รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจ้างเหมาจัดท้า
ฝาบ่อพัก ฝาคูระบายน้า
ที่ช้ารุด สูญหายในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่

- เพื่อจัดท้าฝาบ่อพัก
- จ้างเหมาจัดท้าฝาบ่อพัก
ฝาคูระบายน้าทดแทนของเดิม ฝาคูระบายน้า ทดแทนของเดิม
ที่ช้ารุด สูญหายได้ทนั ที
ทีช่ ้ารุด สูญหายในเขตเทศบาล
70%.

2 โครงการระบบระบายน้า
บริเวณถนนกระบี่

- เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยจากการ
ใช้ถนน
- เพือ่ ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนกาญจนา ซอย 7

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 50 ม. หรือมี
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
พืนทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 300 ตร.ม.
ปลอดภัย

- ฝังท่อระบายน้า คสล. Ø
๑ ม. พร้อมบ่อพัก ยาวรวม
200 เมตร

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
300,000
200,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
200,000 ฝาคูระบายน้า - ประชาชนเกิดความ
งบเทศบาล ได้รับการซ่อมแซม ปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ไม่น้อยกว่า
50 ฝา/ปี

1,000,000
งบเทศบาล

-

-

ท่อระบายน้า - มีทอ่ ระบายน้าที่ได้
ความยาวรวม มาตรฐานได้รับความสะดวก
200 ม.
และปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

210,000
งบเทศบาล

-

-

ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร
300 ตร.ม.

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
480,000
งบเทศบาล

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนรอดบุญ ซอย ๖

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
ปลอดภัย
680 ตร.ม.

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนรอดบุญ ซอย 10
แยกซ้าย

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 4-6 ม. ยาว 60 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
ปลอดภัย
240 ตร.ม.

210,000
งบเทศบาล

-

6 โครงการก่อสร้างถนนวิจิตร
ซอย 4 ช่วงปลาย

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หรือมี
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
พืนทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 160 ตร.ม.
ปลอดภัย

115,000
งบเทศบาล

1,600,000
งบเทศบาล

7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนตันบุตร
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.50 ม. ยาว 320 ม.

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐาน ได้รับ
มีพนที
ื ่
ความสะดวก และปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร
680 ตร.ม.

กองช่าง

-

ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีพนที
ื ่
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
ไม่น้อยกว่า และปลอดภัย
240 ตร.ม.

กองช่าง

-

-

ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร
160 ตร.ม.

กองช่าง

-

-

คูระบายน้า - ท้าให้สามารถระบายน้า
ความยาวไม่น้อย จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
กว่า 320 ม. น้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการปรับปรุงถนน
ธงไชย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในพืน
ที่ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขยายไหล่ทางสองข้าง
พร้อมปูทบั ผิวทางเดิมเป็น
ผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตกว้างรวม 10 ม.
ยาว 50 ม.หรือมีพืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
300,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับ
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน
การปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมา
พืนผิวจราจร สะดวกและปลอดภัย
รวมไม่น้อยกว่า
500 ตร.ม.

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนกระบี่ - เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอย 40 (ซอยสวนมะพร้าว) ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
ปลอดภัย
500 ตร.ม.

350,000
งบเทศบาล

-

-

ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร
500 ตร.ม.

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนวัชระ
ซอย 11

300,000
งบเทศบาล

-

-

ถนนได้รับ
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน
การก่อสร้าง ประชาชนสัญจรไปมา
พืนผิวจราจร สะดวกและปลอดภัย
รวมไม่น้อยกว่า
2,960 ตร.ม.

กองช่าง

- เพื่อก่อสร้างเป็นถนนที่
ได้มาตรฐาน ประชาชน
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

- ก่อสร้างถนนถึงชันดินลูกรัง
กว้าง 8.00 ม. ยาว 370 ม.
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
2,960 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
450,000
งบเทศบาล

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
คูระบายน้าถนนอุตรกิจ
(ข้างป้อมต้ารวจ)

- เพื่อช่วยให้การระบายน้า
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนกาญจนา ซอย 1

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม คอนกรีตกว้าง 6.00 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ยาว 100 ม. หรือมีพืนที่
ปลอดภัย
ไม่นอ้ ยกว่า 600 ตรม.

420,000
งบเทศบาล

-

13 โครงการปรับปรุงยกระดับ
ผิวจราจรถนนกระบี-่ เขาทอง
(ช่วง กม.1+825)

- เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง
จุดอันตรายที่เกิดอุบตั เิ หตุ
บ่อยครังบนถนนกระบี-่ เขาทอง
บริเวณทางโค้ง
ช่วง กม.1+825

2,500,000
งบเทศบาล

-

- ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ขนาด กว้าง 0.60 ม.
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 65 ม.

- ยกระดับผิวจราจรบริเวณ
ทางโค้ง ความกว้าง 10 ม.
ความยาว 300 ม. ผิวจราจร
แอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต หนา
5 ซม. หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
3,000 ตร.ม.

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รางระบายน้า - ท้าให้สามารถระบายน้า
ที่ก่อสร้าง จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
มีความยาว น้าไม่ทว่ มขัง
ไม่น้อยกว่า
65 ม.

กองช่าง

-

ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร
600 ตร.ม.

กองช่าง

-

ถนนที่ก่อสร้าง - ประชาชนที่สัญจรไปมา
มีพนที
ื ่
มีความปลอดภัยมากขึน
ไม่น้อยกว่า - ลดความเสี่ยงต่อการเกิด
3,000 ตร.ม. อุบตั เิ หตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการก่อสร้างถนน
มหาราช ซอย 20

15 โครงการก่อสร้างถนน
สายกระบี่ ซอย ๖๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อก่อสร้างเป็นถนนที่
ได้มาตรฐาน ประชาชน
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

- ก่อสร้างถนนถึงชันหินคลุก
กว้าง 6.40 ม. ยาว 210 ม.
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
1,344 ตร.ม.
- ผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต กว้าง 6 ม.
ยาว 210 ม. หรือมีพืนที่
ไม่นอ้ ยกว่า 1,260 ตร.ม.

- เพื่อก่อสร้างเป็นถนนที่
ได้มาตรฐาน ประชาชน
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

- ก่อสร้างถนนถึงชันหินคลุก
กว้าง 10.40 ม. ยาว 200 ม.
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
2,080 ตร.ม.
- ผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต กว้าง 10 ม.
ยาว 200 ม. หรือมีพืนที่
ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
470,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนที่ได้รับ - มีถนนที่ได้มาตรฐาน
การปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมา
มีพนที
ื ่ไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัย
1,344 ตร.ม.

กองช่าง

ถนนที่ได้รับ - มีถนนที่ได้มาตรฐาน
การปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมา
มีพนที
ื ่ไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัย
2,080 ตร.ม.

กองช่าง

378,000
งบอุดหนุน
(อบจ.กระบี่ MOC)

730,000
งบเทศบาล

-

-

600,000
งบอุดหนุน
(อบจ.กระบี่ MOC)

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการปรับปรุง
ถนนคุณแม่

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงเป็นถนนที่
ได้มาตรฐาน ประชาชน
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขยายผิวจราจรสอง
ข้างทางถึงชันพืนทางหินคลุก
กว้างข้างละ 1.50-3.50 ม.
ยาว 1,130 ม. หรือมีพืนที่
ส่วนที่ขยายไม่นอ้ ยกว่า
7,370 ตร.ม.
- ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต กว้าง
10-14 ม. ยาว 1,130 ม.
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
15,280 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
๒,๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

๔,๕๘๔,๐๐๐
งบอุดหนุน
(อบจ.กระบี่ MOC)

-

-

17 โครงการก่อสร้างถนนคุณแม่ - เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนถึงชันพืนทางหินคลุก
3,100,000
ซอย ๓
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง ๑๒.40 ม. ยาว ๗๑๐ ม.
งบเทศบาล
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
พืนทีไ่ ม่น้อยกว่า ๘,804 ตร.ม.
ปลอดภัย
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
2,555,000
กว้าง ๑๒ ม. ยาว ๗๑๐ ม. หรือ
งบอุดหนุน
พืนทีไ่ ม่น้อยกว่า ๘,๕๒๐ ตร.ม. (อบจ.กระบี่ MOC)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับ
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน
การปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมา
มีพนที
ื ่ไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัย
7,370 ม.

