
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระท าล่วงมาแล้ว ในปีงบประมาณ  2565 

************************** 
 

                  -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.  2552   

มาตรา 48  ทศ  วรรค 5  ให้นายกเทศมนตรี  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้  

แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  วรรค 6  ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 
      

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 
  

 กระผม นายเสรี  เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  จากที่ผมได้แถลงนโยบาย

การบริหารงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ต่อสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายตามกรอบ

แนวทางในการพัฒนา รวม 11 ประการ  ดังนี้   

 1. ด้านการศึกษา  

 2. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี    

 3. ด้านสาธารณสุข 

 4. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  

 5. ด้านปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 6. ด้านการพัฒนาอาชีพ และรายได้ของประชาชน   

 7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 8. ด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห ์  

 9. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 10. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย    

 11. ด้านการเมืองและการบริหารงานเทศบาล  และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ทาง

ราชการก าหนด หรือมอบหมาย โดยได้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดโครงการ หรือกิจกรรม   

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น 

และครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565) ทุกโครงการและกิจกรรมเป็น

โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งมุ่งเน้น การแก้ปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้อง

ประชาชนได้รับประโยชน์ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 ดังนัน้ เพื่อใหเ้ป็นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 

2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
 

/กระผม นายเสรี... 
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 กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จึงขอรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ดังตอ่ไปนี ้

1. นโยบายด้านการศึกษา           

               ด าเนินการภารกิจด้านการศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล และการจัดตั้งขึ้นเอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดให้เพียงพอ และได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าขั้นต่ า ตามที่

รัฐบาลได้ก าหนดขึ้น และจะให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาในท้องถิ่น  ตาม

ความจ าเป็น และเร่งดว่น ในรูปของเงนิอุดหนุน หรอืสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศกึษา 4,559,200.- 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนต าบลสะเตงนอก 14,1300.- 

3 เก้าอีท้ างาน 5,000.- 

4 โต๊ะท างาน 7,200.- 

5 ถังต้มน้ าไฟฟูา 13,000.- 

6 ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน 11,800.- 

7 โต๊ะท างานแบบเข้ามุม 9,500.- 

8 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 13,500.- 

9 พัดลมติดผนัง 23,400.- 

10 เตาแก๊ส 11,940.- 

11 หมอ้หุงข้าว 8.400.- 

12 เก้าอีท้ างาน 7,500.- 

13 โต๊ะท างาน 21,600.- 

14 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของ ศพด. 324,700.- 
 

2. นโยบายด้านการศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณี    

  ด าเนินการด้านการพัฒนา และรักษาไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น 

รวมถึงด าเนินกิจกรรมและส่งเสริมศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ และมุ่งเน้น

การเป็นพหุวัฒนธรรม  และด าเนินกิจกรรมในวันส าคัญของชาติให้ครบถ้วน ตลอดจนจะให้การสนับสนุน

องค์กรทางศาสนาในพื้นที่ทุกศาสนา ตามความจ าเป็นเร่งด่วน และเหมาะสม เพื่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

โดยเทศบาลด าเนินการเอง  หรอืด าเนนิการในรูปของเงนิอุดหนุน หรอื การให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

1 โครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์  98,900.- 

2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนต าบลสะเตงนอก 100,000.- 

3 โครงการรอมฎอนสันติสุข 327,600.- 

4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวติมุสลิม 298,800.- 

5 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 90,130.- 

6 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ 5,000.- 

7 โครงการอบรมศักยภาพผูบ้ริหารและครูผูส้อนการศกึษาอิสลาม 41,500.- 

8 โครงการอบรมให้ความรูก้ารจัดการศพตามวิถีอสิลาม 22,900.- 

9 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ 18,195.- 

10 ชุดถาดรองอาบน้ าศพ 304,000.- 

11 ที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) 135,000.- 

 

3. นโยบายด้านการสาธารณสุข     

              ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการ

ปูองกันโรคมากกว่าการรักษา  โดยการจัดสถานที่การเล่นกีฬา จัดอุปกรณ์การกีฬา ตามศักยภาพ การ

ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกก าลังกาย  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้น โดยการจัดอบรม การ

รณรงค์  รวมถึง การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนซึ่งอาจจะด าเนินการในรูปของการ

อุดหนุนงบประมาณ หรอืสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  การสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนอาหาร

เสริมนม อาหารกลางวันแก่เด็กในสถานศกึษาอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

1 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ 3,000.- 

2 การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 30,000.- 

3 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 49,940.- 

4 โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟูเทศบาล

เมืองสะเตงนอก เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ยะลา 

29,995.- 

5 เก้าอีท้ างาน 11,200.- 

6 โต๊ะท างาน 11,600.- 

7 รถพยาบาล(รถตู้) 2,497,000.- 

8 ตู้เย็น 8,4990- 

9 เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 33,800.- 

/ล าดับ 10... 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

10 เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลงาน 44,000.- 

11 เครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวด า 5,200.- 

12 เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด  800 VA  2,400.- 

13 เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 260,000.- 

14 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน (ส่วนราชการ) 5,471,550.- 

