รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

2560
(บาท)
500,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จัดการอบรม - บุคลากรมีความรู้ความ
บุคลากรทาง เข้าใจมีประสบการณ์
การศึกษา ในการปฏิบตั งิ านมากขึ้น
จานวน 1 ครั้ง/ปี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษา

- เพื่อให้บคุ ลากรทางการ
ศึกษาได้พฒ
ั นาตนเองให้
ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
บุคลากรทางการศึกษา
จานวนไม่นอ้ ยกว่าปีละ
1 ครั้ง

กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองกระบี่

- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
สภาเด็กและเยาวชน มีความรู้
ความสามารถมีจิตรอาสา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

- จัดทัศนศึกษาดูงาน ปีละ
1 ครั้ง
- จัดการประชุมสภาเด็กและ
เยาวชน อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง

60,000
งบเทศบาล

60,000
งบเทศบาล

60,000 จัดกิจกรรม - ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเด็ก
งบเทศบาล
พัฒนาศักยภาพ และเยาวชนมีความรู้ความ
เด็กและเยาวชน สามารถมีจิตรอาสาในการ
จานวน 3 ครั้ง/ปี พัฒนาชุมชน

กองการศึกษา

3 โครงการประชุม
คณะกรรมการประสาน
งานวิชาการการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ระดับ
กลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ ๗

- เพื่อให้บคุ ลากรได้มโี อกาส
แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ทางการศึกษา
กับบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ

- จัดอบรม ประชุม สัมมนา
คณะกรรมการกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 7

100,000
งบอุดหนุน
50,000
งบเทศบาล

100,000
งบอุดหนุน
50,000
งบเทศบาล

100,000 จัดประชุม - คณะกรรมการกลุ่มจังหวัด
งบอุดหนุน
คณะกรรมการฯ การศึกษาท้องถิ่นที่ 7
50,000 จานวน 1 ครั้ง/ปี ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
งบเทศบาล
ประสบการณ์ทางการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการส่งโรงเรียนสังกัด
- เพื่อส่งโรงเรียนสังกัด
- ส่งโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เทศบาลเมืองกระบี่เข้าร่วม เทศบาลเข้าร่วมประกวด
เข้าร่วมประกวดแข่งขันต่างๆ
การประกวดแข่งขันประเภท แข่งขันประเภทและระดับต่างๆ จานวน 2 ครั้ง
และระดับต่างๆ
เช่น โรงเรียน

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

2560
(บาท)
200,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ส่งโรงเรียน
- เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียน
เข้าร่วม
สังกัดเทศบาลให้เป็นที่ยอมรับ
การประกวด ของประชาชน
จานวน 2 ครั้ง/ปี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

5 โครงการเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ

- เพื่อจัดประสบการณ์ให้
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
นักเรียนมีทกั ษะการเรียนรู้
เรียนรู้ทกั ษะภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษที่มปี ระสิทธิภาพ จานวน 1 ครั้ง
และสามารถนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้เป็นอย่างดี

200,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

- เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรู้
ทักษะภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให้นกั เรียนนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

กองการศึกษา

6 โครงการวันบัณฑิตน้อย

- เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนได้
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

200,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

200,000 จัดกิจกรรม - เด็กนักเรียนได้เข้าร่วม
งบเทศบาล
วันบัณฑิตน้อย กิจกรรมและเข้าศึกษาต่อใน
จานวน 1 ครั้ง/ปี ระดับที่สูงขึ้น

กองการศึกษา

- จัดกิจกรรมมอบประกาศ
นียบัตรให้นกั เรียนที่จบชั้น
อนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 1 ครั้ง

จัดกิจกรรม
เข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ
จานวน 1 ครั้ง/ปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

7 โครงการเตรียมสอบแข่งขัน
ระดับประเทศ

- เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั - กวดวิชากลุ่มสาระหลัก คือ
นักเรียนในการแข่งขันระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ประเทศ
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ จานวน 1 ครั้ง

8 โครงการแข่งขันนักเรียน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

- เพื่อเตรียมนักเรียนในสังกัด
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ
ระดับจังหวัดระดับเขตและ
ระดับประเทศ

- จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
รายกลุ่มสาระตามที่กาหนด
และจัดส่งนักเรียนเป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ
- สอบวัดประเมินผลระดับ
ความรู้ 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา

500,000
งบเทศบาล

9 โครงการพัฒนาการเรียน
- เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมี
การสอนภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
(ภาษาอังกฤษ) ให้กบั นักเรียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ และใช้ในชีวิตประจาวัน

- จัดการเรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศให้กบั เด็กโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
ตลอดปีการศึกษา จานวน
4 โรงเรียน

1,500,000
งบเทศบาล

500,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
100,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จัดกิจกรรม - ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
กวดวิชา
ของนักเรียนสูงขึ้น
จานวน 1 ครั้ง/ปี

500,000 โรงเรียนส่ง - นักเรียนได้รับประสบการณ์
งบเทศบาล
นักเรียนเข้าร่วม ทักษะความรู้และรางวัลใน
การแข่งขัน การแข่งขันระดับต่างๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

จานวน
4 โรงเรียน

1,500,000
งบเทศบาล

1,500,000 โรงเรียนจัด - นักเรียนได้พฒ
ั นาและ
งบเทศบาล การเรียนการสอน ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ในเบื้องต้นและเพื่อการสื่อสาร
จานวน
ได้อย่างถูกต้อง และนาไปใช้
4 โรงเรียน ในชีวิตประจาวัน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา

- เพื่อให้ประชาชนได้รู้และ
เข้าใจการจัดการศึกษาของ
เทศบาล
- เพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิชาการของโรงเรียน
- เพื่อฝึกให้นกั เรียนมีทกั ษะ
ในการนาเสนอผลงาน และรู้จกั
ความรับผิดชอบ
- นักเรียนมีความภาคภูมใิ จ
ในผลงานตนเอง

- จัดนิทรรศการทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานก่อนปิด
ภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง
- จัดนิทรรศการ, จัดและส่ง
นักเรียนร่วมประกวดและ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
นาเสนอผลงานทางด้านวิชาการ
ทั้งภายในกลุ่มและต่างสังกัด
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ค่ายเยาวชน

- เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชน
- เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน
พัฒนาคุณภาพเยาวชนเสริม
สร้างคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
จานวน 50 คน

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

80,000
งบเทศบาล

80,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
1,500,000 จัดนิทรรศการ - นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ าง
งบเทศบาล
ทางการศึกษา การเรียนสูงขึ้น
จานวน 2 ครั้ง/ปี - เป็นการเผยแพร่ผลงานทาง
ด้านวิชาการของโรงเรียน

80,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - เยาวชน ประชาชนได้รู้จัก
งบเทศบาล
เข้าค่ายเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จานวน 50 คน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

13 โครงการเรียนรู้ทกั ษะ
การว่ายน้านักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองกระบี่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อพัฒนาหลักสูตร
- จัดประชุมจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาและทาให้การเรียน สถานศึกษา จานวน 1 ครั้ง
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรู้
- จัดการเรียนการสอนทักษะ
ทักษะการว่ายน้าได้อย่างถูกวิธี การว่ายน้าของนักเรียนใน
- เพือ่ ให้นักเรียนได้วา่ ยน้าและ โรงเรียนสังกัดเทศบาล
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- เพื่อให้นกั เรียนได้พฒ
ั นา
ร่างกายให้มปี ระสิทธิภาพ

14 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ - เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และ
อาเซียนศึกษา
เรียนรู้ ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของจังหวัด
กระบี่

- จัดซื้อวัสดุตา่ งๆ
- จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ
- จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
250,000 จัดประชุม - สถานศึกษามีหลักสูตรที่มี
งบเทศบาล
จัดทาหลักสูตร ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

สถานศึกษา
จานวน 1 ครั้ง/ปี

2,300,000
งบเทศบาล

2,500,000
งบเทศบาล

2,700,000 จานวนนักเรียน - นักเรียนได้เรียนรู้ทกั ษะ
งบเทศบาล
อนุบาล ๒-๓ การว่ายน้าอย่างถูกวิธีและ
ที่เข้าเรียน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

กองการศึกษา

จานวน 162 คน

50,000
งบเทศบาล

-

-

ศูนย์การเรียนรู้ - มีแหล่งเรียนรู้สาหรับเด็ก
อาเซียนศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป
จานวน 1 แห่ง เพื่อเข้าสูป
่ ระชาคมอาเซียน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ทางการเรียน
จัดกิจกรรมของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

- ดาเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน

16 โครงการเข้าค่ายอบรม
เสริมสร้างศักยภาพเยาวชน

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เด็กนักเรียน และเยาวชน
ช่วงปิดภาคเรียน
เช่น อบรมศิลปะ ดนตรี
กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

17 โครงการสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาการจัดการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการบริการทาง
ด้านโทรคมนาคม
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล

80,000
งบเทศบาล
67,200
งบเทศบาล
357,000
งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
100,000 จัดกิจกรรม - นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ าง
งบเทศบาล จานวน 1 ครั้ง/ปี การเรียนสูงขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

50,000 จัดกิจกรรม - นักเรียนเยาวชน รู้จัก
งบเทศบาล จานวน 1 ครั้ง/ปี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ในช่วงปิดภาคเรียน

กองการศึกษา

ศักยภาพ
- โรงเรียนมีการพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่น ทางศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
ได้รบการพัฒนา
จานวน
4 โรงเรียน และ
1 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

กองการศึกษา

-

-

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดแู ลเด็กของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ศูนย์การเรียนรู้สาหรับ
เด็กปฐมวัย
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากร (ครูอาสาพัฒนา
การกีฬา)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูอาสาจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
3,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

400,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล
50,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

-

-

320,000
งบเทศบาล
12,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

6,000
งบเทศบาล

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนโดย
การมีส่วนร่วมของครู ชุมชน
และนักเรียน

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

2560
(บาท)
-

250,000
งบเทศบาล

-

-

200,000
งบเทศบาล
140,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพื่อให้นกั เรียนในสังกัด
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
เทศบาลเมืองกระบี่ทกุ คนมี
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา โอกาสได้รับการศึกษาโดย
ขั้นพื้นฐาน
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยสาหรับรายการ
หนังสือ อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
- เพื่อลดค่าครองชีพของ
ผู้ปกครองในการใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- นักเรียนทีเ่ รียนอยู่ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ได้รับ
หนังสือ อุปกรณ์การเรียน
และเครื่องแบบนักเรียนทุกคน
จานวน 4 โรงเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการเพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของ
นักเรียน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
12,200,000
งบอุดหนุน ฉก.