กองช่าง

ถนนได้รับ
- มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
การปรับปรุง ความสะดวกและปลอดภัย
มีพนที
ื ่ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร
8,804 ตร.ม.

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการก่อสร้างดาด คสล.
สวนสาธารณะธารา

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
- เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่งร่องน้าธรรมชาติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างดาด คสล.
ของร่องน้าธรรมชาติ
ยาว 330 ม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
๑,๖๕๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ดาด คสล.
ที่ก่อสร้าง
มีความยาว
ไม่น้อยกว่า
330 ม.

- ลดการพังทลายของตลิ่ง
ร่องน้าธรรมชาติ ท้าให้การ
ระบายน้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- ลดการบุกรุกร่องน้า
ธรรมชาติ

กองช่าง

- ประชาชนมีสนามฟุตบอล
ที่ได้มาตรฐานในการใช้บริการ
- เด็ก เยาวชน ประชาชน
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา - เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล
สวนสาธารณะธารา
สาธารณะธารา
(สนามฟุตบอล)
- เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน
ประชาชน

- ปรับปรุงสนามฟุตบอล
สวนสาธารณะธารา

๑,๘๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

-

-

สนามกีฬาได้รับ
การปรับปรุง
จ้านวน
1 แห่ง

20 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
คสล. สามแยกถ้าเสือคุณภาพชีวิตของประชาชน
หมู่บา้ นทิวเขา
- เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
แยกถ้าเสือ
- เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่งของร่องน้าธรรมชาติ

- ก่อสร้างคูระบายน้า คสล.
ยาว 315 ม.

๒,๒๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

-

-

คูระบายน้า - ถนนน้าไม่ทว่ มขัง ท้าให้
ที่ก่อสร้าง ประชาชนเดินทางสะดวก
ความยาวรวม และปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า - ลดการพังทลายของตลิ่ง
315 ม.
ร่องน้าธรรมชาติ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
โครงสร้างพืนฐาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
โครงสร้างพืนฐานที่ช้ารุด
จากปัญหาน้าท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ด้าเนินการแก้ไขปัญหา
น้าท่วมในเขตเทศบาล ดังนี
- ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน
ถนนผังเมือง
- ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน
ถนนคลองใหญ่พร้อมทางเท้า
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจุติ
- ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า
ช้ารุด เนื่องจากน้าท่วม
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ทางขึนสวนพฤกษาสวรรค์
- ปรับปรุงซ่อมแซมฐานเขื่อน
ริมแม่น้ากระบี่
- ส้ารวจพืนที่เสี่ยงภัยอื่นๆ
และด้าเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซม

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
17,000,000
1,400,000
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
โครงสร้างพืนฐาน
ที่ช้ารุดฯ
ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
จ้านวน 6 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- โครงสร้างพืนฐานที่ช้ารุด
จากปัญหาน้าท่วมได้รับ
การซ่อมแซม สามารถกลับ
มาใช้ได้ตามปกติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 โครงการปรับปรุงถนน
มหาราช

- เพื่อให้ประชาชนในพืน
ที่ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

- ปูแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม หนา
0.05 ม. กว้างรวม 20 ม.
ยาว 1,130 ม. รวมพืนที่
กลับรถ โดยมีผิวจราจรรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 23,000 ตร.ม.

23 โครงการจ้างเหมาจัดท้าฝา
คูระบายน้าที่ช้ารุด ของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช

- เพื่อจัดท้าฝาคูระบายน้า
ทดแทนของเดิมที่ช้ารุด

- จ้างเหมาจัดท้าฝาบ่อพัก
ฝาคูระบายน้า ทดแทนของ
เดิมที่ช้ารุด ของ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กปานุราช

24 โครงการก่อสร้างถนนกระบี่
ซอย 44 (ประทุมทิพย์)

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 110 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
- คูระบายน้า คสล. กว้าง
ปลอดภัย
0.30 ม. ยาวรวม 220 ม.
- เพื่อช่วยให้การระบายน้า
เป็นไปอย่างรวดเร็ว, ป้องกัน
ปัญหาน้าท่วม

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
9,926,000
งบอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล

-

-

1,350,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ถนนได้รับ
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน
การปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมา
พืนผิวจราจร สะดวกและปลอดภัย
รวมไม่น้อยกว่า
23,000 ตร.ม.

-

คูระบายน้า - นักเรียนเกิดความปลอดภัย
ได้รับการเปลี่ยน
ฝาคูที่ช้ารุด
จ้านวน 10 ฝา

-

ถนนที่ก่อสร้าง
มีพนที
ื ่
ไม่น้อยกว่า
660 ตร.ม.
คูระบายน้า
ความยาวไม่น้อย
กว่า 220 ม.

- มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร
- ท้าให้สามารถระบายน้า
จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
น้าไม่ทว่ มขัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองการศึกษา

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการก่อสร้างถนนกระบี่
ซอย 54

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ยาว 85 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
พืนทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 425 ตร.ม.
ปลอดภัย
- ก่อสร้างคูระบายน้า คสล.
- เพื่อช่วยในการระบายน้า
กว้าง 0.30 ม. ยาว 170 ม.
เป็นอย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

26 โครงการก่อสร้างถนนวัชระ
ซอย ๑๙ พร้อมคูระบายน้า
(ทางเข้าหมู่บา้ นรุ่งทรัพย์)

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 10 ม. ยาว 68 ม.
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
พืนทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 680 ตร.ม.
- เพื่อช่วยให้การระบายน้า
- คูระบายน้า คสล. กว้าง
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
0.30 ม. ยาวรวม 136 ม.
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
1,100,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

-

340,000
งบเทศบาล

-

-

544,000
งบเทศบาล

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนที่ก่อสร้าง
มีพนที
ื ่
ไม่น้อยกว่า
425 ตร.ม.
คูระบายน้า
ความยาวไม่น้อย
กว่า 170 ม.

- มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร
- สามารถระบายน้าจาก
ชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง

กองช่าง

ถนนที่ก่อสร้าง
มีพนที
ื ่
ไม่น้อยกว่า
680 ตร.ม.
คูระบายน้า
ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า
136 ม.

- มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร
- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
1,200,000
งบเทศบาล

27 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ซอยรวมช่าง ซอย 2
บ้านเรือนราษฎร และเป็น
ทางระบายน้า

- คูระบายน้า คสล. ขนาด
กว้าง 0.30 ม. ยาวรวม
300 ม.

28 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ซอยนาสร้างโบสถ์
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.30 ม. ยาวรวม 440 ม.

-

1,760,000
งบเทศบาล

29 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ถนนกาญจนา ซอย 4
บ้านเรือนราษฎร และเป็น
ทางระบายน้า

- คูระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 ม. ยาวรวม
116 ม.

-

30 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ถนนกาญจนา ซอย 6
บ้านเรือนราษฎร และเป็น
ทางระบายน้า

- คูระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 ม. ยาวรวม
176 ม.

-

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คูระบายน้า - มีทางระบายน้าที่ได้
ความยาวไม่น้อย มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
กว่า 300 ม. น้าท่วมขังได้

กองช่าง

-

คูระบายน้า - ท้าให้สามารถระบายน้า
ความยาวไม่น้อย จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
กว่า 440 ม. น้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

464,000
งบเทศบาล

-

คูระบายน้า - มีทางระบายน้าที่ได้
ความยาวไม่น้อย มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
กว่า 116 ม. น้าท่วมขังได้

กองช่าง

704,000
งบเทศบาล

-

คูระบายน้า - มีทางระบายน้าที่ได้
ความยาวไม่น้อย มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
กว่า 176 ม. น้าท่วมขังได้

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 โครงการปรับปรุงถนนกระบี่ - เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอย 47 (ปทุมสุวรรณ)
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 8 ม. ยาว 100 ม. หรือ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
มีพนที
ื ่ไม่นอ้ ยกว่า 800 ตร.ม.
ปลอดภัย
32 โครงการก่อสร้างถนน
ในชุมชนรวมใจชน

33 โครงการก่อสร้างถนน
เกียรติกลุ ซอย 2 แยกซ้าย

2558
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
400,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวก และปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

800 ตร.ม.

