน จัด
สถานที่

จานวน 1 ชุด
- สานักปลัด
จานวน 5 ชุด

1.3 ชุดรับแขก

เพื่อใช้ในการรองรับผู้มา
ติดต่อราชการ

1.4 เครื่องตัดหญ้า

เพื่อใช้ในการดูแลสถานที่
ในพื้นทีต่ าบลสะเตงนอก

1.5 เต็นท์

เพื่อใช้ในการจัดงาน จัด
สถานที่

1.6 ชั้นวางของ

เพื่อจัดเก็บของให้เป็น
ระเบียบ

จานวน 2 เครื่อง
- กองช่าง
จานวน 9 หลัง
- กองช่าง
จานวน 1 หลัง
- กองสาธารณสุข

เพิม
่ เติม 55-57 ฉ 1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
ความปลอดภัย

300,000.-

ประสิทธิภาพในการจัด
งานต่าง ๆ ดีขึ้น

25,000.-

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวก

20,000.-

ภูมิทศั น์ในตาบล
สะเตงนอกสวยงาม

300,000.-

ประสิทธิภาพในการจัด
งานต่าง ๆ ดีขึ้น

10,000.-

ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บเอกสาร

- สานักปลัด

7

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

กองคลัง

ทต.สะเตงนอก