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยฯ
จานวน
4 โรงเรียน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- นักเรียนในสังกัดเทศบาล
กองการศึกษา
ได้รับการสนับสนุนรายการ
หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียนอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช

20 โครงประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ครู มีความรู้
ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้
- เพื่อให้ครูได้มปี ระสบการณ์
ในการพัฒนาการจัดทา
นวัตกรรม
- เพื่อส่งเสริมให้ครูมคี วามรู้
ความสามารถในการทาวิจัย
ในชั้นเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย
- จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การทาวิจัยในชั้นเรียนปีละ
1 ครั้ง

- เพื่อให้ชุมชนได้มสี ่วนร่วม
- ประชุมคณะกรรมการ
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา สถานศึกษาภาคเรียนละ
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ๑ ครั้ง
ระหว่างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
และชุมชน

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

2560
(บาท)
80,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จัดการอบรม - ครูมคี วามรู้ความสามารถ
เชิงปฏิบัติการ ในการจัดประสบการณ์
จานวน 1 ครั้ง/ปี การเรียนรู้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

- ครูสามารถพัฒนานัฒกรรม
ได้ในการจัดการเรียนการสอน
- ครูสามารถทาวิจัยใน
ชั้นเรียนได้
- เด็กได้รับการพัฒนาส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
5,000
งบเทศบาล

5,000
งบเทศบาล

5,000 จัดประชมุ - ศูนย์ฯ ได้รับขอเสนอแนะ
งบเทศบาล
คณะกรรมการฯ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
จานวน 1 ครั้ง/ปี การจัดการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการหนูทาได้
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช

- เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนกล้า
แสดงออก
- เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมี
พัฒนาการที่สมดุล สมวัย
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
จิตใจ และสติปญ
ั ญา

- จัดกิจกรรมฝึกซ้อมนาฏศิลป์
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

22 โครงการจัดนิทรรศการแสดง
ผลงาน "น้องอนุบาล"
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช

- เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนพัฒนาการสร้างสรรค์
ผลงานอย่างหลากหลาย
- เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมี
ความภาคภูมใิ จและชื่นชม
ผลงานของตนเอง และผู้อื่น

- จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
"น้องอนุบาล" ปีละ ๑ ครั้ง

25,000
งบเทศบาล

23 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
เพื่อแหล่งเรียนรู้และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช

- เพือ่ ให้นักเรียนมีความกระตือ - จัดทาแหล่งเรียนรู้ภายใน
รือร้น และสนุกสนานกับการ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
๑ แห่ง

5,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
15,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- นักเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง
- เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมี
พัฒนาการที่สมดุล สมวัย
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
จิตใจ และสติปญ
ั ญา

กองการศึกษา

25,000
งบเทศบาล

25,000 จัดนิทรรศการ - นักเรียน ผู้ปกครอง และ
งบเทศบาล
แสดงผลงาน ชุมชน ร่วมชื่นชมผลงาน
1 ครั้ง/ปี
- ผู้ปกครองและชุมชน
พึงพอใจ

กองการศึกษา

5,000
งบเทศบาล

5,000
งบเทศบาล

กองการศึกษา

จัดกิจกรรม
ฝึกซ้อม
นาฏศิลป์
1 ครั้ง/สัปดาห์

แหล่งเรียนรู้ - ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ภายในศูนย์ฯ มีแหล่งเรียนรู้ ๑ แห่ง
จานวน 1 แห่ง - เด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี

แหล่ง เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช

- เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา

- จัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระยะ ๕ ปี
- จัดทาแผนพัฒนาระยะ ๓ ปี
- จัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปีการศึกษา
- จัดทาแผนงบประมาณ
ประจาปีประจาปี

25 โครงการประชุมผู้ปกครอง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
- เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
เห็นความสาคัญ และร่วมกัน
ดูแลเกี่ยวกับพัฒนาการของ
นักเรียน

- จัดประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

- เพื่อจัดทาหลักสูตรปฐมวัย
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

- จัดทาหลักสูตรปฐมวัย
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

26 โครงการจัดทาหลักสูตร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

40,000
งบเทศบาล

40,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
10,000 จัดประชุม - ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช
งบเทศบาล
การจัดทาแผนฯ มีแผนพัฒนาการศึกษาที่
จานวน 1 ครั้ง/ปี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

40,000
งบเทศบาล

จัดประชุม
- บ้านกับศูนย์ฯ มีความ
ผู้ปกครอง สัมพันธ์ที่ดี
๑ ครั้ง/ภาคเรียน - ศูนย์ฯ พัฒนาการจัดการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

ศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครอง

10,000
งบเทศบาล

10,000
งบเทศบาล

10,000
งบเทศบาล

จัดอบรม
1 ครั้ง/ปี

- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการนิเทศภายใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช

- เพื่อพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
- เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้
นวัตกรรมมาพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
- ส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในองค์กร

- มีการนิเทศภาคเรียนละ
1 ครั้ง
- เอกสารรายงาน 9 คน

28 โครงการสารสัมพันธ์
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสู่บา้ น
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช

- เป็นการเผยแพร่
- จัดประชุมพบปะผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน
จัดทาเอกสาร/แผ่นพับ
ให้ปกครองได้รับรู้อย่างถูกต้อง แจกผู้ปกครองและชุมชน
- เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ดาเนินการ ๒ เดือน ต่อ ๑ ฉบับ
ระหว่างผู้ปกครองชุมชน
และโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

15,000
งบเทศบาล

15,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
10,000 จัดนิเทศภายใน - ครูใช้เทคนิคการจัด
งบเทศบาล จานวน 1 ครั้ง/ปี กิจกรรมที่หลากหลาย
- ครูมกี ารผลิตสื่อใช้เอง

15,000 มีสารสัมพันธ์ - ผู้ปกครอง ชุมชน บ้าน
งบเทศบาล
แจกผู้ปกครอง เข้าใจศูนย์ฯ อย่างถูกต้อง
จานวน
- ศูนย์ฯ ได้ข้อมูลพื้นฐาน
4 ฉบับ/ปี จากผู้ปกครองชุมชน เป็น
แนวทางในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โรงอาหาร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และอาคาร
โรงอาหาร

30 โครงการพัฒนาหลักสูตร
- เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การเรียนการสอนระดับ
ร.ร.เทศบาล ๒ คลองจิหลาด มัธยมศึกษาตอนปลาย
และทาให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงโรงอาหาร

- อบรมประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนา
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

31 โครงการโรงเรือนไฮโดโปรนิก - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับ - จัดซื้อโรงเรือนสาหรับ
ร.ร.เทศบาล 3 ท่าแดง
นักเรียนและบุคคลทั่วไป
ปลูกผักไฮโดโปรนิก
- เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
จานวน 4 โรงเรือน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
2558
2559
2560
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 โรงอาหารได้รับ - นักเรียนมีหอ้ งครัว
งบเงินอุทศิ
งบเงินอุทศิ
งบเงินอุทศิ
การซ่อมแซม ในการรับประทานอาหาร
โครงการ
โครงการ
โครงการ
จานวน 1 หลัง เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
อาหารกลางวัน
อาหารกลางวัน อาหารกลางวัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

30,000
งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล

จัดการอบรม
1 ครั้ง/ปี

- สถานศึกษามีหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

80,000
งบเทศบาล

80,000
งบเทศบาล

80,000
งบเทศบาล

โรงเรือน
ไฮโดโปรนิก
จานวน
4 โรงเรือน

- เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับ
นักเรียนและบุคคลทั่วไป
- จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 โครงการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตโดยใช้ระบบ
เครือข่ายไร้สาย (ไวเลส)
และติดตั้งระบบเซฟเวอร์
ร.ร.เทศบาล 4 มหาราช

- เพือ่ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต - ติดตั้งระบบไวเลต จานวน
โดยใช้เครือข่าย(ไวเลส)
8 จุด อาคารเรียนหลังใหม่
และติดตั้งระบบเซฟเวอร์
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
- ติดตั้งระบบเซิฟเวอร์
จานวน 1 จุด อาคารเรียน
หลังใหม่ โรงเรียนเทศบาล 4
มหาราช

33 โครงการแม่ครัวศึกษาดูงาน
ร.ร.เทศบาล 4 มหาราช

- เพื่อให้แม่ครัวได้ทศั นศึกษา - ทัศนศึกษาดูงานการประกอบ
ดูงานการประกอบอาหารที่ได้ อาหารจากหน่วยงานที่ได้
มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ
จานวน 1 ครั้ง

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

2560
(บาท)
200,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ระบบ
- โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
จานวน 1 ระบบ เพียงพอกับความต้องการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ของนักเรียน
- นักเรียนมีสื่อการเรียน
การสอนเพียงพอในการใช้
ฝึกทักษะการใช้อนิ เตอร์เน็ต
เบื้องต้น
32,000
งบเงินอุทศิ
โครงการ
อาหารกลางวัน

45,000
งบเงินอุทศิ
โครงการ
อาหารกลางวัน

45,000 จัดทัศนศึกษา
งบเงินอุทศิ
จานวน ๑ ครั้ง/ปี
โครงการ
อาหารกลางวัน

- แม่ครัวมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ประกอบอาหารเพิ่มมากขึ้น
- โรงเรียนมีมาตรฐานใน
การประกอบอาหารที่มี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

34 โครงการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ
ร.ร.เทศบาล 4 มหาราช

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนเข้า
ร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ
- เพื่อจัดหาบุคลากรให้เพียง
พอกับความต้องการในการ
จัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
- เพื่อจัดหาสื่อและหนังสือ
เรียนให้เพียงพอกับความต้อง
การของนักเรียน
- เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมี
ทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 จานวน ๗9 คน
- กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ
- กิจกรรมจ้างบุคลากร
ดูแลโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (EP)
- กิจกรรมจัดหาหนังสือเรียน
- กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่ (ต่างประเทศ)
- กิจกรรม English camp
- กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมจัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์หอ้ งเรียนพิเศษภาษา
อังกฤษ (EP)
- กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
1,764,000
2,844,000
เงินบารุงการศึกษา

2560
(บาท)
3,924,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
เงินบารุงการศึกษา เงินบารุงการศึกษา ความพึงพอใจ
ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3
จานวน 79 คน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- นักเรียนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
- นักเรียนพูดสื่อสารและ
มีทกั ษะการฟังการอ่าน
การเขียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากขึ้น
- นักเรียนมีเจตคติที่ดตี อ่
วิชาภาษาอังกฤษและ
สมารถสนทนาสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กิจกรรมประชุม สัมมนา
ผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (EP)
- กิจกรรมนิเทศการจัด
การเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
- กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรผู้สอนและผู้ดแู ล
โครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (EP)
- กิจกรรม Open Classroom
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงานผู้ปกครองห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
- กิจกรรม Merry Christmas

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

35 โครงการพัฒนาจัดการเรียน
การสอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ร.ร.เทศบาล 4 มหาราช

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนเข้า
ร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- เพื่อจัดหาบุคลากรให้เพียง
พอกับความต้องการในการจัด
การเรียนรู้สาหรับนักเรียน
- เพื่อจัดหาสื่อและหนังสือ
เรียนให้เพียงพอกับความต้อง
การของนักเรียน
- เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมี
ทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
จานวน 160 คน
- กิจกรรมจ้างบุคลากร
ดูแลโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่ (ต่างประเทศ)
- กิจกรรมจัดหาสื่อและวัสดุ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
- กิจกรรม Science Show
- กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร
- กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์
น้อย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
2558
2559
2560
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
900,000
900,000 ร้อยละของ - นักเรียนมีความสุขใน
เงินบารุงการศึกษา เงินบารุงการศึกษา เงินบารุงการศึกษา ความพึงพอใจ การเข้าร่วมกิจกรรมของ
ของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษา คณิตศาสตร์
ปีที่ 1-3
- สถานศึกษามีครูและ
จานวน 160 คน บุคลากรเพียงพอในการ
ที่เข้าร่วม จัดการเรียนรูสาหรับ
กิจกรรม
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- นักเรียนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กิจกรรมเสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตร์
- กิจกรรมประชุม สัมมนา
ผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- กิจกรรมพัฒนาครูและ
ผู้ดแู ลโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- กิจกรรมเปิดโลกห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- กิจกรรมอัจฉริยะ
ด้านวิทยาศาตร์
- กิจกรรมอัจฉริยะ
ด้านคณิตศาสตร์