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 113 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
ปลอดภัย
452 ตร.ม.

-

- เพื่อก่อสร้างเป็นถนนที่
ได้มาตรฐาน ประชาชน
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

-

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม.
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
360 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

-

317,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

กองช่าง

452 ตร.ม.

-

300,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐาน
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ประชาชนสัญจรไปมา
ไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัย
360 ตร.ม.

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

34 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนพร้อมคูระบายน้า
ถนนกระบี่ ซอย 20
(ซอยบัวขาว)

35 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนกระบี่ ซอย 13
(นาทราย)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย
- เพื่อช่วยให้การระบายน้า
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม.
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
1,050 ตร.ม.
- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.30 ม. ยาวรวม 420 ม.

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร และเป็น
ทางระบายน้า
- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต กว้าง 6-10 ม.
ยาว 230 ม.
- ก่อสร้างคูระบายน้า คสล.
กว้าง 0.30 ม. ยาวรวม
460 ม.

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

-

-

-

-

2560
(บาท)
530,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับ
การปรับปรุง
พืนผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า
1,680,000 1,050 ตร.ม.
งบเทศบาล
คูระบายน้า
ความยาวไม่น้อย
กว่า 420 ม.

- มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
ความสะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรท้าให้สามารถ
ระบายน้าจากชุมชนและ
พืนที่ใกล้เคียงน้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

2,680,000
งบเทศบาล

- มีถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย
- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

ถนนได้รับ
การปรับปรุง
พืนผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า
230 ตร.ม.
คูระบายน้า
ความยาวไม่น้อย
กว่า 460 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขุดลอกขยายคลองรวมยาว
ตลอดโครงการ 850 เมตร
- ปรับแต่งดินริมคลอง 2 ข้าง
- จ้างเหมารังวัดส้ารวจ
พร้อมปักหลักแนวเขตคลอง
ทัง 2 ข้าง

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
1,700,000 คลองย่านสะบ้า - เป็นการป้องกันน้าท่วม
งบเทศบาล ได้รับการขุดลอก ในเขตเทศบาล
จ้านวน 1 แห่ง - เป็นคลองระบายน้า
สายหลักที่จะรับน้าจากเขต
ชุมชนเมืองออกทะเล
- ป้องกันการบุกรุกของเอกชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

36 โครงการปรับปรุงคลอง
ย่านสะบ้า

- ด้าเนินการตามแนวทาง
"หนึ่งคลองสองถนนเสริมป่า"

37 โครงการปรับภูมทิ ศั น์
คลองท่าแดง

- เพื่อรักษาความสะอาด และ - ขุดลอกและดูแลระบบ
แก้ไขทางระบายน้าตืนเขิน
ระบายน้าคลองท่าแดง
- เพื่อให้เป็นสถานที่พกั ผ่อน
- ปรับภูมทิ ศั น์พืนที่ริมคลอง
หย่อนใจ
- จ้างเหมารังวัดส้ารวจพร้อม
ปักหลักแนวเขตคลอง

-

-

2,750,000 คลองท่าแดง - การระบายน้ามี
งบเทศบาล ได้รับการขุดลอก ประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหา
จ้านวน 1 แห่ง น้าท่วมขัง

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนกาญจนา ซอย 5

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม คอนกรีตกว้าง 6.00 ม. ยาว
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
70 ม. หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
ปลอดภัย
420 ตรม.

-

-

295,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

กองช่าง

420 ตร.ม.

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
1,000,000 คูระบายน้า - ท้าให้สามารถระบายน้า
งบเทศบาล
ความยาวไม่น้อย จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
กว่า 210 ม. น้าไม่ทว่ มขัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

39 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนวิจิตร ซอย 2
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.50 ม. ยาวรวม 210 ม.

40 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนเจ้าคุณ 2
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.30 ม. ยาวรวม 300 ม.

-

-

1,200,000 คูระบายน้า - ท้าให้สามารถระบายน้า
งบเทศบาล
ความยาวไม่น้อย จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
กว่า 300 ม. น้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยในการระบายน้า
ถนนกระบี่ ซอย 8
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- ก่อสร้างคูระบายน้า คสล.
กว้าง 0.30 ม. ยาวรวม
380 ม.

-

-

1,500,000 คูระบายน้า - สามารถระบายน้าจาก
งบเทศบาล
ความยาวไม่น้อย ชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
กว่า 380 ม. แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังใน
ชุมชน

กองช่าง

-

-

340,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนกาญจนา ซอย 2

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม คอนกรีตกว้าง 6.00 ม. ยาว
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
80 ม. หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
ปลอดภัย
480 ตรม.

480 ตร.ม.

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

43 โครงการปรับปรุงถนน
นครธรรม ซอย ๓

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง ๕ ม. ยาว ๙5 ม.
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
พืนทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า ๔๗5 ตร.ม.

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
250,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

475ตร.ม.

44 โครงการก่อสร้างถนน
เกียรติกลุ ซอย 14

45 โครงการก่อสร้างถนน
ศฤงคารพัฒนา ซอย 10

- เพื่อก่อสร้างเป็นถนนที่
ได้มาตรฐาน ประชาชน
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม.
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
400 ตร.ม.

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 8 ม. ยาว 100 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 800
ปลอดภัย
ตร.ม.

-

-

320,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐาน
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ประชาชนสัญจรไปมา
ไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

400 ตร.ม.

-

-

336,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร
800 ตร.ม.

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

46 โครงการก่อสร้าง
ถนนกาญจนา ซอย 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม คอนกรีตกว้าง 6.00 ม. ยาว
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
160 ม. หรือมีพนที
ื ไ่ ม่น้อยกว่า
ปลอดภัย
960 ตรม.

47 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนปานุราช
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.50 ม. ยาว 270 ม.

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
670,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

960 ตร.ม.

-

-

1,350,000 คูระบายน้า - มีทางระบายน้าที่ได้
งบเทศบาล
ความยาวไม่น้อย มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
กว่า 270 ม. น้าท่วมขังได้

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนน
พัฒนากูล ซอย 2

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
มีถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 6-8 ม .ยาว 210 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
ปลอดภัย
1,580 ตร.ม.

-

-

1,100,000
งบเทศบาล

ถนนที่ได้รับ - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
การปรับปรุง ความสะดวกและปลอดภัย
มีพนที
ื ่ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร
1,580 ตร.ม.

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนน
พัฒนากูล ซอย 4

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
มีถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 8 ม .ยาว 124 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
ปลอดภัย
992 ตร.ม.

-

-

695,000
งบเทศบาล

ถนนที่ได้รับ - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
การปรับปรุง ความสะดวกและปลอดภัย
มีพนที
ื ่ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร
992 ตร.ม.

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50 โครงการก่อสร้างถนน
มหาราช ซอย 3๒

- เพื่อก่อสร้างเป็นถนนที่ได้
มาตรฐานประชาชนสัญจร
ไปมาได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

51 โครงการก่อสร้างถนน
ศฤงคารพัฒนา ซอย 8

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 115 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 690
ปลอดภัย
ตร.ม.

52 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ถนนปานุราช ซอย 5
บ้านเรือนราษฎร และเป็น
ทางระบายน้า

- ผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต กว้าง 8 ม.
ยาว 240 ม. หรือมีพืนที่
ไม่นอ้ ยกว่า 1,920 ตร.ม.

- คูระบายน้า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 ม. ยาวรวม
85 ม.

2558
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

-

2560
(บาท)
1,344,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนที่ได้รับ - มีถนนที่ได้มาตรฐาน
การปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
มีพนที
ื ่
และปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า
1,920 ตร.ม.

กองช่าง

450,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

กองช่าง

690 ตร.ม.

-

-

425,000
งบเทศบาล

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
85 ม.

- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

53 โครงการก่อสร้างถนน
มหาราช ซอย 5๒
(ทางเข้าโรงแรมเฌอมาฯ)

54 โครงการก่อสร้างถนนวัชระ
ซอย 3 แยก 2
(หน้าหมู่บา้ นสินทวีทรัพย์)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 8.00 ม. ยาว 300 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
ปลอดภัย
2,400 ตร.ม.
- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม คอนกรีต กว้าง 8 ม. ยาว
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
135 ม. หรือ มีพืนที่ไม่นอ้ ย
ปลอดภัย
กว่า 1,080 ตรม.

