ประกาศ เทศบาลเมืองกระบี่
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
*******************************************
ด้ว ยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยการจั ดท าแผนพั ฒ นาองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5)
กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลเมืองกระบี่ จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองกระบี่ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองกระบี่
"กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ศูนย์กลางการให้การบริการ เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ศิลปะ
และวัฒนธรรม พร้อมก้าวสู่เมืองคุณภาพ (Q-City) ในปี พ.ศ.2569"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองกระบี่
1. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาการรักษาความสะอาด ตามแนวทางของเมืองแห่งคุณภาพ ไม่ว่า
จะเป็นความสะอาดในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่มีผลต่อสุขอนามัยของประชาชน ความสะอาดด้านจิตใจ
โดยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน การสร้างจิตสานึกที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจน
ความสะอาดโปร่งใสของหน่วยงาน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
พร้อมส่งเสริมประชาชนให้มีจิตสานึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้พลังงาน
ทางเลือก
3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล รณรงค์ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งได้รับการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชนมีงานทา การจัดให้ มีตลาด แหล่งค้าขายและการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
7. พัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตเมืองและการดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว รวมทั้งการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของกระบี่
8. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายการจราจรในเขตเทศบาล และเชื่อมต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม การเป็นศูนย์กลางในการให้การบริการ รวมทั้งพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยและ
น่าท่องเที่ยว

2
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองกระบี่ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
เมืองสะอาด (Clean City)
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด และการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมรณรงค์และสร้างจิตสานึกในการรักษาความ
สะอาดแก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน
2. การพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามั ย และอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดต่างๆ
พร้อมรณรงค์ ส่งเสริมในกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการในเชิงรุก
3. จัดระบบบาบัดน้าเสียและส่งเสริมให้มีการจัดการน้าเสียในครัวเรือนและชุมชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งตลาดและสถานที่
ที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดรูปที่ดินและผังเมืองในเขตเทสบาล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน
5. เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสานึกที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ภาพรวม และส่วนรวมทุกด้าน
6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการรวมกลุ่มร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
แก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเอง
7. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
8. การเผยแพร่ ประชาสัมพั นธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ ตลอดจนเปิดช่องทางในการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เมืองสีเขียว (Green City)
1. สร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกต้น ไม้ และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง บารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมือง อย่างยั่งยืน รวมทั้งการ
ตกแต่งพัฒนาเกาะกลางถนน การจัดทาสวนหย่อม สถานที่พักผ่อน หย่อนใจในที่สาธารณะ
3. การส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
เมืองปลอดภัย (Safety City)
1. ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอานวยความสะดวก และ
ปลอดภัยอื่นๆ
2. พัฒนาระบบจราจรให้ได้มาตรฐาน พร้อมอบรมให้ความรู้ รณรงค์ สร้างจิตสานึกในการขับขี่ปลอดภัย และการเคารพ
รักษากฎวินัยจราจร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในเขตเมือง
3. การปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างให้ครอบคลุม
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. รณรงค์ ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกัน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
เมืองสุขภาพ (Healthy City)
1. ส่งเสริมและดูแลรักษาประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มีกิจกรรมด้านการดูแลรักษา
สุขภาพของประชาชน
2. สนับสนุน ส่งเสริม จัดให้มีกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือมีกิจกรรมการฝึกสอน รวมทั้งก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ออก
กาลังกาย
3. การพัฒนาสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ทั้งใน ด้านสุขภาพอนามัย และ
โอกาสทางสังคม รวมทั้งการดาเนินชีวิต การศึกษา อาชีพ และอื่นๆ
4. การขยายเขตประปาให้ครอบคลุม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และทานุบารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการสนับสนุนการดาเนินการ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุน หรือจัดให้มีกิจกรรมในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนเผยแพร่ ส่งเสริม และ
ให้ความรู้ ในการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงามของประเทศ
6. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Tourist Destination City)
1. พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งสถาปัตยกรรม
ประติมากรรม และเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ
2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ และวัตถุโบราณ แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว
3. การสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว ตลอดจน
เสริมสร้างบรรยากาศทางการท่องเที่ยวที่ดีของเมือง
ง. การวางแผน
เทศบาลเมืองกระบี่ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยได้กาหนด
โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)
2559
2560
2561
ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
เมืองสะอาด (Clean City)

54

67,760,200.00

เมืองสีเขียว (Green City)

19

เมืองปลอดภัย (Safety City)
เมืองสุขภาพ (Healthy City)
เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Wealthy City)
เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
(Quality Tourist Destination City)
รวม

48 78,105,200.00

46 27,915,200.00

903,688,000.00

13

2,768,000.00

13

2,498,000.00

31

194,159,200.00

11 18,775,000.00

10

4,775,000.00

61

66,791,000.00

37 53,499,500.00

37 54,699,500.00

117

95,209,640.00

77 73,089,500.00

74 42,057,500.00

23

32,818,500.00

15 111,930,000.00

12 49,530,000.00

305 1,360,426,540.00

201 338,167,200.00

192 181,475,200.00

4
จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 266 โครงการ งบประมาณ 211,687,393 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
เมืองสะอาด (Clean City)

50

22,567,700.00

เมืองสีเขียว (Green City)

16

2,652,333.10

เมืองปลอดภัย (Safety City)

25

24,545,800.00

เมืองสุขภาพ (Healthy City)

58

65,906,550.00

เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)

97

67,062,010.00

เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Tourist Destination City)

20

28,953,000.00

266

211,687,393.10

รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองกระบี่ มีดังนี้
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

1.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจ้างเหมากวาด
ขยะตลาดสดมหาราช

2.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการรณรงค์ทา
งบเทศบาล
ความสะอาดตลาดสด
มหาราช (Big Cleaning
Day)

3.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการรักษาความ
งบเทศบาล
สะอาดในงานเทศกาล
และงานประจาปีของ
ท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่น

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
900,000.00 เพื่อให้ตลาด
สดมหาราชมี
ความสะอาด
เรียบร้อย
0.00 เพื่อรณรงค์
และสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
ทาความ
สะอาดของ
ผู้ประกอบการ
ในตลาดสด
10,000.00 เพื่อกวาดทา
ความสะอาด
บริเวณงาน
ประเพณีและ
เทศกาลต่าง ๆ