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 โครงการจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์
ส่งเสริมโภชนาการ
ร.ร.เทศบาล 4 มหาราช

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ในห้องครัวให้เพียงพอและ
เหมาะสมตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน
ห้องครัวเพิม่ เติม จานวน 1 ชุด

37 โครงการพัฒนาและปรับปรุง - เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ของโรงเรียนให้ ห้องครัวเพิม่ เติม จานวน 1 ชุด
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปานุราช ให้มสี ภาพที่เอื้ออานวยต่อการ
เรียนการสอนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ
38 โครงการพัฒนาและปรับปรุง - เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่โรงเรียนให้มี
ร.ร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า
สภาพที่เอื้ออานวยต่อการ
สอนการจัดกิจกรรมต่างๆ

1. ก่อสร้างปรับปรุงประตูทาง
ขึ้นอาคารเรียนพฤกษาสวรรค์
- รื้อฝาผนังจานวน 1 ด้าน
- ก่ออิฐฝาผนังด้านใน 1 จุด
- ย้าย - ติดตั้ง ประตูมว้ น
เหล็ก 1 ด้าน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
งบเงินอุทศิ
งบเงินอุทศิ
งบเงินอุทศิ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
อาหารกลางวัน
อาหารกลางวัน อาหารกลางวัน
30,000
งบเงินอุทศิ
โครงการ
อาหารกลางวัน

30,000
งบเงินอุทศิ
โครงการ
อาหารกลางวัน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

วัสดุอุปกรณ์ - โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
ห้องครัว
ใช้ในห้องครัวที่เพียงพอ
จานวน 1 ชุด และมีประสิทธิภาพ

30,000 โรงเรียนมี - มีอาคารสถานที่ที่ให้บริการ
งบเงินอุทศิ
ประสิทธิภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ
ในการให้บริการ
อาหารกลางวัน
ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

มากขึ้น

-

120,000
งบเทศบาล

120,000
งบเทศบาล

โรงเรียนมี
- มีอาคารสถานที่ที่ให้บริการ
ประสิทธิภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน
มากขึ้น

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. ติดตั้งกันสาดหน้าอาคาร
เรียนพฤกษาสวรรค์
- โครงทาด้วยเหล็ก หลังคา
มุงด้วยเมทัลชีล
ตามแบบแปลนเทศบาล
3. ปูกระเบื้องหน้าระเบียง
อาคารก้ามปู
- ปูกระเบื้องหน้าระเบียง
อาคารเรียนก้ามปู ชั้น 3 พืน้
ที่ไม่นอ้ ยกว่า 300 ตร.ม.
4. ก่อสร้างปรับปรุงขยาย
พื้นที่เวทีเอนกประสงค์ใต้ถุน
อาคารพฤกษา
- ปรับปรุงขยายพื้นที่
กว้างไม่นอ้ ยกว่า 3.10 ม.
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 11 ม.
ตามแบบแปลนเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
400,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

-

-

100,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

-

100,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5. ติดตั้งกันสาดหน้าอาคาร
เรียนก้ามปู
- โครงทาด้วยเหล็กหลังคา
มุงด้วยเมทัลชีล
ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่าง
อาคารเรียน
- ระหว่างอาคารเรียนก้ามปู
อาคารพฤกษาสวรรค์ และ
อาคารจามจุรี
ตามแบบแปลนเทศบาล
7. ก่อสร้างหลังคาลานกีฬา
อเนกประสงค์
ตามแบบแปลนเทศบาล

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
400,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
400,000
งบเทศบาล

-

1,500,000
งบเทศบาล

1,500,000
งบเทศบาล

-

2,500,000
งบเทศบาล

2,500,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8. ปูกกระเบื้องใต้อาคาร
พฤกษาสวรรค์
- ขยายพื้นที่เวทีพร้อมปู
กระเบือ้ งใต้อาคารพฤษาสวรรค์
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 400 ตร.ม
ตามแบบแปลนเทศบาล
9. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารเรียน

39 โครงการพัฒนาและปรับปรุง - เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ของโรงเรียนให้
ร.ร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด มีสภาพที่อานวยต่อการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ

1. ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
12 ห้องเรียน
- ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง
รหัส (สน.ศท.4/12)
ตอกเสาเข็ม จานวน 1 หลัง
2. ก่อสร้างรั้ว คสล.
- ก่อสร้างรั้ว คสล.
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 188 ม.
ตามแบบแปลนเทศบาล

2558
(บาท)
-

-

12,300,000
งบอุดหนุน

-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
500,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล
-

1,000,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
500,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- มีอาหาคารเรียนเพียง
พอต่อการขยายชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
- มีอาคารสถานที่ที่
ให้บริการได้อย่างมี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

100,000
งบเทศบาล
-

-

โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน
มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. เปลี่ยนราวบันไดเหล็ก
อาคารเรียน 3
- เปลี่ยนเป็นราวบันได
สแตนเลส
5. ทาสีรั้วหน้าโรงเรียน
- ทาสีรั้วหน้าโรงเรียน
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 70 ม.
6. ก่อสร้างทางเดินระหว่าง
อาคาร
- ทาด้วยโครงเหล็กหลังคา
ทาด้วยเมทัลชีท ระหว่าง
อาคารเรียน 1 อาคารเรียน 3
และอาคารเรียน 4
ตามแบบแปลนเทศบาล
7. ทาสีอาคารเรียน 3
- ทาสีภายนอกอาคาร
จานวน 1 หลัง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
150,000
งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล
-

300,000
งบเทศบาล

-

500,000
งบเทศบาล

-

2560
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

40 โครงการพัฒนาและปรับปรุง - เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ของโรงเรียน
ร.ร.เทศบาล 3 ท่าแดง
ให้มสี ภาพที่ดี เอือ้ อานวยต่อ
การเรียนการสอนและการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ

41 โครงการพัฒนาและปรับปรุง - เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ของโรงเรียนให้
ร.ร.เทศบาล 4 มหาราช
มีสภาพที่ดเี อื้ออานวยต่อการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจาวันของนักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ก่อสร้างกันสาดบริเวณ
ทางเท้า
- ติดตั้งกันสาดบริเวณทาง
เท้าจากหน้าโรงเรียนต่อเข้า
อาคารเรียนต่างๆ
2. กั้นห้องใต้อาคารเรียน 5
จานวน 1 ห้อง
3. ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
12 ห้องเรียน
1. ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.
4 ชั้น 12 ห้องเรียน จานวน
3 หลัง (ปีละ 1 หลัง)
2. ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.
3 ชั้น 12 ห้องเรียน 1 หลัง
3. ก่อสร้างรั้ว คสล. แบบ A
ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน
ก่อสร้างประตูทางเข้า
สแตนเลสแบบราวเลื่อน

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
1,000,000
งบเทศบาล

-

-

-

12,300,000
งบอุดหนุน

12,300,000

12,300,000

12,300,000

10,000,000

-

-

2,800,000

-

-

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรียนมี
- มีอาคารสถานที่ที่
ประสิทธิภาพ ให้บริการได้อย่างมี
ในการให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชน
มากขึ้น

กองการศึกษา

โรงเรียนมี
- มีอาคารสถานที่ที่
ประสิทธิภาพ ให้บริการได้อย่างมี
ในการให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชน
มากขึ้น

กองการศึกษา

1,000,000
งบเทศบาล
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. ก่อสร้างรั้วแบบ B (รั้วด้าน
ข้าง 2 ข้าง) และด้านหลัง
5. ก่อสร้างถนนเอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.04
เมตร รวมพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
3,700 ตารางเมตร
6. ก่อสร้างคูระบายน้าภายใน
โรงเรียน
7. ก่อสร้างเสาธงสูง ขนาดไม่
น้อยกว่า 18 เมตร
8. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
หน้าเสาธง พื้นลานคอนกรีต
ผิวขัดหยาบ
9. ก่อสร้างอาคารอานวยการ
(สานักงาน, ห้องสมุด,
ห้องประชุม, โรงอาหาร,
ห้องคอมฯ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
1,900,000
-

2560
(บาท)
-

2,800,000

-

-

3,300,000

-

-

700,000

-

-

700,000

-

-

24,000,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
10. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
จานวน 8 จุด

11. ก่อสร้างสระว่ายน้า

42 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบตั งิ าน
และพัฒนาการเรียนการสอน
สาหรับโรงเรียน หน่วยงาน
ในสังกัดและกองการศึกษา

- เพือ่ ใช้เป็นอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนการสอน
- เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพือ่ ให้นักเรียนมีวสั ดุอปุ กรณ์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ
- เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. เครื่องปรับอากาศ
จานวน 6 เครื่อง
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
100,000
งบเทศบาล/
งบอุดหนุน
9,000,000
เงินกู้

198,000
งบเทศบาล
8,000
งบเทศบาล

เทศบาล/
งบอุดหนุน
-

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบเทศบาล/
งบอุดหนุน
-

-

-

-

-

โรงเรียนใน
- การพัฒนาการเรียนการสอน
สังกัดเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ - มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ในการเรียน แก่การปฏิบตั งิ าน
การสอนดีขึ้น

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. คอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. กล้องถ่ายรูป
จานวน 1 กล้อง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1. ถังเก็บน้าพลาสติก
จานวน 1 ถัง พร้อมติดตั้ง

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

30,000
งบเทศบาล
5,100
งบเทศบาล
18,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

-

-

23,500
งบเทศบาล

-

-

58,000
งบเทศบาล

-

-

2558
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. เครื่องปรับอากาศ
จานวน 5 เครื่อง
2. โต๊ะ-เก้าอี้ สาหรับ
รับประทานอาหาร
(1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว
เก้าอี้ 2 ตัว พร้อมติดเกาะ
เป็นชุด) จานวน 30 ชุด
3. เครื่องพิมพ์สาเนาระบบ
ดิจิตอล
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. กล้องถ่ายภาพ จอ LCD
จานวน 1 กล้อง

2558
(บาท)

200,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

-

-

-

-

-

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

-

70,000
งบเทศบาล

70,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนเทศบาล 2
(คลองจิหลาด)
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. โต๊ะ-เก้าอี้รบั ประทานอาหาร
(1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว
เก้าอี้ 2 ตัว พร้อมติดเกาะ
เป็นชุด) จานวน 30 ชุด
2. เครื่องช่วยสอน - ลาโพง
ขยายเสียงแบบพกพา
จานวน 30 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟ
จานวน 3 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จานวน1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

300,000
งบเทศบาล

-

-

120,000
งบเทศบาล

-

-

90,000
งบเทศบาล
9,000
งบเทศบาล
4,300
งบเทศบาล

-

-

-

-

-

-

2558
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จานวน 76 ชุด
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า
12 ที่นั่ง (รถตู้)
จานวน 1 คัน
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. เครื่องปรับอากาศ
จานวน 24 เครื่อง
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์
จานวน 6 ตัว
3. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ผู้บริหาร
จานวน 1 ชุด
4. ผ้าม่านชนิดทึบแสง
จานวน 27 ชุด

2558
(บาท)

98,800
งบเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

-

2560
(บาท)

-

1,400,000
งบเทศบาล

-

-

792,000
งบเทศบาล
36,000
งบเทศบาล
11,000
งบเทศบาล
216,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
จานวน 6 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟ
จานวน 6 เครื่อง
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. โทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV)
ขนาด 32 นิว้ จานวน 2 เครื่อง
2. จอทัสกรีน ขนาดไม่น้อยกว่า
50 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ SVGA จานวน 4 เครื่อง
4. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า จานวน 4 ชุด