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
1,680,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

2,400 ตร.ม.

-

-

756,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัยใน
ไม่น้อยกว่า การสัญจร

กองช่าง

1,080 ตร.ม.

55 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนปานุราชฝั่งขวา
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
(หน้า กศน.)
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.80 ม. ยาวรวม 500 ม.

-

-

3,250,000
งบเทศบาล

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
500 ม.

- ท้าให้สามารถระบายน้า
จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
น้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ถนนนาเตย
บ้านเรือนราษฎร และเป็น
ทางระบายน้า

- คูระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.50 ม. ยาวรวม
1,950 ม.

-

-

9,750,000
งบเทศบาล

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
1,950 ม.

- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

-

-

744,000
งบเทศบาล

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. พืนที่
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ไม่นอ้ ยกว่า 600 ตร.ม.
ปลอดภัย

-

-

420,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 600
ปลอดภัย
ตร.ม.

-

57 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ถนนศรีบารมี
บ้านเรือนราษฎร และเป็น
ทางระบายน้า

- คูระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.50 ม. ยาวรวม
810 ม.

58 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ถนนกาญจนา ซอย 8
บ้านเรือนราษฎร และเป็น
ทางระบายน้า

- คูระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 ม. ยาวรวม
186 ม.

59 โครงการก่อสร้างถนน
ห้วยน้าแดง ซอย 2

60 โครงการก่อสร้างถนน
ห้วยน้าแดง ซอย 4

2560
(บาท)
4,050,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
810 ม.

- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
186 ม.

- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

กองช่าง

600 ตร.ม.

-

420,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร
600 ตร.ม.

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

61 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ถนนท่าเรือ ซอย 2
บ้านเรือนราษฎร และเป็น
ทางระบายน้า

62 โครงการก่อสร้างถนน
มหาราช ซอย 50

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- คูระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.80 ม. ยาวรวม
220 ม.

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 10 ม. ยาว 310 ม.
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 3,100
ตร.ม.

63 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
และทางเท้าถนนธนทรัพย์
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- ท่อระบายน้ายาว 270 ม.
- ทางเท้ายาวรวม 300 ม.

2558
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

-

2560
(บาท)
1,430,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)
คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
220 ม.

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

2,200,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

3,100 ตร.ม.

-

-

1,800,000
งบเทศบาล

ท่อระบายน้า - ท้าให้สามารถระบายน้า
ความยาว จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
ไม่น้อยกว่า น้าไม่ทว่ มขัง
270 ม.
ทางเท้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
300 ม.

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

64 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนไชยกุล ซอย 1
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.30 ม. ยาวรวม 440 ม.

65 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนบุญฤทธิ์ (กระบี่ ซ.27 ) เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล.กว้าง
0.50 ม. ยาวรวม 530 ม.

-

-

66 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ค.ส.ล. ถนนกิตติธรกุล
บ้านเรือนราษฎรและเป็นทาง
ระบายน้า

- คูระบายน้า คสล. ขนาด
กว้าง 0.30 ม. ยาวรวม
150 ม.

-

67 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนกระบี่ ซอย 26
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
(แสงประทีป)
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.30 ม. ยาวรวม 350 ม.

-

2560
(บาท)
1,760,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
440 ม.

- ท้าให้สามารถระบายน้า
จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
น้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

2,650,000
งบเทศบาล

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
530 ม.

- ท้าให้สามารถระบายน้า
จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
น้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

-

600,000
งบเทศบาล

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
150 ม.

- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

-

1,400,000
งบเทศบาล

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
350 ม.

- ท้าให้สามารถระบายน้า
จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
น้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

68 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนรอดบุญ ซอย 3
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.30 ม. ยาว 280 ม.

69 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนรวมใจชน
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.50 ม. ยาว 210 ม.

-

-

70 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนเข้าชุมชนรวมใจชน
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.50 ม. ยาว 140 ม.

-

71 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนล่องอุทศิ
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.50 ม. ยาว 760 ม.

-

2560
(บาท)
1,120,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
280 ม.

- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

1,100,000
งบเทศบาล

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
210 ม.

- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

-

560,000
งบเทศบาล

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
140 ม.

- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

-

3,000,000
งบเทศบาล

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
760 ม.

- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

72 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนจูฑามาตย์ ซอย 3
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.50 ม. ยาว 180 ม.

73 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ซอยวิมล
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.50 ม. ยาว 300 ม.

-

-

74 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ซอยพฤกษาลัย
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
(ด้านซ้ายทาง)
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.50 ม. ยาว 420 ม.

-

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนน คสล. กว้าง 2 ม.
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 120 ม.
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

-

75 โครงการก่อสร้างถนน
ฤกษ์เกษม ซอย 13
ช่วงปลาย

2560
(บาท)
720,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
180 ม.

- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

1,200,000
งบเทศบาล

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
300 ม.

- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

-

1,680,000
งบเทศบาล

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
420 ม.

- มีทางระบายน้าที่ได้
มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
น้าท่วมขังได้

กองช่าง

-

210,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล มีพนที
ื ่ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและปลอดภัย
240 ตร.ม. ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

76 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนคู่เมือง
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

77 โครงการก่อสร้างถนนกระบี่
ซอย 46 (ซอยพี่เมธา)

78 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้าฝั่งตะวันตก
ของถนนมหาราช

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.50 ม. ยาวรวม 520 ม.

2558
(บาท)
-

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 6.00 ม. ยาว 300 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
ปลอดภัย
1,800 ตร.ม.
- ก่อสร้างคูระบายน้า คสล.
กว้าง 0.30 ม. ยาว 600 ม.

-

- เพื่อช่วยให้การระบายน้า
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

-

- ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ความยาว 1,000 ม.

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

-

2560
(บาท)
2,600,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ท้าให้สามารถระบายน้า
จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
น้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

3,660,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล มีพนที
ื ่ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและปลอดภัย
1,800 ตร.ม. ในการสัญจร

กองช่าง

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
520 ม.

คูระบายน้า
ความยาวไม่น้อย
กว่า 600 ม.

-

13,500,000
งบเทศบาล

รางระบายน้า - ท้าให้สามารถระบายน้า
ความยาว จากพืนที่ลุ่มบริเวณถนน
ไม่น้อยกว่า ศฤงคารพัฒนา, ถนนนภาจรัส,
1,000 ม. ถนนพิศาลภพ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.30 ม. ยาวรวม 440 ม.

-

-

1,760,000
งบเทศบาล

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 166 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 996
ปลอดภัย
ตร.ม.

-

-

79 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า - เพื่อปรับปรุงทางระบายน้า - ก่อสร้างท่อกลม คสล.
คสล. ถนนจูฑามาตย์-ถนน ริมถนนจูทามาตย์ไปลงร่องห้วย Ø 1.20 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.
อุตรกิจ
สาธารณะเพือ่ ระบายน้าต่อไป ยาวรวม 470 ม.
ยังคูระบายน้าถนนอุตรกิจ
80 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนกระบี่ ซอย 24
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
(ซอยเจริญโชค)
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

81 โครงการก่อสร้างถนน
ห้วยน้าแดง ซอย 6

2560
(บาท)
2,950,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ท่อระบายน้า - มีโครงสร้างระบายน้าที่
ความยาว มั่นคง แข็งแรง และสามารถ
ไม่น้อยกว่า รองรับปริมาณการระบายน้า
470 ม.
ได้มากขึน

กองช่าง

- ท้าให้สามารถระบายน้า
จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
น้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

698,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวกและปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

กองช่าง

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
440 ม.