ผลผลิต
จ้างเหมาเอกชน
กวาดขยะและ
เก็บรวบรวมมูล
ฝอยในตลาดสด
มหาราชทั้งพื้นที่
รณรงค์และจัด
กิจกรรมการทา
ความสะอาด
ตลาดสดอย่าง
น้อยเดือนละ 1
ครั้ง รวม 12
ครั้ง/ปี
จ้างเหมาเอกชน
เก็บขยะและทา
ความสะอาด
สถานที่จัดงาน
เทศกาลประเพณี
ต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 3 ครั้ง/ปี

5
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

4.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจ้างเหมาเก็บ
ขนขยะในเขตเทศบาล

5.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการถนนปลอดถัง
ขยะ

งบเทศบาล

6.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจ้างเหมากวาด
ขยะในถนนสาธารณะ
และทางเท้า

งบเทศบาล

7.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจ้างเหมาทา
ความสะอาดโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองกระบี่

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
2,332,300.00 - เพื่อจัดเก็บ
ขยะไปกาจัด
- เพื่อความ
สะอาดของ
เทศบาล
30,000.00 - เพื่อสร้าง
จิตสานึกใน
การทิ้งขยะเป็น
เวลา
- เพื่อการ
รณรงค์และ
พัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการขยะ
ครัวเรือน
- ลดการ
ร้องเรียนของ
ถังขยะมีกลิ่น
เหม็น/ไม่มีที่ตั้ง
วางถังขยะ
6,500,000.00 เพื่อให้ถนน
และทางเท้า
สาธารณะมี
ความสะอาด
เรียบร้อย

ผลผลิต
จ้างเหมาเอกชน
เก็บขนขยะใน
เขตเทศบาล
ครอบคลุมพื้นที่
19 ตร.กม.
ประชุมรับฟัง
ปัญหาในถนน
ปลอดถังขยะ
อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง,
ถนนในชุมชนใน
เขตเทศบาล
ปลอดถังขยะ
อย่างต่อ เนื่อง
จานวนไม่น้อย
กว่า 30 สาย

จ้างเหมาดาเนิน
การกวาดขยะทา
ความสะอาด
ถนนและทางเท้า
สาธารณะในเขต
เทศบาล จานวน
ไม่น้อยกว่า
150 สาย
250,000.00 เพื่อให้โรงฆ่า จ้างเหมาทา
สัตว์สถานที่
ความสะอาดโรง
ชาแหละสัตว์มี ฆ่าสัตว์ สถานที่
ความสะอาด ชาแหละสัตว์
เรียบร้อย
และบริเวณ
โดยรอบ จานวน
12 ครั้ง/ปี

6
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

8.

เมืองสะอาด
(Clean City)

9.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
โครงการจ้างเหมาขัดพื้น งบเทศบาล
ฉีด ล้าง ทาความสะอาด
คูระบายน้าและพื้นที่
ลานกิจกรรมถนนคน
เดิน (ถนนมหาราช ซอย
8)

โครงการจ้างเหมาขัดพื้น งบเทศบาล
ฉีด ล้าง ทาความสะอาด
คูระบายน้าและพื้นที่
จาหน่ายอาหารตลาด
โต้รุ่งเจ้าฟ้า

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
115,200.00 - เพื่อให้พื้นที่
ลานกิจกรรม
ถนนคนเดิน
สะอาด ไม่เป็น
แหล่งสะสม
และแพร่เชื้โรค
- เพื่อให้คู
ระบายน้าถนน
มหาราช ซอย
8 ได้รับการขุด
ลอกฉีดล้างทา
ความสะอาดไม่
เป็นแหล่ง
สะสมแพร่เชื้อ
โรคและกลิ่น
เหม็นรบกวน
ประชาชน
60,000.00 - เพื่อให้พื้นที่
จาหน่าย
อาหารตลาด
โต้รุ่งเจ้าฟ้า
ได้รับการขัด
ล้าง ทาความ
สะอาด ไม่เป็น
แหล่งสะสม
และแพร่เชื้อ
โรค
- เพื่อให้คู
ระบายน้ารอบ
พื้นที่จาหน่าย
อาหารตลาด
โต้รุ่งเจ้าฟ้า
ได้รับการขุด
ลอกฉีดล้างทา
ความสะอาดไม่
เป็นแหล่ง
สะสมแพร่เชื้อ
โรคและกลิ่น
เหม็นรบกวน
ประชาชน

ผลผลิต
จ้างเหมา
ดาเนินการขัดพื้น
ลานกิจกรรมและ
ขุดลอก ฉีดล้าง
ทาความสะอาดคู
ระบายน้าถนน
มหาราช ซอย 8
สัปดาห์ละไม่
น้อยกว่า 2 วัน
รวม 96 ครั้ง/ปี

จ้างเหมาขัดพื้น
และขุด ลอกฉีด
ล้างทาความ
สะอาดคูระบาย
น้ารอบพื้นที่
จาหน่ายอาหาร
ตลาดโต้รุ่งเจ้าฟ้า
อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1
ครั้ง 48 ครั้ง/ปี

7
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

10.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจ้างเหมาทา
ความสะอาดโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
กระบี่ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช

11.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจ้างเหมาทา
งบเทศบาล
ความสะอาดหอศิลป์อัน
ดามันและศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดา
มัน

12.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการประกวดแผง
จาหน่ายสินค้าในตลาด
สดมหาราช

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
880,000.00 เพื่อรักษา
ความสะอาด
ภายใน
โรงเรียนและ
ป้องกันโรค
ต่าง ๆ ที่มากับ
ขยะมูลฝอยฝุ่น
ละออง

ผลผลิต

จ้างเหมาบริษัท
ทาความสะอาด
ให้แก่ดรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองกระบี่
จานวน 4
โรงเรียน และ 1
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รวม 5
โรงเรียน
600,000.00 เพื่อรักษา
จ้างเหมาบริษัท
ความสะอาด ทาความสะอาด
หอศิลป์อันดา หอศิลป์อันดามัน
มันและศูนย์
และศูนย์การ
การเรียนรู้
เรียนรู้วัฒนธรรม
วัฒนธรรมอัน อันดามัน จานวน
ดามัน
ไม่น้อยกว่า 12
ครั้ง/ปี
0.00 เพื่อส่งเสริม
ประกวดแผง
และกระตุ้นให้ ประกอบการ
ผู้ประกอบการ จาหน่ายสินค้าใน
ในตลาดสด
ตลาดสดมหาราช
มหาราชดูแล ตามเกณฑ์และ
รักษาความ
ข้อกาหนดตาม
สะอาดและ
มาตรฐานตลาด
ความเป็น
สดน่าซื้อ
ระเบียบ
ผู้เข้าร่วมจานวน
เรียบร้อยของ ไม่น้อยกว่า 150
แผง
ราย
ประกอบการ
รวมถึงการ
ปรับปรุงและ
ยกระดับ
มาตรฐาน
ตลาดสด
มหาราชให้ถูก
สุขลักษณะ
ตามหลัก
สุขาภิบาล