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

180,000
งบเทศบาล
18,000
งบเทศบาล
30,600
งบเทศบาล
11,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

48,000
งบเทศบาล
380,000
งบเทศบาล
96,000
งบเทศบาล
48,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

2558
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. โต๊ะสาธิต
จานวน 1 ตัว
2. แท่นยกพื้น
จานวน 1 ชุด
3. ตู้ใต้ระดับหน้าต่าง
พร้อมก๊อกน้าและอ่างน้า
จานวน 4 ตู้
4. ตู้ทบึ ระดับหน้าต่าง
จานวน 5 ตู้
5. ตู้เก็บสารเคมี
จานน 4 ตู้
6. ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
จานวน 4 ตู้
7. ตู้กระจกรอบด้าน
จานวน 1 ตู้

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

12,000
งบเทศบาล
3,200
งบเทศบาล
30,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

-

-

36,500
งบเทศบาล
34,000
งบเทศบาล
32,800
งบเทศบาล
8,200
งบเทศบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

2558
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. จอโปรเจคเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
3. ตู้ลาโพงติดผนัง (คู)่
จานวน 1 ชุด
4 . ชุดไมโครโฟน
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1. หุ่นจาลอง
จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

15,000
งบเทศบาล

-

-

10,000
งบเทศบาล
30,000
งบเทศบาล
40,000
งบเทศบาล
90,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

8,200
งบเทศบาล

-

-

2558
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กองการศึกษา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
จอขนาด ไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ชนิด LED สี แบบ Network
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก
จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องสารองไฟ
จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

44,000
งบเทศบาล

-

-

25,000
งบเทศบาล
18,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

4,300
งบเทศบาล
6,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

2558
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

43 โครงการศูนย์ส่งเสริม
ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร
ของจังหวัดกระบี่และกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มี
ความรู้ความสามารถและ
พร้อมต่อการรองรับการเป็น
เมืองท่องเที่ยวและการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

44 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา - เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ดูงานของพนักงานครูเทศบาล ให้แก่คณะครู
- เพื่อให้พนักงานครูเทศบาล
มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม
ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
จานวน 1 แห่ง
(รายละเอียดปรากฏตามแบบ
เทศบาล)

- จัดการประชุมอบรม
และศึกษาดูงาน 1 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่า
150 คน

2558
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
42,000,000
งบอุดหนุน

1,000,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีสถานที่
ให้ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน
จานวน 1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- จังหวัดกระบี่และกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
มีบคุ ลากรที่มคี วามพร้อม
ต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยว
และการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

จัดประชุม
- คณะพนักงานครูเทศบาล
อบรมทัศนศึกษา ได้มคี วามรู้และประสบการณ์
จานวน 1 ครั้ง/ปี มากขึน้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.2 แนวทางการพัฒนา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการส่งเสริมองค์กร
- เพื่อส่งโรงเรียนเข้าประกวด - ส่งโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทา การจัดทาแผนพัฒนาการ
เข้าร่วมประกวดแข่งขันต่างๆ
แผนพัฒนาการการศึกษา
การศึกษาดีเด่น
จานวน 4 โรงเรียน
ดีเด่น

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองกระบี่

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมสัมมนาศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

3 โครงการพัฒนาการบริหาร
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน การจัดการเรียนการสอน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียน
(SBMLD) โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองกระบี่

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
100,000
โรงเรียน
- เพื่อเป็นการพัฒนา
งบเทศบาล
เข้าร่วมประกวด โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้
การจัดทาแผน เป็นที่ยอมรับของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

จานวน
4 โรงเรียน

- ค่าการฝึกอบรม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าวัสดุสานักงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
เกี่ยวข้องกับโครงการ

300,000
งบเทศบาล

300,000
งบเทศบาล

300,000
งบเทศบาล

จัดการอบรม - คณะกรรมการสถานศึกษา
สัมมนาฯ
ขั้นพื้นฐานฯ มีความรู้และ
จานวน 1 ครั้ง/ปี เข้าใจในการจัดการศึกษา

ร.ร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า
ร.ร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด
ร.ร.เทศบาล ๓ ท่าแดง
ร.ร.เทศบาล 4 มหาราช

3,000,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)

3,000,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)

3,000,000
โรงเรียน
งบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ
จานวน
(SBMLD)
4 โรงเรียน

- ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.2 แนวทางการพัฒนา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 โครงการพัฒนาการบริหาร
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน การจัดการเรียนการสอน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียน
(SBMLD) โรงเรียน (ดีเด่น)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ร.ร.เทศบาล ๑ ตลาดเก่า

ร.ร.เทศบาล ๒ คลองจิหลาด

ร.ร.เทศบาล ๓ ท่าแดง

ร.ร.เทศบาล 4 มหาราช

2558
(บาท)
250,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)
250,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)
250,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)
250,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
250,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)
250,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)
250,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)
250,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2560
(บาท)
250,000
โรงเรียน
งบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ
จานวน
(SBMLD)
4 โรงเรียน
250,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)
250,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)
250,000
งบประมาณ
โครงการ
(SBMLD)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และทานุบารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการสนับสนุนการดาเนินการ
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มกี จิ กรรมในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพิธีบวงสรวง
- เพื่อเป็นการเผยแพร่
- ผู้บริหารท้องถิ่น
250,000
250,000
องค์จตุคามรามเทพ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เป็น สมาชิกสภาเทศบาล
งบเทศบาล
งบเทศบาล
เอกลักษณ์ของเมืองกระบี่
พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชุมชน อสม. ชมรม
จานวน 300 คน
2 โครงการจัดงานวันเทศบาล

- เพื่อให้พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้าง พนักงานจ้างได้ตระ
หนักถึงบทบาทหน้าที่ความ
สาคัญของหน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์
งานของเทศบาลที่มตี อ่ สังคม
ให้ประชาชนได้รับทราบ
- จัดกิจกรรมทางศาสนา
และกิจกรรมกีฬาเปตอง
ตะกร้อ กีฬาพื้นบ้าน
ฟุตซอล เป็นต้น

- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศาบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล พนักงานจ้าง
ได้รวมกิจกรรม
จานวน 400 คน

500,000
งบเทศบาล

500,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
250,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ผู้เข้าร่วม
- เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรม
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าเชิงอนุรักษ์
จานวน 300 คน ประวัตศิ าสตร์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
งานธุรการ

- ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
ต่อตนเองและครอบครัว

500,000
งบเทศบาล

ผู้เข้าร่วม
- พนักงานเทศบาล/พนักงาน
กิจกรรม
จ้างได้ตระหนักถึงบทบาท
จานวน 400 คน หน้าที่ความสาคัญของหน่วย

การปกครองท้องถิ่น และ
ประชาสัมพันธ์งานของ
เทศบาลที่มตี อ่ สังคมให้
ประชาชนได้รับทราบ
- เกิดความรัก ความสามัคคี
ภายในหน่วยงาน

สานักปลัดฯ
งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และทานุบารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการสนับสนุนการดาเนินการ
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มกี จิ กรรมในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
(บาท)
(บาท)
3 โครงการวันท้องถิ่นไทย
- เพื่อเป็นการน้อมราลึก
- จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กร
30,000
30,000
18 มีนาคมของทุกปี
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
งบเทศบาล
งบเทศบาล
พระบาทพระบาทสมเด็จ
จังหวัดกระบี่ พิธีถวายราช
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
สักการะพระบาทสมเด็จ
ทรงมีตอ่ การปกครอง
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ท้องถิ่นไทยและเพื่อให้
รัชกาลที่ 5
หน่วยงานที่มหี น้าที่เกี่ยวโยง
- จัดกิจกรรมสาธารณ
ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ประโยชน์ภายในเขต
ของการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลเมืองกระบี่
- จัดกิจกรรมร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ
4 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
สมเด็จพระบรมราชินนี าถ

- เพือ่ เป็นการแสดงความจงรัก - จัดกิจกรรมเทิดพระเกียติ
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ข้าราชการ พ่อค้า
เชิดชูสถาบันของชาติ
ประชาชน ร่วมกิจกรรม

30,000
งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
30,000 จัดกิจกรรม - ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้
งบเทศบาล
วันท้องถิ่นไทย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
จานวน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
1 ครั้ง/ปี เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5
- ได้ร่วมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ภายในเขต
เทศบาล
- สร้างความสามัคคีระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 จัดกิจกรรม - ประชาชนได้มโี อกาส
งบเทศบาล
เทิดพระเกียรติฯ แสดงความจงรักภักดีตอ่
จานวน
สถาบันร่วมลงนามถวาย
2 ครั้ง/ปี พระพร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
งานธุรการ

สานักปลัดฯ
งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และทานุบารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการสนับสนุนการดาเนินการ
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มกี จิ กรรมในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
(บาท)
(บาท)
5 โครงการสนับสนุนกิจกรรม - เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนนให้ - จัดสรรเงินอุดหนุนให้วัด,
200,000
80,000
ทางศาสนา
องค์กรทางศาสนาต่างๆ
มัสยิด,โบสถ์องค์กรทางศาสนา
งบเทศบาล
งบเทศบาล
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
ให้สามารถดาเนินกิจกรรม
1 มูลนิธิประชาสันติสุข
ทางศาสนาส่งเสริมและ
2 บ้านเตียวหู้เทียนซือ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
3 ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา
อันดีงานของท้องถิ่นอย่างมี
(บวงสรวงโต๊ะหินขวาง)
ประสิทธิภาพ
- วัดโบสถ์ องค์กรทางศาสนา
และหน่วยงานอื่นๆ

6 โครงการจัดงานประเพณี
ชักพระและตักบาตรเทโว

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีทอ้ งถิ่น

- จัดกิจกรรมเนื่องในวันออก
พรรษา จัดแห่เรือพระ
และมหรสพ ปีละ 1 ครั้ง

50,000
งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
80,000 หน่วยงานได้รับ - นักเรียนมีพฒ
ั นาการทาง
งบเทศบาล
การสนับสนุน ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ
กิจกรรม
สังคมและสติปญ
ั ญา
จานวน ๓ แห่ง เต็มศักยภาพ และเหมาะสม
กับวัย
- นักเรียนสามารถออกกาลัง
กายได้ดว้ ยตนเอง
- นักเรียนมีความรักความ
ผูกพันกับบุคคลในครอบครัว
- นักเรียนได้ออกกาลังกาย
มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
50,000 จัดกิจกรรม - ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วม
งบเทศบาล
วันออกพรรษา กิจกรรมอันเป็นประเพณีทาง
จานวน
พุทธศาสนา
1 ครั้ง/ปี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และทานุบารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการสนับสนุนการดาเนินการ
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มกี จิ กรรมในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
(บาท)
(บาท)
7 โครงการจัดงานวันครู
- เพื่อให้บคุ ลากรทางการ
- จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันครู
150,000
150,000
ศึกษาได้มคี วามตระหนักถึง
จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง
งบเทศบาล
งบเทศบาล
ความสาคัญในบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของตน
- เพื่อให้พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
พบปะ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด อปท. อื่นๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน

2560
(บาท)
150,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)
จัดกิจกรรม
วันไหว้ครู
จานวน
1 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ อปท.
ในจังหวัดกระบี่ มีความ
ตระหนักถึงความสาคัญใน
บทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนรวมทั้งได้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างครูและบุคลากร