15 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน (องค์กรประชาชน) 947,415.- 

16 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนม  ระดับปฐมวัย 505,960.- 

17 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนม  ระดับประถมศึกษา 1,191,252.- 

 

4. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        

               ด าเนนิการก่อสรา้งและบ ารุงรักษา โครงข่ายสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ และ

การจัดระบบการระบายน้ า โดยการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง  และระยะยาว มุ่งเน้นการรองรับการ

ขยายตัวของเทศบาล และการวางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กันไป  โดยยึดหลักความจ าเป็น

เร่งด่วนของปัญหาและความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ จะประสานเพื่อการขอรับการสนับสนุนการ

ด าเนินงานกับหน่วยงานราชการที่ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

แหลง่น้ า เพือ่การอุปโภค บริโภคอย่างใกล้ชิด  เนื่องจากการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล

เมืองสะเตงนอก ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  ล าพังงบประมาณของเทศบาลคงไม่เพียงพอ ข้าพเจ้า      

จะทุ่มเทเกี่ยวกับการประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างสุดความสามารถ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

1 โครงการด าเนินการสอบเขตที่ดิน 12,532.- 

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุภญิโญ หมูท่ี่ 6 2,069,300.- 

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสี่แยกไฟแดงตอืเบาะ 

หมูท่ี่ 10 

133,000.- 

4 โครงการก่อสร้างตดิตั้งเสาไฟฟูาแสงจันทร์ แบบ LED ถนนนิบงบารู หมูท่ี่ 7 1,710,000.- 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตักวา หมูท่ี่ 4 1,928,800.- 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูนทรัพย์ หมูท่ี่ 12 176,300.- 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมาะจิ หมูท่ี่ 12 611,300.- 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิโภชนา หมู่ที่ 11 1,225,400.- 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลักษมาน 14 หมู่ที่ 3 887,700.- 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 528,000.- 

 /ล าดับ 11...  



-5- 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮาซันอุทิศ หมู่ที่ 4 194,000.- 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุสตะเฮาะ หมูท่ี่ 2 421,800.- 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายก าปงบารู 1 หมูท่ี่ 7 249,200.- 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายก าปงบารู 2 หมู่ที่ 7 212,900.- 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายก าปงบารู 5 หมูท่ี่ 7 471,700.- 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ า ซอยแปดแสน 

หมูท่ี่ 6 

1,519,500.- 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยจูโอ๊ะอุทิศ หมูท่ี่ 12 

1,106,700.- 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยเบอร์เส้ง 2  หมู่ที่ 1 

1,789,000.- 

19 โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซอยมุสลิมปอเนาะ 3  

หมูท่ี่ 6 

576,300.- 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะยานิ 1 หมู่ที่ 3 1,671,500.- 

21 โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซอยดาโอ๊ะเจะ๊นิ  

หมูท่ี่ 8 

1,883,800.- 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยกูโบร์ 

(ก าปงบูเก๊ะใน) หมู่ที่ 8 

1,503,500.- 

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยสัมพันธ์ 

หมูท่ี่ 12 

741,000.- 

24 โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก ซอยดารุลมูฮายีรีน หมู่ที่ 1 336,900.- 

25 โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก ซอยหลังมัสยิด หมูท่ี่ 6 142,000.- 

26 โครงการรื้อพร้อมก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 547,000.- 

 

5. นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    

              มุ่งเน้นการปูองกันภัยยาเสพติด ที่ก าลังระบาดอยู่ในขณะนี ้ในรูปของการอบรม การรณรงค์ 

การส่งเสริมการเล่นกีฬา หรือศาสนบ าบัด  จะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบทุกระดับ  ส่วนการ

ด าเนินการ นั้น อาจด าเนินการเอง หรือด าเนินการในรูปของการอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานราชการ 

หรอืหนว่ยงานภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน 
 

/ล าดับ 1... 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

1 โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน 46,024.- 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสง่นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นหรอืหน่วยงานอื่นๆ  

68,020.- 

3 โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน 18,000.- 

4 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สะเตงนอกคัพ 344,388.- 

 

6. นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน      

            ยึดหลักการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการหารายได้ให้แก่ประชาชน ตามแนวทางปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการยกระดับความรู ้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กลุ่มอาชีพ  ครอบคลุมถึงการผลิต 

การสาธิต การตลาด และระบบบริหารงานของกลุ่ม โดยวิธีการจัดอบรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต  การ

สาธิต  การศึกษาดูงาน หรือการอุดหนุนงบประมาณ   ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ  ทั้งนี้จะใช้

วิธีการด าเนินการตามความเหมาะสม   
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

 โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว 20,000.- 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 77,380.- 

 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 548,000.- 

 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 18,740.- 

 โครงการส ารวจพื้นที่ขยายผลจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผูสู้งอายุ และข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุ 