8
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

13.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการรณรงค์กาจัด
หนู

14.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการกาจัดสัตว์และ
แมลงนาโรค

งบเทศบาล

15.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการตรวจติดตาม
และพัฒนา
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารแผงลอยใน
เขตเทศบาลทางด้าน
สุขาภิบาลสถานที่
จาหน่ายอาหาร

งบเทศบาล

16.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจ้างเหมาดูแล งบเทศบาล
ทาความสะอาดและ
บารุงรักษาระบบระบาย
น้าในตลาดสดมหาราช

17.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการพัฒนาและทา
ความสะอาดระบบ
ระบายน้าในเขต
เทศบาล

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
180,000.00 เพื่อลด
ประชากรหนู
และป้องกัน
โรคที่มีหนูเป็น
พาหะ

ผลผลิต

จัดซื้อสารเคมี
กาจัดหนู จานวน
150 กก. และจัด
วางสารเคมี
กาจัดหนู
ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วทั้งเขต
เทศบาล 100%
300,000.00 เพื่อป้องกันโรค จัดซื้อสารเคลือบ
ที่มีสัตว์เป็น
ทรายกาจัดลูกน้า
พาหะนาโรค จานวน 450 กก,
จัดซื้อน้ายาเคมี
กาจัดยุง 44 ลิตร
, รณรงค์และฉีด
พ่นสารเคมี 300
ครั้ง
15,000.00 ตรวจติดตาม ดาเนินการตรวจ
และแก้ไข
ติดตาม
ปัญหาทางด้าน ผู้ประกอบการ
สุขาภิบาล
เพื่อแก้ไขปัญหา
สถานที่
ด้านสุขาภิบาล
จาหน่าย
สถานที่จาหน่าย
อาหารเพื่อ
อาหารให้ผ่าน
ยกระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐาน
ท้องถิ่นและของ
ร้านอาหาร
กรมอนามัย
แผงลอย ตาม 80% ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์
จานวน 150 ร้าน
150,000.00 เพื่อให้มีผู้ดูแล จ้างเหมาเอกชน
ทาความ
ทาความสะอาด
สะอาดและ
ขุดลอกระบบ
บารุงรักษา
ระบายน้าใน
ระบบระบาย ตลาดสดมหาราช
น้าในตลาดสด เพื่อลดและขจัด
มหาราช
กลิ่นเหม็นของคู
ระบายน้า
100,000.00 เพื่อรักษา
ขุดลอกและดูแล
ความสะอาด ระบบระบายน้า
และแก้ไขการ ไม่น้อยกว่า 50
อุดตันของท่อ สาย
ระบายน้า

9
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

18.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการสมทบ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบบาบัดน้า
เสีย

19.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการกาหนดแนว
เขตพื้นที่สวนปาล์ม
เทศบาลเมืองกระบี่

20.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการเข้าค่ายพักแรม งบเทศบาล
ลูกเสือเนตรนารีและยุว
กาชาด

21.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการการเข้า
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นแห่งชาติ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
2,227,000.00 เพื่อสมทบ
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
จัดการระบบ
บาบัดน้าเสีย
ให้กับองค์การ
จัดการน้าเสีย
300,000.00 เพื่อป้องกัน
การบุกรุกพื้นที่
สาธารณะ
จานวน 1 แห่ง

ผลผลิต
สมทบค่าใช้จ่าย
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2558 และ
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559

สารวจพื้นที่
สาธารณะ
ดาเนินการปัก
เขตกันพื้นที่
สาธารณะ
350,000.00 - เพื่อให้
จัดเข้าค่ายพัก
นักเรียนได้
แรมลูกเสือเนตร
เรียนกิจกรรม นารีและ
ลูกเสือ เนตร ยุวกาชาด
นารี และ
ตามหลักสูตรที่
ยุวกาชาดครบ กาหนด,
ตามหลักสูตร ฝึกอบรมลูกเสือ
กาหนด ฯ ให้กับบุคลากร
ลูกเสือ - เนตร ครู นักเรียนและ
นารี ได้ดาเนิน บุคลากรต่างๆ
กิจกรรมครบ ประมาณ 600
ตามหลักสูตร คน ไม่น้อยกว่า
และมีความ
1 ครั้ง/ปี
เป็นผู้นา ผูต้ าม
77,200.00 - เพื่อเป็นการ
เข้าร่วมชุมนุม
ส่งเสริมกิจกรรม ลูกเสือท้องถิ่น
ลูกเสือท้องถิ่น แห่งชาติฯ ปีละ
อย่างต่อเนื่อง
1 ครั้ง จานวน
- เพื่อรวมใจถวาย 30 คน
ความจงรักภักดี
และเทิด
พระเกียรติ
พระบาท
สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวใน
โอกาสมหามงคล
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 82
พรรษา
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ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

22.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน

23.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

24.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการพาน้องไปวัด งบเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุ
ราช

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
50,000.00 เพื่อเป็นการ
ฝึกอบรม
ทบทวนความรู้
ให้แก่ ลูกเสือ
ชาวบ้านของ
ชุมชนต่างๆ ใน
เขตเทศบาล
เมืองกระบี่
20,000.00 - เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมแก่
เด็ก เยาวชน
และประชาชน
โดยผ่าน
กิจกรรมที่จดั
ขึ้น - เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนมี
ความใกล้ชิด
วัดหรือสถานที่
อบรมพัฒนา
จิตใจมากขึ้น
10,000.00 - เพื่อปลูกฝัง
ให้นักเรียนมี
คุณธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์
จริง มี
พัฒนาการ
สมวัยทั้ง 4
ด้าน - เพื่อให้
นักเรียนได้
เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย

ผลผลิต
ลูกเสือชาวบ้าน
ของชุมชนต่างๆ
ในเขตเทศบาล
เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 100 คน