กองการศึกษา

8 โครงการจัดงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่

- เพื่ออนุรักษ์ประเพณีทอ้ งถิ่น - จัดกิจกรรมและพิธีการ
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วันขึ้นปีใหม่ตกั บาตรพระภิกษุ
จังหวัดกระบี่
ขอพร ปีละ 1 ครั้ง

50,000
งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล

40,000
งบเทศบาล

จัดงาน
- ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่ อันเป็นประเพณีทอ้ งถิ่น
จานวน 1 ครั้ง/ปี

กองการศึกษา

9 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีทอ้ งถิ่น

600,000
งบเทศบาล

600,000
งบเทศบาล

600,000
งบเทศบาล

จัดงาน
- ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันสงกรานต์ อันเป็นประเพณีทอ้ งถิ่น
จานวน 1 ครั้ง/ปี

กองการศึกษา

- จัดกิจกรรมและพิธีการวัน
สงกรานต์ทาบุญตักบาตร
พระภิกษุสรงน้าพระพุทธรูป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และทานุบารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการสนับสนุนการดาเนินการ
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มกี จิ กรรมในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
(บาท)
(บาท)
10 โครงการจัดงานประเพณี
- เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวันลอย - จัดกิจกรรมเพื่อให้วันลอย
400,000
400,000
วันลอยกระทง
กระทง
กระทง มีการประกวดกระทง
งบเทศบาล
งบเทศบาล
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สาธิต การประกวดหนูนอ้ ย
จังหวัดกระบี่
นพมาศ และพิธกี ารลอยกระทง
ปีละ 1 ครั้ง
11 โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรม - เพื่อทราบรวบรวมข้อมูล
เครือข่ายวัฒนธรรมเทศบาล ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา
เมืองกระบี่
ทีม่ อี ยู่ในเขตเทศบาล
- เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมือง
กระบี่

- สารวจกิจกรรมในลักษณะ
ที่เป็นศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมปิ ญ
ั ญา ที่มใี นชุมชนต่างๆ
- เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมปิ ญ
ั ญาในชุมชน

25,000
งบเทศบาล

25,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
400,000
จัดงาน
- ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
งบเทศบาล
วันลอยกระทง อย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

จานวน 1 ครั้ง/ปี

25,000 สารวจข้อมูล - เทศบาลมีข้อมูลเกี่ยวกับ
งบเทศบาล
ด้านวัฒนธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จานวน
ภูมปิ ญ
ั ญาในชุมชนต่างๆ
1 ครั้ง/ปี ถูกต้องครบถ้วน สามารถใช้
ข้อมูลดังกล่าว วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและสืบสาร
วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และทานุบารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการสนับสนุนการดาเนินการ
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มกี จิ กรรมในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
(บาท)
(บาท)
12 โครงการจัดกิจกรรม
- เพื่อจัดกิจกรรม
- จัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ
3,000,000
3,000,000
หอศิลป์อนั ดามัน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
งบเทศบาล
งบเทศบาล
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ รัตนราชสุดาฯ เจริญ
จัดจ้างบุคลากรหรือที่
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ปรึกษาประจาหอศิลป์ฯ
- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
- จัดการเรียนการสอนศิลปะ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ให้แก่เด็ก เยาวชน
- เพือ่ เป็นการสนับสนุนการจัด และประชาชน
กิจกรรมหอศิลป์ฯ ให้สามารถ - จัดแสดงผลงานทางศิลปะ
ดาเนินการได้อย่างมี
ของศิลปิน กลุ่มประชาชน ครู
ประสิทธิภาพ
อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา
- เพือ่ เป็นการส่งเสริมการ
และเยาวชน
ท่องเทีย่ วของจังหวัดกระบีแ่ ละ - พิธีเปิดหอศิลป์อนั ดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน - จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
- เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้เด็ก งานศิลป์
เยาวชน ประชาชน มีความ
ผูกพันกับศิลปะ วัฒนธรรม
ก่อให้เกิดอุปนิสัยที่ออ่ นโยน
ส่งผลต่อการพัฒนาสังคม
ที่มคี ณ
ุ ภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
3,000,000 จัดกิจกรรม - สามารถดาเนินกิจกรรม
งบเทศบาล หอศิลป์อันดามัน โครงการอันเป็นการเฉลิม
จานวน 1 ครั้ง/ปี พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถอนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปะ วัฒนธรรม แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนผู้ที่สนใจ
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
- การบริหารจัดการ
หอศิลป์อนั ดามันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และทานุบารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการสนับสนุนการดาเนินการ
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มกี จิ กรรมในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
(บาท)
(บาท)
13 โครงการพบปะเยี่ยมเยียน
- ส่งเสริมสนับสนุนมีส่วนร่วม - ประชาชนชาวไทย
25,000
25,000
ประชาชนในเดือนรอมฎอน ในกิจกรรมวัฒนธรรมและ
ผู้นบั ถือศาสนาอิสลาม
งบเทศบาล
งบเทศบาล
ประเพณีอนั ดีงามของชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
มุสลิมเป็นการสร้างความ
ประกอบกิจกรรม ณ มัสยิด
สัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างบุคลากร
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
ของเทศบาลทุกฝ่ายกับ
จานวน ๓ มัสยิด
ผู้ประกอบกิจกรรมตาม
วัฒนธรรมประเพณีในช่วงการ
ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
- พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รับฟังปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบ
กิจกรรมการถือศีลอด เพื่อนา
ไปดาเนินการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแก้ไข

2560
(บาท)
25,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)
เยีย่ มเยือน
มัสยิด
ในเดือนรอมฏอน
3 แห่ง/ปี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- พี่นอ้ งชาวไทยมุสลิม
ได้มที ศั นคติที่ดี ต่อเทศบาล
และมีขวัญกาลังใจในการ
ประกอบกิจกรรมและเป็น
การสร้างความสัมพันธ์
ความรัก ความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงานราชการ
กับองค์กรชุมชนมากยิ่งขึ้น
- เทศบาลได้รับทราบปัญหา
ความต้องการของประชาชน
และนาไปพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และทานุบารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการสนับสนุนการดาเนินการ
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มกี จิ กรรมในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
(บาท)
(บาท)
14 โครงการถวายพระพรเนื่อง
- เพื่อจัดกิจกรรมแสดงความ - จัดกิจกรรมกล่าวคา
10,000
10,000
ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
จงรักภักดีตอ่ สถาบัน
อาศิรวาทเนื่องในวันแม่
งบเทศบาล
งบเทศบาล
และวันพ่อแห่งชาติ
พระมหากษัตริย์
แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ

15 โครงการจัดงานประเพณี
- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
สมโภชและถวายเทียนพรรษา ประเพณีทอ้ งถิ่น

16 โครงการสืบสานประเพณี
รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ในวันสงกรานต์

- เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีในท้องถิ่น
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความรักความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้สูงวัย
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความรักความเข้าใจภายใน
ครอบครัว

- จัดงานสมโภชและถวาย
เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา
ปีละ 1 ครั้ง

200,000
งบเทศบาล

- จัดกิจกรรมประเพณีรดน้า
ดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
ภายในเขตเทศบาล จานวน
1 ครั้ง โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ไม่นอ้ ยกว่า
100 คน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรดน้าผู้สูงอายุ
ไม่นอ้ ยกว่า 300 คน

150,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
10,000 จัดกิจกรรม - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
งบเทศบาล
ถวายพระพรฯ แสดงความจงรักภักดีตอ่
จานวน 2 ครั้ง/ปี สถาบันพระมหากษัตริย์

200,000 จัดงานสมโภช - ประชาชนได้มโี อกาส
งบเทศบาล
และถวายเทียน ร่วมงานประเพณีทางศาสนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการฯ

กองการศึกษา

พรรษา
จานวน 1 ครั้ง/ปี

150,000
งบเทศบาล

150,000
งบเทศบาล

จัดกิจกรรม
รดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุ
จานวน 1 ครั้ง/ปี

- วัฒนธรรมประเพณีการ
รดน้าดาหัวผู้สูงอายุได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
- เกิดความรักความสามัคคี
แก่สมาชิกภายในชุมชนและ
ภายในครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และทานุบารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการสนับสนุนการดาเนินการ
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มกี จิ กรรมในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
(บาท)
(บาท)
17 โครงการกฐินเทศบาล/
- เพื่อทานุบารุงศาสนา
- จัดกิจกรรมทอดกฐิน
50,000
50,000
ชุมชนสามัคคี
เป็นการรักษาวัฒนธรรม
จานวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม
งบเทศบาล
งบเทศบาล
อันดีงามของท้องถิ่นและ
กิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 150 คน
ในการสร้างพลังสามัคคี
ในชุมชนกับเทศบาล

2560
(บาท)
50,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จัดกิจกรรม - ทาให้พทุ ธศาสนายั่งยืน
ทอดกฐิน
ในจิตใจของประชาชน
จานวน 1 ครั้ง/ปี สามารถรักษาวัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คงอยู่และทาให้
ประชาชนมีความรักใคร่
กลมเกลียวกันมีความเข้าใจ
อันดีตอ่ เทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนเผยแพร่ ส่งเสริม และให้ความรู้ ในการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมช่างแต่งผมเสริมสวย
เทศบาลเมืองกระบี่
โดยมีกจิ กรรมดาเนินการ
ดังนี้
- กิจกรรมตัดผม-ซอยผมฟรี
ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้สมาชิก
ในชุมชนมีความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/อาหาร/ของดีในชุมชน
ต่างๆ ได้มกี ารประชาสัมพันธ์
เผยแพร่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดนิทรรศการแสดงความรู้
ด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น /
ด้านอาหาร/ความรู้ตา่ งๆ
ในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วม
แสดงนิทรรศการ ไม่นอ้ ยกว่า
30 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 500 คน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

2560
(บาท)
100,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ผู้เข้าร่วม
- ได้เผยแพร่ความรู้ดา้ น
นิทรรศการฯ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นและของดี
จานวน 500 คน แต่ละชุมชนได้เป็นที่รู้จักเพิ่ม

- จัดกิจกรรมตัดผมฟรีให้
กับประชาชนเนื่องในวันพ่อ
และวันแม่แห่งชาติ มีผู้เข้า
ร่วมไม่นอ้ ยกว่า 50 คน

กองสวัสดิการ
สังคม

มากขึ้น
- เป็นการอนุรักษ์ภมู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

กองสวัสดิการ
สังคม

สมาชิกชมรม
แต่งผมเสริมสวย
ร่วมกิจกรรม
จานวน 50 คน

- เพื่อบริการตัดผม-ซอยผม
ฟรีในวันพ่อและวันแม่ให้
กับประชาชนในเขตเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000
งบเทศบาล

20,000
งบเทศบาล

20,000
งบเทศบาล

- เพื่อบริการให้กบั ประชาชน
ผู้ดอ้ ยโอกาสต่างๆ ในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนเผยแพร่ ส่งเสริม และให้ความรู้ ในการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษสาหรับ
ช่างแต่งผมเสริมสวย

- เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
- จัดการอบรมให้ความรู้ดา้ น
และเพิ่มพูนความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่ช่างแต่งผม
ภาษาอังกฤษให้แก่ช่างแต่งผม เสริมสวยในเขตเทศบาลเมือง
เสริมสวย
กระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 50 คน

- โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ฝีมอื ช่างแต่งผมเสริมสวย

- เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่
ช่างแต่งผมเสริมสวย

- กิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อสุขภาพและอนามัย
ของช่างแต่งผมเสริมสวย

- เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
ช่างแต่งผมเสริมสวย (ชุดใหม่)
แก่ช่างแต่งผมเสริมสวย
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 50 คน

- จัดอบรมให้ความรู้
แก่ช่างตกแต่งเสริมสวย
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 50 คน

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- สมาชิกชมรมช่างแต่งผม
เสริมสวยมีทกั ษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพและการดารง
ชีวิตประจาวันเพื่อรองรับ
การเป็นเมืองคุณภาพ

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

- สมาชิกชมรมช่างแต่งผม
เสริมสวยมีความรู้ และทักษะ
มากขึ้น

30,000
งบเทศบาล

60,000
งบเทศบาล

60,000
งบเทศบาล

- สมาชิกชมรมช่างแต่งผม
เสริมสวยมีความรู้ และรู้หลัก
ในการรักษาสุขภาพอนามัย
ของช่างเสริมสวยมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนเผยแพร่ ส่งเสริม และให้ความรู้ ในการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้การอบสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ

- เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
สาหรับประชาชนและผู้ที่
สนใจศึกษาค้นคว้าด้าน
สมุนไพร

- จัดทาป้ายชื่อสมุนไพร
และสรรพคุณของสมุนไพร
แต่ละชนิด (ป้ายอะครีลิค)
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 200 ป้าย

4 โครงการก่อสร้างตลาด
ช่วงเย็นบริเวณหน้าโรงแรม
ซิตี้

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
สภาพพื้นที่ให้มคี วามพร้อม
ต่อการรองรับประชาชน
และนักท่องเที่ยว
- เพื่อเพิ่มและกระจาย
รายได้ให้แก่ประชาชน

- ก่อสร้างอาคารตลาดซิตี้
๑ ชั้น จานวน ๑ แห่ง

- เพือ่ ปรับปรุงลานขายอาหาร
สะพานเจ้าฟ้าให้เป็นระเบียบ
และถูกสุขลักษณะ

- ปรับปรุงลานขายอหาร
สะพานเจ้าฟ้า จานวน 1 แห่ง

5 โครงการครัวเจ้าฟ้า
ศูนย์อาหารปลอดภัย

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

-

-

17,578,000
งบอุดหนุน/
เทศบาล
(9,891,000
งบอุดหนุน
/7,687,000
งบเทศบาล)
-

2560
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ป้ายอะครีลิค - ประชาชนได้แลกเปลี่ยน
บอกชื่อสมุนไพร ประสบการณ์ตา่ งๆ ในการ
จานวน
ดาเนินชีวิต
200 ป้าย
อาคาร
- มีสถานที่ที่สามารถให้
ตลาดซิตี้
บริการแก่ประชาชนที่มา
จานวน 1 หลัง จับจ่ายใช้สอยได้สะดวกสบาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

กองช่าง

- เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในพื้นที่

14,400,000 ศูนย์อาหาร - ประชาชนและนักท่องเที่ยว
งบอุดหนุน
จานวน 1 แห่ง มีสถานที่รับประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.5 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการปฏิบตั งิ านของบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดงี ามของประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอบรมสัมมนา
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กระบี่และผู้บริหารและ
พนักงานทัศนศึกษาดูงาน

- เพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถของสมาชิก
สภาเทศบาลและผู้บริหาร
ของเทศบาลให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- สมาชิกสภาเทศบาล/
ผู้บริหารและพนักงาน
จานวน 100 คน

2 โครงการอบรม
พนักงานเทศบาล/
พนักงานครูเทศบาล/
ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง

- เพื่อให้พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ รวมทั้งด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบตั งิ าน

- พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง
จานวน 200 คน

3 โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ

- เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิ
- จ้างที่ปรึกษาเพื่อสารวจ
ราชการที่ได้ดาเนินงาน
และประเมินผลการปฏิบตั ิ
มาตลอด รวมทัง้ ใช้เป็นเอกสาร ราชการ
ประกอบการประเมินเงินรางวัล
ประจาปี

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
1,000,000
300,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
300,000
ผู้เข้าร่วม
- สมาชิกสภาเทศบาลและ
งบเทศบาล การอบรมสัมนาฯ ผุ้บริหารจะมีความรุ้ความ
ไม่น้อยกว่า สามารถในการปฏิบตั งิ าน
100 คน
และบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
งานธุรการ

200,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

ผู้เข้าร่วม
การอบรมฯ
ไม่น้อยกว่า
200 คน

- พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจา/พนักงาจ้าง
มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถตลอดจนมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่

สานักปลัดฯ
งานการ
เจ้าหน้าที่

30,000
งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล

จ้างสถาบัน
การศึกษา
ทาการประเมิน
จานวน 1 ครั้ง/ปี

- สามารถนาผลการประเมิน
มาใช้ในการประกอบการ
ประเมินเงินรางวัลประจาปี
รวมทั้งการพัฒนาการปฏิบตั ิ
งานต่อไป

สานักปลัดฯ
งานการ
เจ้าหน้าที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.5 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการปฏิบตั งิ านของบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดงี ามของประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการอบรมพนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้างประจา/
พนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนางานในหน้าที่
รับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างให้สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให้พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง
ได้รับการเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ
ในงานของตนเอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ
- พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง
จานวน 200 คน
หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ตาแหน่ง
- พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้าง
จานวน 200 คน

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู้เข้าร่วม
การอบรมฯ
ไม่น้อยกว่า
200 คน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง
ประจา/พนักงานจ้าง มีการ
พัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างถูกต้อง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
งานการ
เจ้าหน้าที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.5 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการปฏิบตั งิ านของบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดงี ามของประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้

- เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
จิตสานึกให้ประชาชน
ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง
ในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่
ในข่ายต้องชาระภาษีทราบ
ถึงกาหนดระยะเวลาในการ
ชาระภาษี
- เพือ่ ให้บริการแก่ผู้ทมี่ าติดต่อ
ชาระภาษีที่สานักงานเทศบาล

- ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ติดตั้งในบริเวณต่างๆ
ไม่นอ้ ยกว่า 4 จุด
- ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์
ในการปฏิบตั งิ าน
- จัดซื้อน้าดื่ม, เครื่องดื่ม,
หนังสือ วารสารและ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
- จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์เกี่ยวกับ
การปฏิบตั งิ าน

6 โครงการรณรงค์
ด้านการป้องกันการทุจริต

- เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนได้ร่วมกันป้องกัน
การทุจริต

- จัดทาป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์หรือจัดทา
เอกสารเผยแพร่รณรงค์
ประชาสัมพันธ์

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

5,000
งบเทศบาล

5,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
50,000 ประชาสัมพันธ์ - ประชาชนชาระภาษี
งบเทศบาล
เชิญชวนให้ ท้องถิ่นภายในระยะเวลา
ประชาชนมา ที่กฎหมายกาหนด
เสียภาษี
- ทาให้การจัดเก็บรายได้
จานวน 1 ครั้ง/ปี มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้
- ประชาชนที่มารับบริการ
ได้รับความสะดวกและ
พึงพอใจในการบริการ

5,000 จัดทาเอกสาร - ประชาชนในเขตเทศบาล
งบเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ ทุกชุมชนได้รับการบริการจาก
จานวน 1 ครั้ง/ปี ภาครัฐฟรี โดยไม่มคี า่ ใช้จ่าย
- ประชาชนในเขตเทศบาล
ทุกชุมชนมีทศั นคติที่ดตี อ่
ภาครัฐ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

กองวิชาการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการบารุงรักษา
และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน
(เฉพาะระบบที่จัดซื้อจาก
กรมการปกครอง)

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ระบบคอมพิวเตอร์ภายใน
ห้องทะเบียนราษฎร
จานวน 3 ระบบ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
100,000 คอมพิวเตอร์ - ประชาชนได้รับการ
งบเทศบาล
จานวน 3 ระบบ บริการที่รวดเร็ว
- สร้างความประทับใจให้
กับประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
งานทะเบียนฯ

2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด - เพื่อรักษาความปลอดภัย
อาคารสานักงานเทศบาล
ทรัพย์สินของทางราชการ
เมืองกระบี่
- เพือ่ สร้างความเชื่อมั่น
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ

- ติดตั้งกล้อง CCTV
ภายในอาคารสานักงาน
และบริเวณโดยรอบ

300,000
งบเทศบาล

-

-

กล้องวงจรปิด - ประชาชน เจ้าหน้าที่
ในการรักษา มีความปลอดภัยในชีวิต
ความปลอดภัย และทรัพย์สิน
จานวน 16 ตัว

สานักปลัดฯ

3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด - เพื่อรักษาความปลอดภัย
อาคารแฟลตเทศบาล
ทรัพย์สินของทางราชการ
เมืองกระบี่
- เพือ่ สร้างความเชื่อมั่น
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้อาศัย

- ติดตั้งกล้อง CCTV
ภายในอาคารแฟลตเทศบาล
เมืองกระบี่ ทั้ง 3 หลัง
และลานจอดรถผู้พกั อาศัย
จานวน ๔๘ ตัว

650,000
งบเทศบาล

-

-

กล้องวงจรปิด - ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการรักษา ในชีวิตและทรัพย์สิน
ความปลอดภัย
จานวน 48 ตัว

สานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการทาสีอาคาร
- เพื่อให้อาคารสานักงาน
สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ สวยงาม

- จ้างเหมาทาสีอาคาร
สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่

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

5 โครงการทาความสะอาด
สานักงานตามนโยบาย
(5 ส.)

- เพื่อให้สานักงานมีความ
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม

- พนักงาน ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม

6,000
งบเทศบาล

6 โครงการจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
อาคารสานักงาน

- เพื่อรักษาความปลอดภัย
อาคารสานักงาน

7 โครงการจ้างเหมาดูแลลิฟท์
ในสานักงานเทศบาลเมือง
กระบี่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

อาคารสานักงาน - อาคารสานักงานเทศบาล
ได้รับการปรับปรุง มีความสวยงาม
จานวน 1 แห่ง

6,000 อาคารสานักงาน - อาคารสานักงานมีความ
งบเทศบาล
ได้รับการดูแล สะอาดเรียบร้อย สวยงาม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
งานธุรการ

สานักปลัดฯ
งานธุรการ

ความสะอาด
จานวน 1 แห่ง

- เพื่อดูแลรักษาลิฟท์ให้
สามารถบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการบนสานักงานได้

- จ้างเหมาเอกชนบริการ
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ราชการของ
เทศบาลเมืองกระบี่

230,000
งบเทศบาล

- จ้างเหมาเอกชนสาหรับ
ดูแลรักษาลิฟท์

80,000
งบเทศบาล

230,000
งบเทศบาล

230,000 อาคารสานักงาน - อาคารสถานที่ราชการของ
งบเทศบาล
ได้รับการดูแล เทศบาลเมืองกระบี่มคี วาม
ความปลอดภัย ปลอดภัย

สานักปลัดฯ
งานธุรการ

จานวน 1 แห่ง

80,000
งบเทศบาล

80,000
งบเทศบาล

ลิฟท์ของ
- ทาให้ประชาชนที่มาใช้
สานักงาน บริการได้รับความสะดวก
ได้รับการดูแล สบายมากยิ่งขึ้น
ไม่น้อยกว่า
12 ครั้ง/ปี

สานักปลัดฯ
งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8 โครงการจ้างเหมา
ทาความสะอาดอาคาร
สานักงาน