996 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

82 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มี
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนพร้อมคูระบายน้าถนน ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 110 ม. หรือ
จงรักษ์ ถนนกระบี่ ซอย 28 ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
มีพนที
ื ่ไม่นอ้ ยกว่า 550 ตร.ม.
(จงรักษ์)
ปลอดภัย
- คูระบายน้า คสล. กว้าง
- เพื่อช่วยให้การระบายน้า
0.30 ม. ยาวรวม 220 ม.
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม
83 โครงการปรับปรุงถนน
สายหลัก

- เพื่อความปลอดภัยและ
สะดวกแก่การสัญจร

- ถนนมหาราช, ท่าเรือ,
สุดมงคล, ละงู, ราษฏรพัฒนา,
จันทร์กวีกลู , นภาจรัส,
รอดบุญ, ปานุราช, จุฑามาตย์
พืนที่รวม 40,000 ตร.ม.
- ถนนที่รับโอน 4 สาย
อุตรกิจ, กระบี่, วัชระ, ผดุงพงษ์
พืนที่รวม 12,000 ตร.ม.
- ติดตังปรับปรุงป้ายจราจร,
ตีเส้นจราจร

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
1,155,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานได้รับ
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ความสะดวก และปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจรท้าให้สามารถ
550 ตร.ม. ระบายน้าจากชุมชนและพืนที่
คูระบายน้า ใกล้เคียงน้าไม่ทว่ มขัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ความยาวไม่น้อย
กว่า 220 ม.

-

-

15,000,000
งบเทศบาล

ถนนได้รับ
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน
การปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
จ้านวน 14 สาย และปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

84 โครงการก่อสร้างถนนกระบี่
ซอย 42 (ซอยลิฟอินท์ช่วง
ปลาย)

85 โครงการก่อสร้างถนนกระบี่
ซอย 35

86 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้า คสล. บริเวณ
ถนนนาสร้างโบสถ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)
-

- เพื่อก่อสร้างเป็นถนนที่ได้
มาตรฐาน ประชาชนสัญจร
ไปมาได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

- ผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาว
220 ม. หรือมีพนที
ื ไ่ ม่น้อยกว่า
1,320 ตร.ม.

- เพื่อก่อสร้างเป็นถนนที่
ได้มาตรฐาน ประชาชน
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

- ผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต กว้าง 6.00 ม.
ยาว 45 ม. หรือมีพืนที่
ไม่นอ้ ยกว่า 270 ตร.ม.

-

- เพื่อเป็นทางระบายน้าหลัก
รับน้าจากคูระบายน้าย่อย
ไปลงคลองกระบี่ใหญ่

- ท่อระบายน้า คสล.
Ø ๑ ม. พร้อมบ่อพัก คสล.
ความยาวรวม 145 ม.

-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
924,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐาน
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
ไม่น้อยกว่า และปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

1,320 ตร.ม.

-

190,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐาน
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ประชาชนสัญจรไปมา
ไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

270 ตร.ม.

-

750,000
งบเทศบาล

ท่อระบายน้า - มีระบบระบายน้าหลัก
ความยาวรวม เพื่อระบายน้าจากชุมชนไปลง
ไม่น้อยกว่า คลองกระบี่ใหญ่
145 ม.

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

87 โครงการปรับปรุงถนน
วรรณพฤกษ์ ซอย 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
มีถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 7 ม. ยาว 77 ม. หรือ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
มีพนที
ื ่ไม่นอ้ ยกว่า 539 ตร.ม.
และปลอดภัย

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2560
(บาท)
200,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐาน
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ประชาชนสัญจรไปมา
ไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

539 ตร.ม.

88 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อเป็นทางระบายน้าหลัก - ทางระบายน้า คสล.
คสล. แบบรางเปิดจาก
รับน้าจากบริเวณแยกสุดมงคล แบบรางเปิด กว้าง ๒ ม.
ถนนอุตรกิจ-ถนนคู่เมือง
ตัดกับถนนอุตรกิจไปเชื่อม
ยาว ๙๐ ม.
กับทางระบายน้าริมถนนคู่เมือง

-

-

2,500,000
งบเทศบาล

89 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนนาสร้างโบสถ์ ซอย ๒ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วม

- คูระบายน้า คสล. กว้าง
0.๓๐ ม. ยาวรวม ๗๓๐ ม.

-

-

2,500,000
งบเทศบาล

90 โครงการขุดลอกคลอง
กระบี่ใหญ่

- ขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่
กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๔ กม.

-

-

50,000,000
งบอุดหนุน

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
บริเวณคลองกระบี่ใหญ่

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ทางระบายน้า - เป็นการป้องกันน้าท่วม
ความยาว ในเขตเทศบาล
ไม่น้อยกว่า
- ป้องกันการบุกรุกของเอกชน
90 ม.

กองช่าง

- ท้าให้สามารถระบายน้า
จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
น้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

ล้าคลองได้รับ - ท้าให้สามารถระบายน้า
การขุดลอก จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
จ้านวน 1 สาย น้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
730 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

91 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
- เพื่อปรับปรุงให้เป็นท่าเรือ
- ก่อสร้างท่าเรือ จ้านวน ๑
เขื่อนบริเวณศาลโต๊ะหินขวาง เพื่อการท่องเที่ยว
แห่ง
- เพื่อป้องกันน้าเซาะตลิ่ง
- เขือ่ นคอนกรีต คสล. ความ
บริเวณศาลโต๊ะหินขวาง
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 115 ม.
- เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณ - ปรับภูมทิ ศั น์บริเวณศาล
ศาลโต๊ะหินขวาง
โต๊ะหินขวาง
92 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันน้าเซาะตลิ่งพร้อม
ทางเดินเท้าส้าหรับ
ประชาชน

- เพื่อป้องกันน้าเซาะตลิ่ง
บริวเณคลองกระบี่ใหญ่
- เพื่อสร้างสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่

- ศึกษาออกแบบและ
ประมาณการราคา
- ด้าเนินการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันน้าเซาะตลิ่งพร้อม
ทางเดินเท้าบริเวณสะพาน
ถนนหน้าพลับพลาถึงสะพาน
หินขวางทังสองข้าง 1,030 ม.

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2560
(บาท)
8,500,000
ท่าเรือ
งบอุดหนุน
จ้านวน 1 แห่ง
1,300,000
งบเทศบาล

100,000,000

งบอุดหนุน/
งบเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- สามารถป้องกันน้ากัดเซาะ
ตลิ่งบริเวณศาลโต๊ะหินขวาง
- มีสถานทีไ่ ว้บริการประชาชน
ที่มาสักการะบูชาโต๊ะหินขวาง
- มีทา่ เรือเพื่อให้บริการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เขื่อนพร้อม - มีเขื่อนเพื่อป้องกันน้าเซาะ
ทางเดินเท้า ตลิ่ง
ทังสองข้าง
- ประชาชนมีสถานที่
ความยาวรวม พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึน
1,030 ม.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

93 โครงการก่อสร้างทางเท้า
และท่อระบายน้า
ถนนจันทร์กวีกลู

- เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยจากการ
ใช้ถนน
- เพือ่ ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว

- ก่อสร้างทางเท้า คสล.
ยาวรวม 2,520 ม.
- ฝังท่อระบายน้าพร้อม
ก่อสร้างบ่อพัก คสล.
สองข้างทาง ความยาวรวม
2,550 ม.

94 โครงการปรับปรุงถนน
นภาจรัส

- เพื่อช่วยให้การระบายน้า
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อให้ปราะชาชนและ
นักท่องเทีย่ วได้รบั ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง

- ฝังท่อระบายน้าพร้อม
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. สองข้าง
ทาง ยาวรวม 2,348 ม.
- ก่อสร้างทางเท้า คสล.
สองข้างทาง กว้าง 3 ม.
ยาวรวม 2,330 ม.

2558
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
18,000,000 ทางเท้าที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานท้าให้
งบอุดหนุน
ความยาวไม่น้อย ได้รับความสะดวกปลอดภัย
กว่า 2,520 ม. ในการสัญจรและสามารถ
ท่อระบายน้า ระบายน้าจากชุมชนและ
ที่ก่อสร้าง พืนที่ใกล้เคียงน้าไม่ทว่ มขัง
ยาวรวม
- สามารถผลักดันและส่งเสริม
ไม่น้อยกว่า การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
2,520 ม. และจังหวัดกระบี่
20,000,000
งบอุดหนุน

ท่อระบายน้า - มีทางระบายน้าที่ได้
ที่ก่อสร้าง มาตรฐานและแก้ปญ
ั หา
ความยาว น้าท่วมขังได้
๒,348 ม.
ทางเท้า คสล.
ยาว 2,330 ม.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

95 โครงการก่อสร้างถนน
กระบี่ ซอย 27
(ซอยหมื่นล้าน)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนในพืนที่
- ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
มีถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 210 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
มีพนที
ื ่ไม่นอ้ ยกว่า
และปลอดภัย
1,260 ตร.ม.