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาล จานวน
1 ครั้ง

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง/
ปีการศึกษา
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

25.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการปลูกฝัง
คุณธรรม-จริยธรรม
สาหรับเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช

26.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการเรียนรู้วิถีธรรม
ตามรอยพุทธศาสนา

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
5,000.00 - เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้กจิ กรรม
ที่ทาในวัน
สาคัญทาง
ศาสนา
- เพื่อให้เด็กได้
ปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
ในการ
ดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้
200,000.00 - เพื่อส่งเสริม
บุคลากรของ
เทศบาลได้
ร่วมกันปฏิบตั ิ
ธรรมตามวัด
หรือสถานที่
ปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดหรือ
ต่างจังหวัด เพื่อให้บุคลากร
ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญ
ของการปฏิบัติ
ตนตามหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม

ผลผลิต
นักเรียนบาเพ็ญ
ประโยชน์เดือน
ละ 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา
จานวน 212 คน

ผู้บริหาร/
พนักงาน
เทศบาล/
ลูกจ้างประจา/
พนักงานจ้าง
จานวนไม่น้อย
กว่า 30 คน

12
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

27.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

28.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล

งบเทศบาล

29.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
170,000.00 - เพื่อนา
บริการจาก
ภาครัฐและ
เอกชนไป
บริการให้กับพี่
น้องประชาชน
ถึงประตูบ้าน
- เพื่อผู้บริหาร
สมาชิกสภา
และบุคลากร
ของเทศบาล
รวมถึงหัวหน้า
ส่วนราชการ
ต่างๆ ได้ลงไป
พบปะพี่น้อง
ประชาชนเป็น
การสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อ
ระบบราชการ
บุคลากรของรัฐ
0.00 เพื่อจัดให้มีการ
เลือกตั้ง
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาล
280,000.00 - เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
และมีแผน
พัฒนาที่สอด
คล้องกับ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน
- เพื่อจัดทา
แผนพัฒนา
เทศบาลตามที่
มีระเบียบ
หนังสือสั่งการ
มาให้
ดาเนินการ

ผลผลิต
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
กระบี่ จานวน
14 ชุมชน

ดาเนินการ
จัดการเลือกตั้ง
ในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่
จัดประชุม
ประชาคมโดยมี
ผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 200 คน
จานวน 5 ครั้ง/ปี
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

30.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
(จัดทาแผนชุมชน)

งบเทศบาล

31.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการสารวจและ
งบเทศบาล
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

32.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจัดการเลือกตั้ง งบเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและคณะกรรมการ
ชุมชน (ชุดใหม่)

33.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการประชุมชุมชน
สัญจร

งบเทศบาล

จานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้
กระบวนการ
จัดทา
แผนพัฒนา
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
0.00 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลทั้ง 14
ชุมชน
80,000.00 เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
20,000.00 เพื่อดาเนินการ
เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีและ
คณะกรรมการ
ชุมชนที่หมด
วาระลง

30,000.00 เพื่อเป็นการ
กระชับ
ความสัมพันธ์
และเป็นการ
แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
ระหว่างชุมชน

ผลผลิต

จัดการประชุม
เพื่อจัดทาแผน
ชุมชนภายในเขต
เทศบาล ทั้ง 14
ชุมชน จานวน 1
ครั้ง
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปีละ
1 ครั้ง
จัดเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีและ
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีและ
คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลที่หมด
วาระ จานวนไม่
น้อยกว่า 3 ครั้ง/
ปี
จัดการประชุม
ชุมชนสัญจร
จานวนไม่น้อย
กว่า 3 ครั้ง/ปี
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

34.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจัดการประชุม
คณะกรรมการชุมชน
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม.
คณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมือง และกลุ่ม
พลังมวลชนอื่น ๆ

35.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการส่งเสริมการ
สอนศาสนาในชุมชน
(สอนศาสนาอิสลาม)

งบเทศบาล

36.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการเดินรณรงค์
ความปลอดภัยเกีย่ วกับ
กฎจราจร

งบเทศบาล

37.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการประกวดสานัก
ทะเบียนดีเด่น

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
50,000.00 - เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
- เพื่อ
ปรึกษาหารือ
ข้อราชการต่าง
ๆ นาไปสู่การ
ปฏิบัติ

ผลผลิต

จัดการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับข้อ
ราชการที่อยู่
ภายในความ
รับผิดชอบของ
กองสวัสดิการฯ
ไม่น้อยกว่าเดือน
ละ 1 ครั้ง รวม
12 ครั้ง/ปี
20,000.00 เพื่อเป็นการ
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
ฝึกอบรมและ
เรียนรูต้ าม
สอนหลักทาง
หลักศาสนา
ศาสนาอิสลาม มี
อิสลาม และ
สมาชิกภายใน
เพื่อเป็นการ
ชุมชนรวมใจชน
สร้างความรัก และชุมชน
ความสามัคคี ใกล้เคียงเข้าร่วม
แกเด็กและ
กิจกรรมไม่น้อย
เยาวชนภายใน กว่า 100 คน
ชุมชน
30,000.00 เพื่อเป็นการ
จัดกิจกรรม
สร้างความ
อบรมและเดิน
ระมัดระวังใน รณรงค์ให้ความรู้
การสัญจรบน กับประชาชน
ท้องถนน เป็น ภายในชุมชน
การสร้างความ จานวน 1 ครั้ง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน
60,000.00 - เพื่อปรับปรุง เป็นสานัก
พัฒนา
ทะเบียนดีเด่น
ระบบงาน
ระดับประเทศ
ทะเบียนให้
ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานของ
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

38.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ทะเบียนราษฎรประจา
ชุมชน

งบเทศบาล

39.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจการ
เทศบาล

งบเทศบาล

จานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

บุคลากร เพื่อให้การ
บริการด้านการ
ทะเบียนได้
มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์ของ
กรมการ
ปกครอง - เพื่อ
สร้าง
ความสัมพันธ์ที่
ดี ระหว่าง
ประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ
50,000.00 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และอานวย
ความสะดวก
ในการบริการ
ให้กับ
ประชาชน เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
และข้อ
กฎหมายด้าน
การทะเบียนให้
ประชาชนได้
ทราบ - สร้าง
ความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับ
ประชาชน
1,000,000.00 เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผลงาน
ของเทศบาลให้
ประชาชน
ได้รับทราบ
และตรวจสอบ
ติดตาม

ผลผลิต

ตัวแทนชุมชน
14 ชุมชน
จานวนไม่น้อย
กว่า 100 คน

จัดทาวารสาร
เทศบาลเมือง
กระบี่และจัดทา
รายงานกิจการ
ประจาปี
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

40.