- เพื่อให้อาคารสานักงาน
สะอาดสวยงาม

9 โครงการซ่อมแซมอาคาร
สานักงานเทศบาลเมือง
กระบี่

- เพื่อซ่อมแซมอาคาร
สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
ที่ชารุดเสียหาย

10 โครงการจ้างเหมาเอกชน
ดูแลรักษาความปลอดภัย
ตลาดสดมหาราช

11 โครงการจ้างเหมาดูแลลิฟท์
ในตลาดสดมหาราช

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จ้างเหมาทาความสะอาด
อาคารสานักงาน
จานวน 8 คน
- ซ่อมแซมอาคารสานักงาน
ให้ใช้งานได้เป็นปกติ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
1,200,000
1,200,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
1,200,000
แม่บ้าน
- อาคารสานักงานเทศบาล
งบเทศบาล
ทาความสะอาด มีความสะอาด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
งานธุรการ

จานวน 8 คน

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000 อาคารสานักงาน - อาคารสานักงานมีความ
งบเทศบาล ได้รับการซ่อมแซม สมบูรณ์ปกติ
จานวน 1 แห่ง - ประชาชนมีความสะดวก
สบายในการติดต่อราชการ

สานักปลัดฯ
งานธุรการ

- เพื่อให้มผี ู้รับผิดชอบดูแล
- จ้างเหมาเอกชนปฎิบตั ิ
รักษาความปลอดภัยและ
หน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินของทางราชการและ ในตลาดสดมหาราชโดยมี
ของผู้ประกอบการในตลาดสด ผู้ปฏิบตั งิ านอย่างน้อย ๒ ราย
มหาราช

360,000
งบเทศบาล

360,000
งบเทศบาล

360,000 เจ้าหน้าที่รักษา - ลดการร้องเรียนเรื่อง
งบเทศบาล
ความปลอดภัย ทรัพย์สินสูญหาย
ตลาดสดฯ
- มีผู้รับผิดชอบหากเกิดการ
จานวน 2 คน สูญหายของทรัพย์สิน

กองสาธารณสุขฯ

- เพื่อให้มผี ู้ดแู ลบารุง
รักษาลิฟท์ให้สามารถบริการ
ประชาชนได้ตอ่ เนื่อง

42,000
งบเทศบาล

42,000
งบเทศบาล

42,000 ลิฟท์ของตลาดสด - ลิฟท์ได้รับการดูแลบารุง
งบเทศบาล
มหาราช ได้รับ รักษาและสามารถให้บริการ
การดูแล ไม่น้อย ประชาชนได้ตอ่ เนื่อง

กองสาธารณสุขฯ

- จ้างเหมาเอกชนดูแล
รักษาลิฟท์ จานวน ๑ ราย

กว่า 6 ครั้ง/ปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

12 โครงการจ้างเหมาดูแล
- เพื่อให้การบริการระบบ
ระบบไฟฟ้าและระบบประปา ไฟฟ้าและระบบประปา
ในตลาดสดมหาราช
ในตลาดสดมหาราชพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จ้างเหมาเอกชนดูแล
ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและระบบประปาใน
ตลาดสดมหาราช จานวน
๑ ราย

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
250,000 ระบบไฟฟ้า - ลดการร้องเรียนจาก
งบเทศบาล และระบบประปา ผู้ประกอบการระบบประปา
ในตลาดสด และระบบไฟฟ้าในตลาดสด
ใช้งานได้
มหาราชสามารถใช้ได้
ตลอดเวลา ตลอดเวลา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

100%

13 โครงการปรับปรุงสถานี
ฝังกลบมูลฝอย

- เพื่อบารุงรักษาไม่ให้
เสื่อมโทรม

- ซ่อมแซมส่วนที่ชารุด
ทาสีใหม่อาคารโรงจอดรถ
และอาคารสานักงาน

200,000
งบเทศบาล

-

-

ปรับปรุงสถานี - รักษาอาคารเพื่อยืดระยะ
ฝังกลบมูลฝอย เวลาไม่ให้ชารุดทรุดโทรม
จานวน 1 แห่ง

กองช่าง

14 โครงการติดตั้งป้ายแนะนา
ทางเข้าศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่

- เพื่อแนะนาทางเข้าออก
ศูนย์กาจัดขยะ เป็นการ
อานวยความสะดวกกับคณะ
ศึกษาดูงานและบุคคลทั่วไป

- ติดตั้งป้ายแนะนาทางเข้า
ออก ศูนย์กาจัดขยะ
จานวน 2 จุด

30,000
งบเทศบาล

-

-

ป้ายแนะนา - มีปา้ ยแนะนาทางเข้าออก
ทางเข้า-ออก ศูนย์กาจัดขยะที่ได้มาตรฐาน
ศูนย์กาจัดขยะ
จานวน 2 จุด

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ห้องน้าสวนสาธารณะธารา
(ข้างร้านส้มตา)

- เพื่อซ่อมแซมห้องน้า
สาธารณะที่ชารุดเสียหาย
ให้อยู่ในภาพดีพร้อมบริการ
นักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไป

16 โครงการติดตั้งระบบทีวี
วงจรปิด

- เพื่อรักษาทรัพย์สินของทาง - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
ราชการ
โรงคัดแยกและอาคาร
ชั่งน้าหนักขยะ

17 โครงการจ้างเหมา
- เพื่อให้มผี ู้รับผิดชอบดูแล
รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัยและ
หอศิลป์อนั ดามัน
ทรัพย์สินของศูนย์เรียนรู้
และศูนย์การเรียนรู้วฒ
ั นธรรม วัฒนธรรมอันดามัน
อันดามัน

- ปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคาร
ซ่อมเปลี่ยนวงกบบานประตู
ซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ ทาสี
ภายในนอกอาคาร จานวน
1 งาน

- จ้างเหมาเอกชนปฎิบตั ิ
หน้าที่รักษาความปลอดภัย
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
อันดามัน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
250,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

500,000
งบเทศบาล

-

500,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปรับปรุง
- มีหอ้ งน้าที่สะอาด สะดวก
ห้องน้าห้องส้วม ไว้บริการนักท่องเที่ยวและ
สาธารณะ ประชาชนทั่วไป
จานวน 1 แห่ง

กองช่าง

ติดตั้งกล้อง - เพื่อรักษาทรัพย์สินของทาง
วงจรปิด
ราชการ
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด

กองช่าง

500,000 อาคารหอศิลป์ - ทรัพย์สินของทางราชการ
งบเทศบาล
อันดามันและ มีความปลอดภัย
ศูนย์การเรียนรู้ฯ - มีผู้รับผิดชอบหากเกิดการ
ได้รับการดูแล สูญหายของทรัพย์สิน
จานวน 1 แห่ง

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการบริหารจัดการ
อาคารแฟลตเทศบาล
เมืองกระบี่

19 โครงการปรับปรุงที่ทาการ
ชุมชนรักษ์หว้ ยน้าแดง

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการ
อาคารแฟลตเทศบาลเมือง
กระบี่

- เพื่อเป็นการป้องกัน
การโจรภัยและสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชุมชน
- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสร้างความ
สวยงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริหารจัดการอาคารแฟลต
เทศบาลเมืองกระบี่
- ด้านความสะอาด
- ด้านความปลอดภัย
- ด้านอาคารสถานที่
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงที่ทาการชุมชน
รักษ์หว้ ยน้าแดง ดังนี้
- ปรับพื้นที่ พร้อมเทพื้น
คอนกรีตรอบอาคารที่ทาการ
ชุมชนรักษ์หว้ ยน้าแดง
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 65 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองกระบี่

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
5,000,000
5,000,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
5,000,000 แฟลตเทศบาล - ทรัพย์สินของทางราชการ
งบเทศบาล
ได้รับการ ได้รับการดูแลรักษาให้มี
ดูแลรักษา สภาพที่สมบูรณ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

จานวน 1 แห่ง

50,000
งบเทศบาล

-

-

ที่ทาการชุมชน
ได้รับการ
ซ่อมแซมปรับปรุง
จานวน 1 แห่ง

- ทาให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สินของชุมชน
- ที่ทาการชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 โครงการปรับปรุงทีท่ าการ
ชุมชนร่วมจิตร่วมใจ

- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสร้างความ
สวยงาม และความสะดวก
คล่องตัวในการจัดกิจกรรม

- ปรับปรุงที่ทาการชุมชน
ร่วมจิตร่วมใจ โดยการปรับ
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
ที่ทาการชุมชน
- จัดทาเวที ขนาดกว้าง
6 ม. ยาว 2.30 ม. สูง 13 นิว้

21 โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อม
ลดภาวะโลกร้อน

- เพื่อใช้สาหรับบารุงรักษา
สวนปาล์มขนส่งอุปกรณ์ ปุ๋ย
และอื่นๆ
- เพื่อใช้ทดสอบน้ามัน
ไบโอดีเซล

- จัดซื้อรถอีแต๋น จานวน
2 คัน

- เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้มี
ความพร้อมแก่การปฏิบตั งิ าน

- โรงจอดรถ

22 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
(งานสวนสาธารณะ)

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

-

-

2560
(บาท)
-

600,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)
ที่ทาการชุมชน
ได้รับการ
ซ่อมแซมปรับปรุง
จานวน 1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- ที่ทาการชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
และเกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรม

รถอีแต๋น
- ใช้ผลผลิตจากปาล์มน้ามัน
จานวน 2 คัน มาก่อให้เกิดประโยชน์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

กองช่าง

โดยการผลิตเป็นไบโอดีเซล

-

-

250,000 โรงจอดรถ - สถานที่ปฏิบตั งิ านได้รับ
งบเทศบาล
จานวน 1 แห่ง การพัฒนาเหมาะแก่การ
ปฏิบตั งิ าน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

23 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
เแนวเขตสวนสาธารณะ
ควนส้มสร้อย

- เพื่อกาหนดขอบเขตที่
ชัดเจนของสถานที่ราชการ

24 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
บ่อที่ 1

- เพื่อป้องกันกองขยะ
พังทะลายและป้องกันน้าชะ
ขยะลงบนถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรั้วลวดหนามและ
รั้วคอนกรีตรอบแนวเขต
สวนสาธารณะควนส้มสร้อย
ยาว 780 ม. พร้อมป้ายชื่อ
จานวน 1 ป้าย

- ถมดินปรับพื้นที่ปลูกหญ้า
ต้นไม้ พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
32,000 ม2
- ก่อสร้างคูระบายน้า
ความยาวรวม 1,600 ม.
- ค่าจ้างเหมาทาปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
450,000 สวนสาธารณะ - สถานที่ราชการมีขอบเขต
งบเทศบาล
ควนส้มสร้อย ที่ชัดเจนเป็นสัดส่วน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

มีรั้วลวดหนาม
และรั้วคอนกรีต
ยาว 780 ม.
พร้อมป้ายชื่อ
จานวน 1 ป้าย

-

-

1,500,000 บ่อขยะ บ่อที่ 1 - ระบายน้าชะขยะ
งบเทศบาล ได้รบั การปรับปรุง
จานวน 1 แห่ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการปรับปรุงโรงงาน
โยธาใหม่

วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้เป็นที่ทาการโรงงาน
โยธาฯ และมีสภาพพื้นที่
ใช้สอยที่เพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ภายใน
อาคาร ขนาด 10x50 ม.
- ปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม
- ติดตั้งระบบระบายอากาศ
ทางหลังคา จานวน 20 ตัว
- เจาะผนังพร้อมติดตั้ง
บานเกล็ดและเหล็กดัด
และหลังคากันสาด
จานวน 22 ชุด