96 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า - เพื่อช่วยให้การระบายน้า
ถนนประชาอุทศิ ซอย ๘
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

- คูระบายน้า คสล.
กว้าง 0.50 ม. ยาว 100 ม.

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
880,000 ถนนที่ก่อสร้าง - มีถนนที่ได้มาตรฐานท้าให้
งบเทศบาล
มีพนที
ื ่
ได้รับความสะดวกปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

1,260 ตร.ม.

-

-

500,000
งบเทศบาล

คูระบายน้า
ความยาว
ไม่น้อยกว่า
100 ม.

- ท้าให้สามารถระบายน้า
จากชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
น้าไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรให้ได้มาตรฐาน พร้อมอบรมให้ความรู้ รณรงค์ สร้างจิตส้านึกในการขับขี่ปลอดภัย และการเคารพรักษากฎวินยั จราจร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในเขตเมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปรับปรุงและติดตัง
ป้ายชื่อถนนและซอยในเขต
เทศบาล

- เพื่อปรับปรุงป้ายชื่อถนน
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
ซึ่งบางส่วนช้ารุดและบาง
ส่วนก่อสร้างถนนและซอย
ใหม่
- เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก
ในการสื่อสารและการ
คมนาคมสัญจร

- ปรับปรุงและติดตังป้าย
บอกชื่อถนนและซอยในเขต
เทศบาล จ้านวน 50 สาย

2 โครงการตีเส้นจราจร
และติดตังป้ายเครื่องหมาย
จราจรในเขตเทศบาล

- เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก - ตีเส้นจราจร ไม่นอ้ ยกว่า
ในการสื่อสารและการคมนาคม 2,500 ตร.ม
สัญจร
- ป้ายเครือ่ งหมาย, สัญญาณ
จราจร จ้านวนไม่นอ้ ยกว่า
2๐ จุด

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
600,000
600,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

2560
(บาท)
600,000
งบเทศบาล

1,000,000
งบเทศบาล

1,500,000
งบเทศบาล

1,500,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปรับปรุง
และติดตัง
ป้ายบอกชื่อถนน
และซอยในเขต
เทศบาล
จ้านวน 50 สาย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- เพื่อก่อให้เกิดความ
สะดวกในการสื่อสารและ
การคมนาคมสัญจร
- เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและบอกเส้นทาง
การจราจรที่ชัดเจน

ตีเส้นจราจร - เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก
ความยาวรวม ในการสื่อสารและการคมนาคม
๒,๕๐๐ ตร.ม. สัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัดฯ
งานทะเบียนฯ

ส้านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรให้ได้มาตรฐาน พร้อมอบรมให้ความรู้ รณรงค์ สร้างจิตส้านึกในการขับขี่ปลอดภัย และการเคารพรักษากฎวินยั จราจร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในเขตเมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการซ่อมเปลี่ยน
สัญญาณไฟจราจรในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่

วัตถุประสงค์

- เพื่อซ่อมแซมสัญญาณไฟ
จราจรที่ช้ารุงเสียหายในเขต
เทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร
ให้ใช้งานได้ปกติ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
200,000
ซ่อมแซม
- ประชาชนได้รับความ
งบเทศบาล สัญญาณไฟจราจร สะดวก ปลอดภัยจากการใช้
จ้านวน
รถใช้ถนน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัดฯ

10 ครัง/ปี

4 โครงการติดตังสัญญาณไฟ
กระพริบถนนทางแยก
ภายในเขตเทศบาล

- เพื่อติดตังสัญญาณเตือน
อันตรายในจุดเสี่ยงต่างๆ
บริเวณทางร่วมและทางแยก

- ติดตังโคมไฟกระพริบชนิด
ใช้พลังงานโซล่าเซล
ปีละ 10 ชุด

300,000
งบเทศบาล

5 โครงการก่อสร้างที่กลับรถ
ถนนอุตรกิจ

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้ถนน

- ก่อสร้างจุดกลับรถ
พร้อมปรับปรุงผิวจราจร
จ้านวน 1 จุด

300,000
งบเทศบาล

6 โครงการติดตังสัญญาณ
ไฟจราจร

- เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัย - ติดตังสัญญาณไฟ จ้านวน
แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
2 จุด พร้อมนาฬิกานับถอย
หลัง

-

300,000
งบเทศบาล

-

-

-

ติดตังโคมไฟ
กระพริบฯ
จ้านวน
10 ชุด/ปี

- ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
มีความปลอดภัยมากขึน

-

ก่อสร้าง
- ประชาชนใช้เส้นทาง
ที่กลับรถ
ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย
จ้านวน 1 จุด

3,000,000 ติดตังสัญญาณไฟ - ประชาชนได้รับความ
งบเทศบาล
พร้อมนาฬิกา สะดวก ปลอดภัยจากการใช้
นับถอยหลัง รถใช้ถนน
จ้านวน ๒ จุด

ส้านักปลัดฯ

กองช่าง

ส้านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรให้ได้มาตรฐาน พร้อมอบรมให้ความรู้ รณรงค์ สร้างจิตส้านึกในการขับขี่ปลอดภัย และการเคารพรักษากฎวินยั จราจร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในเขตเมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการก่อสร้างศาลาที่พกั
ผู้โดยสารในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์

- เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช้รถโดยสารและ
อ้านวยความสะดวกแก่คน
ทั่วไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร
ปีละ ๓ จุด

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
900,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)
ศาลาพัก
ผู้โดยสาร
จ้านวน
3 จุด/ปี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- ประชาชนทั่วไปเกิดความ
สะดวกสบายในการเดินทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.3 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างให้ครอบคลุม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ในเขตเทศบาล

2 โครงการก่อสร้างระบบ
เคเบิลใต้ดนิ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน
ตลอดจนลดปัญหาอาชญากรรม
ลงได้

- เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ถนน
ในเขตเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะและติดตังโคมไฟฟ้า
ในเขตชุมชนต่างๆ เช่น
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
เป็นต้น
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะฯ
ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
ควนม้าตัง
- ก่อสร้างระบบเคเบิล
ใต้ดนิ บริเวณถนนมหาราช
ตังแต่แยกเสือเขียวดาบ-แยก
มหาราชมอเตอร์ไซค์)
- ก่อสร้างระบบเคเบิล
ใต้ดนิ บริเวณถนนอุตรกิจ
ตังแต่แยกถนนหลวงพ่อ-แยก
ซอยข้าหลวง), ถนนหลวงพ่อ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
1,500,000
800,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
800,000 ขยายเขตไฟ้ฟ้า - ประชาชนมีความปลอดภัย
งบเทศบาล
จ้านวน ๒ แห่ง ในชีวิตและทรัพย์สิน

30,000
งบเทศบาล

-

-

37,900,000
งบอุดหนุน
31,200,000
งบอุดหนุน/
งบเทศบาล
47,300,000
งบอุดหนุน
45,200,000
งบอุดหนุน/
งบเทศบาล

-

-

-

-

ระบบไฟฟ้า - ถนนในเขตเทศบาล
แบบเคเบิลใต้ดิน มีความสวยงาม
จ้านวน 2 แห่ง - ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
-

-

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.3 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างให้ครอบคลุม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการปรับปรุง
น้าสายไฟฟ้าลงใต้ดนิ

4 โครงการปรับปรุงระบบสาย
เคเบิลใต้ดนิ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อน้าสายไฟฟ้า
สายโทรศัพท์ลงไว้ใต้ดนิ
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์

- ถนนมหาราชบริเวณ
ห้างโวค
- ถนนอุตรกิจ
- ถนนหลวงพ่อ

- เพื่อซ่อมเปลี่ยนสายเคเบิล
ใต้ดนิ ทังระบบ ทดแทนของ
เดิมที่ช้ารุดเสียหาย เนื่องจาก
ใช้งานมานาน

- ฝังสายเคเบิลใต้ดนิ ขนาด
4x16 มม2ความยาว 750 ม.
ถนนอุตรกิจ จากวัดโภคาฯสี่แยกตลาดเก่า
- ฝังสายเคเบิลใต้ดนิ ขนาด
4x16 มม2ความยาว 700 ม.
เกาะกลางถนนอุตรกิจ
แยกสุดมงคล-แยกปานุราช