เมืองสะอาด โครงการเทศบาลพบ
(Clean City) ประชาชนและ
สื่อมวลชน

41.

เมืองสะอาด โครงการสารวจความ งบเทศบาล
(Clean City) คิดเห็นและความพึง
พอใจของประชาชน

42.

เมืองสะอาด โครงการรณรงค์
(Clean City) อาหารปลอดภัย

รายได้อื่น ๆ

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
0.00 เพื่อให้ประชาชน
และสื่อมวลชนมี
ส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบ
และนาเสนอ
ความเห็นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
0.00 เพื่อให้ทราบความ
คิดเห็นและความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ดาเนินงานของ
เทศบาลเมืองกระบี่
และความคิดเห็น
ต่อการออกเทศ
บัญญัตติ ่าง ๆ เพื่อ
นามาใช้เป็น
แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
เทศบาล
70,000.00 - เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ผู้ประกอบการใช้
โฟมในการบรรจุ
อาหารน้อยลง สร้างเสริมจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ลด
การสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ช่วยลดภาวะโลก
ร้อน - เพื่อเก็บ
ตัวอย่างอาหาร
ตรวจสารปนเปื้อน
ทางเคมี

ผลผลิต
จัดแถลงข่าว/
เสวนาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
เทศบาลจานวน
ไม่น้อยกว่า 150
คน
จ้างที่ปรึกษาใน
การสารวจและ
จัดประชุมเพื่อ
รับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชนต่อ
การดาเนินงาน
ของเทศบาล
เมืองกระบี่

รณรงค์
ผู้ประกอบการ
จาหน่ายอาหาร
ในตลาดสด
มหาราชไม่ใช้
โฟมบรรจุอาหาร
และอบรมให้
ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ
ในตลาดสด
มหาราช จานวน
150 คน รวมทั้ง
เก็บตัวอย่าง
อาหารตรวจสาร
ปนเปือ้ นทาง
เคมี
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
โครงการพัฒนาคุณภาพ รายได้อื่น ๆ
ชีวิตและการอนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนในชุมชนเขต
เมือง

43.

เมืองสะอาด
(Clean City)

44.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการเยาวชนร่วมใจ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา

รายได้อื่น ๆ

45.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการปั่นจักรยาน
เพื่อรณรงค์การรักษา
สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
125,000.00 เพื่อสร้าง
จิตสานึก
รับผิดชอบด้าน
สุขภาพของ
ตนเอง
ครอบครัว
ชุมชน เพื่อ
ป้องกัน
โรคติดต่อที่นา
โดยสัตว์และ
แมลงรวมถึง
โรคที่แฝงใน
สภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม
50,000.00 - เพื่อให้
เยาวชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจปัญหา
ขยะมูลฝอย
และน้าเสีย เพื่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมการ
จัดการ
สุขาภิบาลที่อยู่
อาศัยและ
สถานศึกษาให้
ถูกสุขลักษณะ
ปลอดจากการ
เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์
แมลงนาโรค
200,000.00 เพื่อจัด
กิจกรรมปั่น
จักรยานเพื่อ
รณรงค์การ
รักษา
สิ่งแวดล้อมใน
เขตเมือง

ผลผลิต
อสม. ผู้นาชุมชน
และประชาชนใน
ชุมชนร่วม
รณรงค์ทาความ
สะอาดใน
สถานที่
สาธารณะถนน
และรอบๆ บ้าน
ที่พักอาศัยอย่าง
น้อยเดือนละ 1
ครั้ง

อบรมเชิง
ปฏิบัติการให้
ความรู้และร่วม
รณรงค์

จัดกิจกรรมปั่น
จักรยานเพื่อ
รณรงค์ให้รู้จัก
การบาบัดน้าเสีย
จานวน 1 ครั้ง
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

46.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการเข้าค่ายพัฒนา
เด็กและเยาวชน

47.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการปูพื้นยางเพื่อ
ฝังกลบขยะชุมชน
บริเวณศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอย

เงินสะสม

48.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจ้างเหมาฝัง
กลบขยะชุมชน บริเวณ
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย

เงินสะสม

49.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการจ้างเหมาทา
ความสะอาดอาคาร
สานักงาน

งบเทศบาล

50.

เมืองสะอาด
(Clean City)

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านการจัด
สวัสดิการชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
80,000.00 - เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
เยาวชน
- เพื่อจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3,100,000.00 เพื่อรองรับ
ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เข้ามา
กาจัดในศูนย์
กาจัดขยะมูล
ฝอย
480,000.00 เพื่อแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง
กลิ่นขยะและ
แมลงวัน

ผลผลิต
จัดกิจกรรมเข้า
ค่ายเยาวชน
พัฒนาคุณภาพ
เยาวชน
เสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ จานวน
50 คน

ปูแผ่นน้า
ยางพาราข้น
เสริมแรงด้วย
ผ้าดิบพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,160
ตารางเมตร
จ้างขุดดินพร้อม
นาดินไปถมพื้นที่
5 จานวน 4,775
ลบ.ม.และจ้าง
ทางานดินถม
พร้อมปรับระดับ
บดอัดหน้า 0.22
เมตร
945,000.00 เพื่อให้อาคาร จ้างเหมาทา
สานักงาน
ความสะอาด
เทศบาลมี
อาคารสานักงาน
ความสะอาด เทศบาล จานวน
สวยงาม
1 หลัง
66,000.00 เพื่อเป็นการ
เจ้าหน้าที่กอง
ส่งเสริมความรู้ สวัสดิการสังคม
และทักษะใน ฝึกอบรมและ
การบริการด้าน ทัศนศึกษาดูงาน
การจัด
จานวน 11 คน
สวัสดิการ
ชุมชนให้แก่
ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล
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51.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เมืองสีเขียว โครงการปลูกต้นไม้ไว้ งบเทศบาล
(Green City) ให้ลูก

52.

เมืองสีเขียว โครงการอบรม
(Green City) อาสาสมัครด้าน
สิ่งแวดล้อม

งบเทศบาล

53.