2558
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2560
(บาท)
700,000 อาคารที่ปรับปรุง - เป็นศูนย์จักรกลของ
งบเทศบาล
มีพนื้ ที่
กองช่าง
ไม่น้อยกว่า - เป็นที่เก็บรักษาวัสดุและ
500 ตร.ม. อุปกรณ์โยธา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
สานักปลัดฯ

วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้ปฏิบตั งิ านด้านการ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ในการปฏิบตั งิ าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งานทะเบียนฯ
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ปฏิบตั งิ าน จานวน 1 ชุด
- เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมปฏิบตั กิ ารที่ใช้
สาหรับบริการงานทะเบียน
และบัตรประจาตัวประชาชน
รองรับระบบ CENTRALIZATION
โดยแยกรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ทะเบียนราษฎร
1. คอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟ (ICT ข้อ
53) จานวน 3 ชุด

2558
(บาท)
30,000
งบเทศบาล
3,000
งบเทศบาล
400,000
งบเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
30,000
งบเทศบาล
-

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

สานักปลัดฯ
30,000 มีครุภัณฑ์
งบเทศบาล
เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- การปฏิบตั งิ านเกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
- เจ้าหน้าที่มเี ครื่องมือ
เครื่องใช้ที่อานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั งิ าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
งานทะเบียนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

3. เครื่องพิมพ์ MulitFunCtion
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
(ICT ข้อ 45) โดยแต่ละชุด
จะมีลักษณะเฉพาะ
4. โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร
สาหรับเครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร์ จานวน 3 ชุด
5. Smart Card Reader
จานวน 3 ชุด
6. ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
Hardware พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง/Software จานวน
1 ระบบ
งานธุรการ
- เครื่องโทรสาร
- เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (สี)
จานวน ๑ เครื่อง

8,000
งบเทศบาล
8,500
งบเทศบาล

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งานกิจการสภา
- เครื่องบันทึกถอดข้อความ

งานป้องกันฯ
- รถยนต์บรรทุกน้า
อเนกประสงค์ ขนาดความจุ
12,000 ลิตร จานวน 1 คัน
- สายส่งน้าดับเพลิง
จานวน 10 เส้น
- ชุดดับเพลิงอาคาร
จานวน 4 ชุด ปีละ 2 ชุด
- หน้ากากกันควันพิษ ชนิด
คลุมเต็มหน้า ปีละ 2 ชุด
- ถัง BA สารองจานวน 4 ถัง
ปีละ 2 ถัง
- เครื่องปริ๊นเตอร์สี จานวน
1 เครื่อง

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

50,000
งบเทศบาล

-

-

3,800,000
งบเทศบาล

-

-

100,000
งบเทศบาล
160,000
งบเทศบาล

-

-

-

160,000
งบเทศบาล

-

40,000
งบเทศบาล
80,000
งบเทศบาล
-

40,000
งบเทศบาล
80,000
งบเทศบาล
-

5,500
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

27 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
กองคลัง

วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้ปฏิบตั งิ านด้านการ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ในการปฏิบตั งิ าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝ่ายแผนที่ฯ
- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
- เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ชนิด LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ชนิด LED ขาวดา
(ใช้สาหรับพิมพ์เช็ค)
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

15,000
งบเทศบาล
3,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

15,000
งบเทศบาล
5,500
งบเทศบาล

-

-

-

-

3,500
งบเทศบาล

-

-

3,000
งบเทศบาล

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
กองคลัง
มีครุภัณฑ์
เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- การปฏิบตั งิ านเกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
- เจ้าหน้าที่มเี ครื่องมือ
เครื่องใช้ที่อานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั งิ าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องสแกนเนอร์
สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
จานวน 1 เครื่อง
ฝ่ายพัฒนารายได้
- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ชนิด LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง
- โทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED)
ขนาด 32 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
3,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

15,000
งบเทศบาล
5,500
งบเทศบาล

-

-

-

-

3,000
งบเทศบาล

-

-

19,000
งบเทศบาล

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งานธุรการ
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ชนิด LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

28 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
กองสาธารณสุขฯ

- เพื่อใช้ปฏิบตั งิ านด้านการ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ในการปฏิบตั งิ าน

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

5,500
งบเทศบาล

-

-

- โทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED)
ขนาด 32 นิ้ว
จานวน 1๐ เครื่อง
- เครื่องวัดเสียงแบบวิเคราะห์
ความถี่ จานวน ๑ ชุด
- เครื่องวัดแสง
จานวน ๑ เครื่อง

120,000
งบเทศบาล
-

-

-

60,000
งบเทศบาล
30,000
งบเทศบาล

-

เพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการด้านสาธารณสุข
- จัดซื้อรถดูดโคลน/
ล้างท่อระบายน้า จานวน 1 คัน
- จัดซื้อรถขยะ
จานวน 2 คัน

5,000,000
งบเทศบาล

5,000,000
งบเทศบาล

5,000,000
งบเทศบาล

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองสาธารณสุขฯ
มีครุภัณฑ์
เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- การปฏิบตั งิ านเกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
- เจ้าหน้าที่มเี ครื่องมือ
เครื่องใช้ที่อานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั งิ าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- จัดซื้อรถพยาบาล
จานวน 1 คัน
(ผูกพัน 3 ปี)
29 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
กองช่าง

- เพื่อใช้ปฏิบตั งิ านด้านการ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ในการปฏิบตั งิ าน

งานธรุการ
- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
- เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
2 บานประตูจานวน 6 ตู้
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3
ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15
ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้

15,000
งบเทศบาล
3,000
งบเทศบาล
30,000
งบเทศบาล
8,000
งบเทศบาล
4,000
งบเทศบาล

งานวิศวกรรม
- รถจักรยานยนต์
จานวน 1 คัน

52,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กองช่าง
มีครุภัณฑ์
เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน

- การปฏิบตั งิ านเกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
- เจ้าหน้าที่มเี ครื่องมือ
เครื่องใช้ที่อานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั งิ าน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

งานสถาปัตย์
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
จานวน 1 ตัว

6,000
งบเทศบาล

-

-

งานผังเมือง
- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
- เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง

15,000
งบเทศบาล
3,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

งานช่างสุขาภิบาล
- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
- เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง

15,000
งบเทศบาล
3,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

-

-

1,600,000
งบเทศบาล

-

-

400,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)

งานสาธารณูปโภค
- รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ แรงม้า
จานวน ๑ คัน
- รถยนต์บรรทุกเล็ก 4 ล้อ
เครื่องยนต์เบนซินพร้อมติดตั้ง
ระบบแก๊ส LPG (ระบบหัวฉีด)
จานวน 1 คัน
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
จานวน ๑ ตัว
- โต๊ะขาพับ
จานวน ๑๐ ตัว
- เก้าอี้
จานวน ๓๐ ตัว

11,300
งบเทศบาล
25,000
งบเทศบาล
10,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

-

-

งานสวนสาธารณะ
- เครื่องทาน้าเย็น
จานวน ๑ เครื่อง

3,400
งบเทศบาล

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องปั่นย่อยกิ่งไม้
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องตัดแต่งใบไม้
ขนาดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
จานวน 2 เครื่อง
งานไฟฟ้า
- ชุดปฏิบตั งิ าน เสื้อ กางเกง
หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้า
จานวน ๒ ชุด

30 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
กองวิชาการฯ

- เพื่อใช้ปฏิบตั งิ านด้านการ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ในการปฏิบตั งิ าน

งานวิเคราะห์ฯ
- ชั้นวางแฟ้มเอกสาร
ติดผนัง
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
จานวน 1 ตัว
- เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
500,000
งบเทศบาล
20,000
20,000
งบเทศบาล
งบเทศบาล

55,000
งบเทศบาล

95,000
งบเทศบาล
15,000
งบเทศบาล
3,000
งบเทศบาล

-

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

กองวิชาการฯ
มีครุภัณฑ์
เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน

- การปฏิบตั งิ านเกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
- เจ้าหน้าที่มเี ครื่องมือ
เครื่องใช้ที่อานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั งิ าน

กองวิชาการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

งานบริการข้อมูลข่าวสารฯ
- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 ชุด
- เครื่องสารองไฟ
จานวน 2 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ชนิด inkjet (สี)
จานวน ๑ เครื่อง
- เครื่องสลับสัญญาณภาพ
จานวน 1 เครื่อง

30,000
งบเทศบาล
6,000
งบเทศบาล
5,000
งบเทศบาล
45,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

งานนิติการ
- คอมพิวเตอร์ notebook
จานวน 1 เครื่อง

25,000
งบเทศบาล

-

-

งานธุรการ
- เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง

3,000
งบเทศบาล

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

31 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
กองสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้ปฏิบตั งิ านด้านการ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ในการปฏิบตั งิ าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
- เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง
- โต๊ะคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว
- เครื่องเสียง ลาโพง
และอุปกรณ์ตา่ งๆ พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ชุด สาหรับลาน
แอโรบิกตลาดสดมหาราช
- หม้อหุงข้าว ขนาด 10 ลิตร
จานวน 2 ใบ
- พัดลมตั้งพื้น
จานวน 2 ตัว
- ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตัว
- เตาแก๊ส ขนาด 1 หัว
พร้อมถัง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
15,000
งบเทศบาล
3,000
งบเทศบาล
5,000
งบเทศบาล
120,000
งบเทศบาล

12,000
งบเทศบาล
5,000
งบเทศบาล
9,400
งบเทศบาล
5,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
กองสวัสดิการฯ
มีครุภัณฑ์
เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- การปฏิบตั งิ านเกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
- เจ้าหน้าที่มเี ครื่องมือ
เครื่องใช้ที่อานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั งิ าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- คูลเลอร์ ขนาด 40 ซม.
จานวน ๑ เครื่อง

32 โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

- เพื่อให้การปฏิบตั งิ าน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ

- สานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองสาธารณะสุข
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
6,300
งบเทศบาล
510,000
งบเทศบาล
30,000
งบเทศบาล
675,000
งบเทศบาล
2,260,000
งบเทศบาล
60,000
งบเทศบาล
50,000
งบเทศบาล
140,000
งบเทศบาล

510,000
งบเทศบาล
30,000
งบเทศบาล
675,000
งบเทศบาล
2,260,000
งบเทศบาล
60,000
งบเทศบาล
50,000
งบเทศบาล
140,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
-

510,000
งบเทศบาล
30,000
งบเทศบาล
675,000
งบเทศบาล
2,260,000
งบเทศบาล
60,000
งบเทศบาล
50,000
งบเทศบาล
140,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ครุภัณฑ์ได้รับ - การปฏิบตั งิ านเป็นไป
การซ่อมแซม ด้วยความเรียบร้อยและมี
บารุงรักษา ประสิทธิภาพ
เพือ่ พร้อม
ปฏิบัติงาน
ให้บริการ
ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลเมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
5. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
5.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ าน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การปฏิบตั งิ าน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สานักปลัดเทศบาล
- กองสาธารณสุข
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม

2558
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
230,000
งบเทศบาล
210,000
งบเทศบาล
1,854,000
งบเทศบาล
80,000
งบเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
230,000
งบเทศบาล
210,000
งบเทศบาล
1,854,000
งบเทศบาล
80,000
งบเทศบาล

2560
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
230,000
งบเทศบาล
210,000
งบเทศบาล
1,854,000
งบเทศบาล
80,000
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
ได้รับการ
ซ่อมแซม
บารุงรักษา
เพือ่ พร้อม
ปฏิบัติงาน
ให้บริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- การปฏิบตั งิ านเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