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
20,000,000
งบอุดหนุน
20,000,000
งบอุดหนุน

-

850,000
งบเทศบาล

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

-

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

-

ถนนในเขต
- ประชาชนได้รบั ความสะดวก
เทศบาลมีการ ปลอดภัยจาการใช้รถใช้ถนน
น้าสายไฟฟ้า - ปรับปรุงถนนให้มี
ลงไว้ใต้ดิน ทัศนียภาพทีส่ วยงามและ
จ้านวน 3 สาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว

-

ระบบสายเคเบิล - มีระบบสายเคเบิลที่ได้

กองช่าง

ใต้ดิน
จ้านวน
10 แห่ง

800,000
งบเทศบาล

มาตรฐานมีอายุการใช้งาน
ยาวนานขึนประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.3 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างให้ครอบคลุม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดนิ
ขนาด 3x10 มม2
ความยาวรวม 500 ม.
ริมเขื่อนแม่น้ากระบี่ ตังแต่
ร้านใบเตย - ศาลาสงขลา
- ฝังสายเคเบิลใต้ดนิ ขนาด
4x16 มม2ความยาว 300 ม.
เกาะกลางถนนอุตรกิจโรงภาพยนต์ฮอลิเดย์
- ฝังสายเคเบิลใต้ดนิ ขนาด
4x16 มม2ความยาว 600 ม.
จากสะพานเจ้าฟ้า-ร้านใบเตย
- ฝังสายเคเบิลใต้ดนิ ขนาด
4x16 มม2ความยาว 200 ม.
ริมเขื่อนแม่น้ากระบี่ จาก
ศาลาแปดเหลี่ยมไปทางทิศ
ตะวันออก

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

-

-

350,000
งบเทศบาล

-

-

700,000
งบเทศบาล

-

-

250,000
งบเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

2560
(บาท)
200,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.3 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างให้ครอบคลุม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ฝังสายเคเบิลใต้ดนิ ขนาด
2
4x16 มม ความยาว 600 ม.
เกาะกลางถนนอุตรกิจ จาก
แยกหน้าโรงภาพยนต์ฮอลิเดย์สะพานลอยหน้าโรงพยาบาล
- ฝังสายเคเบิลใต้ดนิ ขนาด
4x16 มม2ความยาว 700 ม.
ถนนกระบี่จากแยกอิศราแยกท่าเรือ
- ฝังสายเคเบิลใต้ดนิ ขนาด
4x16 มม2ความยาว 680 ม.
ถนนกระบี่จากแยกพิศาลภพแยกคลองจิหลาด
- ด้าเนินการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมในส่วนที่ส้ารวจเพิ่ม

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

-

-

800,000
งบเทศบาล

-

-

750,000
งบเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่

2560
(บาท)
700,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.3 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างให้ครอบคลุม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม
ไฟฟ้าในเขตเทศบาล

6 โครงการติดตังเสาไฟฟ้า
เกาะกลางถนนมหาราช

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ถนน
ในเขตเทศบาล
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ของผู้ใช้รถใช้ถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บารุงรักษาซ่อมแซม
โคมไฟถนน ดังนี้
- เกาะกลางถนนอุตรกิจจาก
ปั๊มเชลล์ถึงสี่แยกตลาดเก่า
- เกาะกลางถนนกระบี่จาก
หน้าโรงเรียนอิศราถึงสี่แยก
คลองจิหลาด
- แนวเขื่อนแม่น้ากระบี่
จากศูนย์ทอ่ งเทียวถึงสนาม
ฟุตบอลธารา
- ท้าการติดตังเสาไฟฟ้า
เกาะกลางถนนมหาราชจาก
แยกสุดมงคลถึงถนนศรีพงั งา

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

500,000
งบเทศบาล
480,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ซ่อมแซมไฟฟ้า - ประชาชนได้รบั ความสะดวก
ในเขตเทศบาล ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน
จ้านวน 3 แห่ง

กองช่าง

กองช่าง

-

-

-

-

-

-

360,000
งบเทศบาล

-

-

6,000,000 ติดตังเสาไฟฟ้า - ประชาชนได้รบั ความสะดวก
งบเทศบาล
เกาะกลางถนน ปลอดภัยจาการใช้รถใช้ถนน
จ้านวน 1 สาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.4 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน
และทัศนศึกษาดูงานสมาชิก
อปพร. เทศบาลเมืองกระบี่

2 โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและระงับ
อัคคีภยั เบืองต้น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อทบทวนความรู้ในการ
- ฝึกอบรมทบทวนความรู้
ช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยและ สมาชิกอปพร, เทศบาล
เพิ่มพูนความรู้เทคนิคใหม่ๆ
เมืองกระบี่และทัศนศึกษา
ศึกษาดูงานเพื่อน้ามาพัฒนา
ดูงาน จ้านวน 100 คน
ปรับปรุงศูนย์ อปพร. เทศบาล
เมืองกระบี่

- เพื่อให้เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่ มีความรู้
ในการดับเพลิงเบืองต้น
สามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้

- นักเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองกระบี่ระดับ ป.5
และ ป. 6 จ้านวน 90 คน
อบรม 1 วัน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
300,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
300,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ผู้เข้ารับ
- เพิ่มประสิทธิภาพให้กบั
การอบรมฯ สมาชิกอปพร. ในการป้องกัน
จ้านวน 100 คน และบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัดฯ
งานป้องกันฯ

การศึกษาดูงานสามารถน้า
มาปรับปรุงประยุกต์เพื่อ
พัฒนาศูนย์ อปพร. เทศบาล
เมืองกระบี่ให้ดยี ิ่งขึน
40,000
งบเทศบาล

40,000
งบเทศบาล

40,000
งบเทศบาล

ผู้เข้ารับ
- เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรม
การอบรมฯ รู้วธิ ีการดับเพลิงเบืองต้นที่
จ้านวน 90 คน ถูกต้อง รู้จักการแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว

ส้านักปลัดฯ
งานป้องกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.4 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการก่อสร้างศูนย์อ้านวย
ความปลอดภัยทางด้านการ
จราจรชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตังศูนย์อ้านวยความ
ปลอดภัยทางด้านการจราจร
ชีวิตและทรัพย์สินพร้อมติดตัง
กล้อง CCTV
- เพื่อควบคุมการจราจรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- เป็นศูนย์ขอ้ มูลของการจราจร
การท่องเที่ยว และรับแจ้งเหตุ
จากนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป
- เพื่อบันทึกข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ จากกล้อง CCTV
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
ด้านความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ติดตังกล้องวงจรปิด ความ
ละเอียดสูง (cctv)
บริเวณประติมากรรมปูด้า,
ตลาดสดมหาราช,
สะพานเจ้าฟ้า,
แยกนกอินทรีย,์
แยกมนุษย์โบราณ,
สวนสาธารณะธารา เป็นต้น

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
2,000,000
งบเทศบาล/
งบอุดหนุน

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
พืนที่ในเขต
เทศบาล
มีการติดตัง
กล้องวงจรปิด
จ้านวน 6 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- ท้าให้เกิดความปลอดภัย
ในด้านการจราจร ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองกระบี่มาก
ยิ่งขึน
- ส่งเสริมบรรยากาศใน
การท่องเที่ยวให้นา่ เข้ามา
ท่องเที่ยวมากขึน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัดฯ
งานป้องกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.4 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุ
สาธารณภัยในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่

- เพื่อให้ประชาชนสามารถ
แจ้งเหตุสาธารณภัยได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง

- ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
จ้านวน 6 ป้าย

5 โครงการติดตังเครื่องเคมี
ดับเพลิงพร้อมตู้ในชุมชน

- เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือ
ดับเพลิงเบืองต้นป้องกัน
การเกิดเหตุเพลิงไหม้รายใหญ่

- ติดตังเครื่องเคมีดบั เพลิง
ในชุมชน 14 ชุมชน
ชุมชนละ 10 ถัง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
30,000
งบเทศบาล

380,000
งบเทศบาล

380,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

380,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ป้าย
ประชาสัมพันธ์
การแจ้งเหตุ
จ้านวน 6 ป้าย

- ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ
ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถออกปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการระงับเหตุได้
อย่างรวดเร็ว