เมืองสีเขียว โครงการซ่อมป่ารักษา งบเทศบาล
(Green City) ชุมชน

54.

เมืองสีเขียว โครงการฝึกอบรม
งบเทศบาล
(Green City) เยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติดรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ต้นกล้าป่าชุมชน)

55.

เมืองสีเขียว โครงการปลูกผัก
(Green City) ปลอดสารพิษตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
5,000.00 เพื่อสร้างจิตสานึก
ให้ประชาชน หวง
แหนต้นไม้และป่า
ไม้ ปลูกฝังค่านิยม
รักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้
ให้กับเด็ก และ
เยาวชน
20,000.00 เพื่อจัดให้มีการ
อบรมอาสาสมัคร
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม

ผลผลิต
ส่งเสริมให้
ครัวเรือนที่มี
การแจ้งเกิดใหม่
ปลูกต้นไม้
จานวน 5,000
ต้น/ปี

จัดอบรม
ประชาชนใน
ชุมชนเป็น
อาสาสมัคร
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จานวน
100 คน
50,000.00 เพื่อปลูกจิตสานึก จัดกิจกรรมปลูก
ให้เด็กในชุมชนได้ ต้นไม้ภายใน
ตระถึงความสาคัญ เขตเทศบาล
ของทรัพยากร
ให้แก่เด็กและ
ธรรมชาติ
เยาวชนภายใน
เขตเทศบาล
จานวน 50 คน
จัดกิจกรรม 1
ครั้ง/ปี
80,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก จัดอบรม
และเยาวชนเรียนรู้ เยาวชนต้านภัย
สัมผัส ป่าชุมชน
ยาเสพติดรักษ์
และธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม (ต้น
สร้างจิตสานึกการ กล้าป่าชุมชน)
อนุรักษ์
จานวน 50 คน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
40,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ จัดกิจกรรม
บริโภคผักที่มี
ฝึกอบรมปลูก
คุณภาพทาง
ผักปลอด
โภชนาการปลอด สารพิษให้แก่
สารพิษ ทาให้
เด็กจานวน 100
ประชาชนมีสุขภาพ คน
ร่างกายแข็งแรง
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

56.

เมืองสีเขียว
(Green City)

โครงการจ้างเหมาตัด
แต่งและตัดหญ้าริมทาง
เท้าขอบคูระบายน้าและ
ริมถนน

57.

เมืองสีเขียว
(Green City)

โครงการดูแลและ
บารุงรักษาเกาะกลาง
ถนนในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่

58.

เมืองสีเขียว
(Green City)

โครงการดูแลรักษาบ่อ งบเทศบาล
น้าพุเทศบาลเมืองกระบี่
และบริเวณ
ประติมากรรมไม้มะหาด

59.

เมืองสีเขียว
(Green City)

โครงการดูแลบารุงรักษา งบเทศบาล
บริเวณสวนสาธารณะ
ธาราในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่

60.

เมืองสีเขียว
(Green City)

โครงการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบร้อย
และดูแลป้องกัน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการบริเวณสวน
พฤกษาสวรรค์

งบเทศบาล

61.

เมืองสีเขียว
(Green City)

โครงการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณ
ศาลหลักเมืองจังหวัด
กระบี่และบริเวณ
ใกล้เคียง

งบเทศบาล

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
310,000.00 เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
สวยงามของ
บ้านเมือง

ผลผลิต

จ้างเหมาตัดแต่ง
ตัดหญ้า ริมทาง
เท้าริมถนนใน
เขตเทศบาล
จานวน 50 สาย/
เดือน
557,500.00 เพื่อความเป็น จ้างเหมาดูแล
ระเบียบ
และบารุงรักษา
เรียบร้อย
เกาะกลางถนน
สวยงามของ
ในเขตเทศบาล
เกาะกลางถนน เมืองกระบี่
สายหลักของ จานวน 26,493
เทศบาล
ตร.ม.
228,000.00 เพื่อบารุงรักษา จ้างเหมาดูแล
บ่อน้าพุ
รักษาบ่อน้าพุ
เทศบาลเมือง เทศบาลเมือง
กระบี่
กระบี่ จานวน 4
บ่อ
450,000.00 เพื่อความเป็น จ้างเหมาดูแล
ระเบียบ
รักษาบริเวณ
เรียบร้อย
สวนสาธารณะ
สวยงามของ
ธารา
สวนสาธารณะ
ธารา
180,000.00 เพื่อดูแลรักษา จ้างเหมาดูแล
ความสะอาด รักษาความ
และป้องกัน
สะอาดเรียบร้อย
ทรัพย์สินของ และดูแลป้องกัน
ทางราชการ
ทรัพย์สินของ
บริเวณสวน
ทางราชการ
พฤกษาสวรรค์ บริเวณสวน
พฤกษาสวรรค์
70,000.00 เพื่อรักษา
จ้างเหมาทา
ความสะอาด ความสะอาด
บริเวณ
บริเวณ
ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมือง
จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่
และบริเวณ
และบริเวณ
ใกล้เคียง
ใกล้เคียง
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

62.

เมืองสีเขียว โครงการปรับปรุงภูมิ
(Green City) ทัศน์บริเวณถนน
อุตรกิจ

63.

เมืองสีเขียว โครงการประชุมเชิง
(Green City) ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เทศบาลเมืองกระบีส่ ู่
เมืองต้นแบบด้าน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

64.

เมืองสีเขียว โครงการรณรงค์
รายได้อื่น ๆ
(Green City) อนุรักษ์และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
อย่างยั่งยืน

65.