18,900.- 

 โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ 22,773,700.- 

 โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพผูพ้ิการ 6,127,600.- 

 โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพผูปุ้วยเอดส์ 181,000.- 

 เก้าอีท้ างาน 11,800.- 

 โต๊ะท างาน 8,500.- 

 

            7.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             ด าเนินการด้านการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการก าหนด   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การด าเนินการจัดเก็บ ขน ก าจัดขยะในพืน้ที่ตามหลักวิชาการ โดยจะด าเนินการจัดเก็บขน และก าจัดขยะ  
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ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

1 โครงการ Big Cleaning Day หนา้บ้าน น่ามอง  15,445.- 

2 โครงการคัดแยกขยะ 18,398 

3 โครงการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะ 20,000.- 

4 โครงการความรว่มมือด้านการปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 114,120.- 

5 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขยีว 10,000.- 

6 โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 10,000.- 

7 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 10,000.- 

                 

8. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

               การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดให้มีบุคลากรทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ที่

ได้ผ่านการฝึกอบรม  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และระบบการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพ  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่าง

ทันท่วงที   รวมถึง จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรภาคประชาชนที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 13,461.- 

2 โครงการส่งเสริมความรู้ดา้นสาธารณภัยและการปูองกันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก/ สถานศกึษา/ ประชาชนในเขต ทม.สะเตงนอก 

34,290.- 

3 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. 133,800.- 

4 เก้าอีท้ างาน 24,500.- 

5 เก้าอีส้ าหรับผูม้ารับบริการ 4,600.- 

6 ตู้บานทึบเหล็ก 5,000.- 

7 โต๊ะท างาน (ขนาดเล็ก) 5,800.- 

8 โต๊ะท างาน (ขนาดใหญ่) 8,500.- 

9 รถยนต์บรรทุก 984,500.- 

 

                   9. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

               ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชนตามอ านาจและหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการ

พัฒนาอัตราก าลัง วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ รวมถึงระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ

รักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการรักษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

1 ปรับปรุงอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปี 2564-2566 โดยมีสาระส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ คือ การจัดให้มีอัตราก าลัง

พนักงานเทศกิจ 

- 

 

                   10. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารงานเทศบาล 

จัดวางแผนอัตราก าลังของพนักงาน และพนักงานจา้ง ให้มคีวามกะทัดรัดแต่มีประสทิธิภาพ 

สูงสามารถสนองตอบทุกภารกิจ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมถึง

พัฒนาระบบการบริหารงาน  ระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  โดยเฉพาะการจัดท า

และปรับปรุงแผนที่ภาษีให้สมบูรณ์ จัดให้มีอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  และครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการ

บริหารงานของเทศบาล รวมถึงจะด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในรูปของ

ศูนย์ขอ้มูลขา่วสารที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิคส ์หรอืตามความเหมาะสม        
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

1 โครงการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 449,600.- 

2 โครงการพัฒนาบุคลากร 21,580.- 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 41,870.- 

4 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อตอ่ต้านคอรัปช่ัน 59,050.- 

5 ปรับปรุงอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปี 2564-2566   - 

6 เครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  2,600.- 

7 กล้องถ่ายภาพดิจติอล 80,900.- 

8 เครื่องคอมพวิเตอร์  All In One ส าหรับงานส านักงาน 34,000.- 

9 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 30,000.- 

10 เก้าอีท้ างาน 31,900.- 

11 เครื่องสแกนลายนิ้วมอื 8,000.- 

12 โต๊ะท างาน  11,600.- 

13 รถยนต์ตรวจการณ ์(ประจ าต าแหน่ง) 1,664,000.- 

14 ตู้เร็ค 5,000.- 

15 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง 4,800.- 

16 โครงการถมดินเพื่อท าที่จอดรถ ณ ส านักงานเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 2,998,000.- 

17 โครงการติดตัง้โครงเหล็กประชาสัมพันธ์ 260,676.- 

18 โครงการปรับปรุงห้องประชุมส านักงานเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 1,325,000.- 

/ล าดับ 19... 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ใช้ 

19 เครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 2,600.- 

20 เก้าอีท้ างาน (คลัง) 17,500.- 

21 ช้ันเก็บแฟูม 40 ช่อง ล้อเลื่อน 22500.- 

22 โต๊ะท างาน 11600.- 

23 เครื่องคอมพวิเตอร์  All In One ส าหรับงานส านักงาน 17,000.- 

24 เครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 10,400.- 

25 เครื่องปรับอากาศ 36,300.- 

26 เต๊นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง 340,000.- 

27 ถังอัดจารบีใช้ลม 12,000.- 

28 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 57,000.- 

29 แท่นตัดไฟเบอร์ 8,400.- 
 

ทั้งหมดนี้ คือผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา ของกระผม  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

ข้าราชการ และพนักงานจา้งเทศบาล ทุกคน ในทีมครอบครัว “เทศบาลสะเตงนอก”  ขอบคุณครับ 
 
 
   