ส้านักปลัดฯ
งานป้องกันฯ

ชุมชนในเขต
เทศบาล
มีเครื่องมือ
ดับเพลิง
จ้านวน
14 ชุมชน

- เมื่อเกิดเหตุประชาชนใน
ชุมชนสามารถช่วยดับเพลิง
เบืองต้นก่อนที่จะลุกลาม
เป็นเพลิงรายใหญ่และ
ช่วยลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชนได้

ส้านักปลัดฯ
งานป้องกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.4 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการฝึกอบรม
และทบทวนการเฝ้าระวัง
ภัยพิบตั ใิ ห้แก่อาสาสมัคร
เทศบาลเมืองกระบี่

- เพื่อเป็นการทบทวน
สรุปผลกิจกรรม และเตรียม
ความพร้อมในการเฝ้าระวัง
ภัยพิบตั ิ

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ
ทบทวนการเฝ้าระวังภัยพิบตั ิ
อาสาสมัครเทศบาลเมืองกระบี่
และอาสาสมัคร อปท. พืนที่
ใกล้เคียงที่มพี ืนที่ตดิ ต่อกับ
เทศบาล จ้านวนไม่นอ้ ยกว่า
60 คน

7 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล
เมืองกระบี่

- เพื่อให้มสี มาชิก อปพร.
- ฝึกอบรมประชาชนใน
ครบ 2% ของประชากร
เขตเทศบาลเมืองกระบี่
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
จ้านวน 100 คน ฝึกอบรม
ตามหนังสือสั่งการของ
5 วัน (รุ่นที่ 14 )
กระทรวงมหาดไทย
เพื่อเสริมสร้างกลุ่มพลัง
ประชาชนให้มสี ่วนร่วมในการ
เสียสละเพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

-

280,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
50,000
งบเทศบาล

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่
อาสาสมัคร
เทศบาลฯ
จ้านวน 1 ครัง/ปี

- การป้องกันและระงับ
อุบตั ภิ ยั มีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
- อาสาสมัครสามารถเข้าให้
การช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน
และลดความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สิน

กองสวัสดิการ
สังคม

ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฯ
จ้านวน 100 คน

- เทศบาลเมืองกระบี่ มีก้าลัง
สมาชิกอปพร. เป็นก้าลัง
สนับสนุนในการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้านสาธารภัย
ท้าให้การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน

ส้านักปลัดฯ
งานป้องกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.5 แนวทางการพัฒนา รณรงค์ ป้องกัน และสร้างภูมคิ ุ้มกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

2 โครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
จังหวัดกระบี่

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
และภัยจากยาเสพติด พร้อม
ทังให้ความรู้กบั วิธีการป้อง
กันยาเสพเติด

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
มีส่วนร่วมในการออกก้าลังกาย
- เพื่อปลูกฝังความรัก
ความสามัคคี ในหมู่คณะ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพ
เด็กนักเรียน นักศึกษา
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษาปีละ 1 ครัง
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
แกนน้า
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- เด็ก เยาวชน นักศึกษา
วัยรุ่น เยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลของจังหวัด
กระบี่

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

2560
(บาท)
80,000
งบเทศบาล

12,000
งบเทศบาล
3,000
งบเทศบาล

12,000
งบเทศบาล
3,000
งบเทศบาล

งบเทศบาล
3,000
งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จัดฝึกอบรม - เพื่อให้นกั เรียนโรงเรียน
การป้องกัน สังกัดมีความรู้และสามารถ
ยาเสพติดฯ ป้องกันภัยจากยาเสพติดได้
12,000 จ้านวน 1 ครัง/ปี

30,000 เด็ก เยาวชน - กลุ่มวัยรุ่น เยาวชน และ
งบเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรม กลุม่ วัยรุ่น เยาวชน และ
TO BE
ประชาชน ให้รู้จักการ
NUMBER ONE ออกก้าลังกาย ไม่ยุ่งเกี่ยว
จ้านวน 100 คน กับยาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.5 แนวทางการพัฒนา รณรงค์ ป้องกัน และสร้างภูมคิ ุ้มกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

2560
(บาท)
25,000
งบเทศบาล

400,000
โรงเรียน
- ท้าให้ปญ
ั หายาเสพติด
งบเทศบาล
เข้าร่วมประกวด ลดน้อยลง

3 โครงการสนับสนุนแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้แก่
โรงเรียนในเขตเทศบาล

- เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนให้
- จัดสรรเงินอุดหนุน
สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล ให้แก่สถานศึกษาภายในเขต
ในการด้าเนินกิจกรรมรณรงค์ เทศบาลเมืองกระบี่
ป้องกันปัญหายาเสพติด
จ้านวน 5 แห่ง

4 โครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ดีเด่น

- เพื่อส่งโรงเรียนเข้าร่วม
ประกวดโรงเรียนที่มกี าร
รณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

- ส่งโรงเรียนที่เข้าร่วม
การประกวดแข่งขันต่างๆ
จ้านวน 4 โรงเรียน

400,000
งบเทศบาล

5 โครงการจัดท้า
สื่อประชาสัมพันธ์การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบถึงพิษภัย
ของยาเสพติด และได้แจ้ง
เบาะแสต่างๆ

- จัดท้าป้ายติดตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล ร.ร.สังกัด
เทศบาลและที่สาธารณะ รวม
10 ป้าย ขนาด 2x3 ม.
- แผ่นโปสเตอร์ตา่ งๆ

20,000
งบเทศบาล

400,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)
โรงเรียน
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
จ้านวน
5 โรงเรียน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- สถานศึกษาสามารถ
ด้าเนินกิจกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- สามารถแก้ไข และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แข่งขันต่างๆ
จ้านวน
4 โรงเรียน

20,000
งบเทศบาล

20,000 ติดตังป้าย - ประชาชนในเขตได้รู้ถึง
งบเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ พิษภัยของยาเสพติดและ
จ้านวน
แจ้งเบาะแสการเสพการค้า
10 ป้าย
ยาเสพติด

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1, 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑, 3
3. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
3.5 แนวทางการพัฒนา รณรงค์ ป้องกัน และสร้างภูมคิ ุ้มกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการฝึกอบรม
ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
(25 ตาสับปะรด)

- เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ให้กบั คณะกรรมการศูนย์ฯ
และรับทราบบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
- เพื่อให้ปญ
ั หายาเสพติดใน
ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา ที่อาศัย
บ้านเช่าในเขตชุมชนลดลง
และหมดไปในที่สุด

7 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด กิจกรรม
บ้าบัดและฝึกอาชีพ ฟื้นฟู
ผู้ตดิ /ผู้เสพยาเสพติด

- เพื่อให้เยาวชนผู้เสพ/ผู้ตดิ
- เยาวชนผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
ยาเสพติดสามารถลด ละ เลิก เข้ารับการบ้าบัดและฝึกอาชีพ
ยาเสพติดทุกชนิดได้
คนละ 3,500 บาท
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับ
จ้านวน 50 คน
การบ้าบัดมีอาชีพตามถนัดหรือ
ตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

- จัดการอบรม จ้านวน 1 ครัง
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
คณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติด
ชุมชนต่างๆ เพื่อท้าแผนต่อสู้
เอาชนะปัญหายาเสพติด
และ 25 ตาสับปะรด
เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า
200 คน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

300,000
เงินอุดหนุน

300,000
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
30,000 คณะกรรมการ - เกิดกลุ่มพลังในการด้าเนิน
งบเทศบาล
ต่อสู้ยาเสพติด การต่อสู้ปญ
ั หายาเสพติดโดย
ระดับชุมชนฯ เฉพาะในพืนที่หอพักบ้านเช่า
(25 ตาสับปะรด) - ท้าให้คณะกรรมการศูนย์
ที่เข้าร่วมอบรม ต่อสู้ยาเสพติดระดับชุมชน
200 คน
รับทราบถึงบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
- ลดปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนให้นอ้ ยลง
- ชุมชนต่างๆได้มกี ารจัดท้า
แผนต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
ภายในชุมชน
300,000
เงินอุดหนุน

เยาวชนและ - เยาวชนสามารถลด ละ เลิก
ผู้ติดยาเสพติด ยาเสพติดทุกชนิดได้
ที่เข้ารับการ
บ้าบัดและฝึก
อบรม 50 คน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