เมืองสีเขียว โครงการคลองสวยน้า รายได้อื่น ๆ
(Green City) ใส (รณรงค์ให้
ประชาชนดูแลรักษาที่
อยู่อาศัยและชุมชนให้
ถูกสุขลักษณะ)

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
317,885.00 เพื่อปรับภูมิทัศน์
บนเกาะกลางถนน
ให้สวยงามยิ่งขึ้น
และเพื่อใช้พื้นที่ว่าง
ให้เกิดประโยชน์

ผลผลิต

ปลูกดอกไม้
ไม้ประดับ และ
ปรับภูมิทัศน์
ตั้งแต่แยกตลาด
เก่าถึงบริเวณ
หน้าวัดโภคาฯ
166,408.10 - เสริมสร้าง
พัฒนาศูนย์
ศักยภาพองค์
เรียนรูเ้ มือง
ความรู้ เข้าใจใน
ต้นแบบ
การพัฒนาเมือง
สิ่งแวดล้อม
ต้นแบบฯ - ส่งเสริม ยั่งยืน ยกระดับ
การมีส่วนร่วมใน
การจัดการ
การพัฒนาศูนย์การ สิ่งแวดล้อมสู่
เรียนรูเ้ มืองต้นแบบ อาเซียน
ฯ - ยกระดับการ
พัฒนาเมืองต้นแบบ
ฯ ระดับประเทศสู่
อาเซียน - ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และขยายผล
เมืองต้นแบบฯ
70,000.00 เพื่อเสริมสร้าง
จัดกิจกรรม
ความเข้มแข็งให้กับ รณรงค์อนุรักษ์
ชุมชนและ
และรักษา
ประชาชนในการ
สิ่งแวดล้อมใน
อนุรักษ์และรักษา ชุมชนทั้ง 14
สภาพแวดล้อมและ ชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
50,000.00 - เพื่อให้ประชาชน อบรมเชิง
ได้ทราบและเห็น
ปฏิบัติการให้
ความสาคัญของ
ความรู้แก่
การดูแลที่อยู่อาศัย ประชาชนที่
และชุมชนให้ถูก
อาศัยริมคลอง
สุขลักษณะ - เพื่อ พื้นที่ใกล้เคียง
รณรงค์รักษา
และรณรงค์เก็บ
สภาพแวดล้อมของ สิ่งกีดขวาง
ริมฝั่งคลองภายใน ภายในคลอง
คลองกระบี่ใหญ่ให้ กระบี่ใหญ่
คงอยู่อย่างยั่งยืน
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

66.

เมืองสีเขียว
(Green City)

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านสานักงานสี
เขียว

67.

เมืองปลอดภัย โครงการจ้างเหมาจัดทา งบเทศบาล
(Safety City) ฝาบ่อพักฝาคูระบายน้า
ที่ชารุด สูญหาย ในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่

68.

เมืองปลอดภัย โครงการก่อสร้างราง
(Safety City) ระบายน้า คสล.บริเวณ
ควนม้าตั้ง

งบเทศบาล

69.

เมืองปลอดภัย โครงการก่อสร้างถนน
(Safety City) วัชระ ซอย 11

รายได้อื่น ๆ

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
57,540.00 - เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการ
จัดการ
ทรัพยากร
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมใน
สานักงาน
- เพื่อรองรับ
การจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าและ
บริการที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ
384,000.00 เพื่อจัดทาฝา
บ่อพักฝาคู
ระบายน้า
ทดแทนของ
เดิมที่ชารุด
สูญหายได้ทันที
1,500,000.00 เพื่อเป็นช่อง
ระบายน้าจาก
ระบบระบาย
น้าของถนน
อุตรกิจลงสู่ร่อง
น้าธรรมชาติ
บริเวณควนม้าตั้ง
1,319,600.00 - เพื่อปรับปรุง
ถนนให้ได้
มาตรฐาน
- เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัย ของ
ประชาชนที่ใช้
ถนนในการ
สัญจร
- เพื่อส่งเสริม
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ผลผลิต
พนักงาน
ปฏิบัติงานบน
สานักงานและ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล จานวน
ไม่น้อยกว่า 200
คน

จ้างเหมาจัดทาผา
บ่อพัก ฝาคูระบาย
น้า ทดแทน
ของเดิมที่ชารุด
สูญหายในเขต
เทศบาล 80%
รางระบายน้า
คสล. กว้าง 3 ม.
ยาว 50 ม.

ก่อสร้างถนนชั้น
หินคลุกพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,960
ตร.ม. และ
ก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตพื้นที่
ไม่น้อยกว่า
2,960 ตร.ม.
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน รายได้อื่น ๆ
มหาราช ซอย 32

70.

เมือง
ปลอดภัย
(Safety City)

71.

เมือง
โครงการก่อสร้างถนน งบเทศบาล
ปลอดภัย
กระบี่ ซอย 44 (ประ
(Safety City) ทุมทิพย์)

72.

เมือง
โครงการปรับปรุงถนน งบเทศบาล
ปลอดภัย
มหาราช
(Safety City)

73.

เมือง
โครงการก่อสร้าง
งบเทศบาล
ปลอดภัย
ปรับปรุงคูระบายน้า
(Safety City) ถนนอุตรกิจ (ข้างป้อม
ตารวจ)

74.

เมือง
โครงการก่อสร้าง
ปลอดภัย
ปรับปรุงถนนกระบี่
(Safety City) ซอย 13 (นาทราย)

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
999,200.00 - เพื่อปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
ในการสัญจร
- เพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
875,000.00 - เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีถนน
สาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
- เพื่อช่วยให้การ
ระบายน้าเป็นไป
อย่างรวดเร็วป้องกัน
ปัญหาน้าท่วม
2,000,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ผลผลิต
ก่อสร้างถนนชั้น
หินคลุกพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,016
ตร.ม. และ
ก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,920 ตร.ม.
ถนนแอสฟัลท์
ติก คอนกรีต
กว้าง 6 ม. ยาว
110 ม. และคู
ระบาย คสล.
กว้าง 0.30 ม.
ยาวรวม 220 ม.

ปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม หนา
0.05 ม. กว้าง
10 ม. ยาว 500
ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,000 ตร.
ม.
700,000.00 เพื่อช่วยให้การ
ก่อสร้างราง
ระบายน้าเป็นไป
ระบายน้า คสล.
อย่างสะดวก
ขนาดกว้าง
รวดเร็วป้องกัน
0.80 ม. ยาวไม่
ปัญหาน้าท่วม
น้อยกว่า 65 ม.
1,613,000.00 - เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ปูแอสฟัลท์ติก
ท่วมขังบ้านเรือน
คอนกรีตทับผิว
ราษฎร และเป็นทาง จราจรเดิม
ระบายน้า
กว้าง 10 ม.
- เพื่อให้ประชาชนใน ยาว 146 ม.
พื้นที่มีถนนสาหรับใช้ และก่อสร้างคู
ในการคมนาคมได้
ระบายน้า คสล.
อย่างสะดวกรวดเร็ว กว้าง 0.50 ม.
และปลอดภัย
ยาวรวม 292 ม.
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

75.

เมือง
โครงการก่อสร้างคู
ปลอดภัย
ระบายน้าถนนกระบี่
(Safety City) ซอย 26 (แสงประทีป)

76.

เมือง
โครงการก่อสร้างคู
ปลอดภัย
ระบายน้า ซอยนา
(Safety City) สร้างโบสถ์

77.

เมือง
โครงการปรับปรุงถนน งบเทศบาล
ปลอดภัย
นาเตย
(Safety City)

78.

เมือง
โครงการปรับปรุงและ งบเทศบาล
ปลอดภัย
พัฒนาระบบจราจรใน
(Safety City) เขตเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน

79.

เมือง
โครงการขยายเขต
ปลอดภัย
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
(Safety City)

80.

เมือง
โครงการฝึกอบรมการ งบเทศบาล
ปลอดภัย
ป้องกันและระงับ
(Safety City) อัคคีภัยเบื้องต้น

งบเทศบาล

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
1,100,000.00 เพื่อช่วยให้การ
ระบายน้าเป็นไป
อย่างสะดวก
รวดเร็วป้องกัน
ปัญหาน้าท่วม
1,700,000.00 เพื่อช่วยให้การ
ระบายน้าเป็นไป
อย่างสะดวก
รวดเร็วป้องกัน
ปัญหาน้าท่วม
580,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
2,500,000.00 - เพื่อก่อให้เกิด
ความสะดวกในการ
สื่อสารและการ
คมนาคมสัญจร เพื่อก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ผลผลิต
คูระบายน้า
คสล. กว้าง
0.30 เมตร ยาว
รวม 274 เมตร
คูระบายน้า
คสล. กว้าง
0.30 เมตร ยาว
รวม 440 เมตร
ปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิว
เดิม พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,600
ตารางเมตร

ตีเส้นจราจร
ติดตั้งซ่อมบารุง
สัญญาณไฟ
จราจร
เครื่องมือ
เครื่องใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับ
การจราจร
1,000,000.00 เพื่อให้เกิดความ
ขยายเขตระบบ
ปลอดภัยในการ
ไฟฟ้าสาธารณะ
สัญจรของ
และติดตั้งโคม
ประชาชนตลอดจน ไฟฟ้าในชุมชน
ลดปัญหา
ต่าง ๆ รวมทั้ง
อาชญากรรมลงได้ ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะฯ
40,000.00 เพื่อให้เยาวชนใน นักเรียนใน
เขตเทศบาลเมือง สังกัดเทศบาล
กระบี่มีความรู้ใน
เมืองกระบี่
การดับเพลิง
ระดับ ป.5
เบื้องต้น สามารถ และป.6 จานวน
เอาตัวรวดได้เมื่อ
80 คน อบรม 1
เกิดเหตุเพลิงไหม้ วัน
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

81.

เมือง
โครงการฝึกอบรม
ปลอดภัย
ทบทวนสมาชิก อป
(Safety City) พร.เทศบาลเมือง
กระบี่

82.

เมือง
โครงการติดตั้งเครื่อง
ปลอดภัย
เคมีดับเพลิงพร้อมตู้
(Safety City) ในชุมชน

งบเทศบาล

83.

เมือง
โครงการรณรงค์
ปลอดภัย
ป้องกันและแก้ไข
(Safety City) ปัญหายาเสพติด To
be number one
จังหวัดกระบี่

งบเทศบาล

84.

เมือง
โครงการรณรงค์เพื่อ
ปลอดภัย
ป้องกันยาเสพติดใน
(Safety City) สถานศึกษา

งบเทศบาล

85.

เมือง
โครงการรณรงค์
ปลอดภัย
ป้องกันยาเสพติดใน
(Safety City) สถานศึกษาดีเด่น

งบเทศบาล

86.

เมือง
โครงการจัดทาสื่อ
งบเทศบาล
ปลอดภัย
ประชาสัมพันธ์การ
(Safety City) แก้ไขปัญหายาเสพติด

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
0.00 เพื่อทบทวนความรู้
ในการช่วยเหลือ
เหตุสาธารณภัย
และเพิ่มพูนความรู้
เทคนิคใหม่ ๆ

ผลผลิต

ฝึกอบรมทบทวน
ความรู้สมาชิก
อปพร. เทศบาล
เมืองกระบี่
จานวน 50 คน
เวลา 3 วัน
190,000.00 เพื่อให้ชุมชนมี
ติดตั้งเครื่องเคมี
เครื่องมือดับเพลิง ดับเพลิงใน
เบื้องต้นป้องกันการ ชุมชน 14
เกิดเหตุเพลิงไหม้ ชุมชน ชุมชนละ
รายใหญ่
5 ถัง
40,000.00 - เพื่อส่งเสริม
เด็ก เยาวชน
สนับสนุนการมีส่วน นักเรียน วัยรุ่น
ร่วมในการออก
ประชาชน ใน
กาลังกาย
เขตเทศบาล
- เพื่อปลูกฝังความ ของจังหวัด
รัก ความสามัคคี
กระบี่
ในหมู่คณะ
- เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชน
95,000.00 เพื่อให้ความรู้
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับโทษและ ฝึกอบรมเกีย่ วกับ
ภัยจากยาเสพติด การป้องกันยา
พร้อมทั้งให้ความรู้ เสพติดใน
กับวิธีการป้องกัน สถานศึกษาปีละ
ยาเสพติด
1 ครั้ง
100,000.00 เพื่อส่งโรงเรียนเข้า ส่งโรงเรียนเข้า
ร่วมการประกวด
ร่วมการ
โรงเรียนทีม่ ีการ
ประกวดแข่งขัน
รณรงค์เพื่อป้องกัน จานวน 4 โรง
แก้ไขปัญหายาเสพติด
20,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ จัดทาป้ายติดตาม
ให้ประชาชน
ชุมชนภายในเขต
รับทราบถึงพิษภัย เทศบาล รร.สังกัด
ของยาเสพติด และ เทศบาลและที่
ได้แจ้งเบาะแสต่าง ๆ สาธารณะ รวม 10
ป้าย และแผ่น
โปสเตอร์ต่าง ๆ
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

87.

เมือง
โครงการป้องกันและ
ปลอดภัย
แก้ไขปัญหายาเสพติด
(Safety City) กิจกรรมบาบัดและฝึก
อาชีพ ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด

88.

เมือง
โครงการจัดกิจกรรม รายได้อื่น ๆ
ปลอดภัย
รณรงค์ป้องกันและลด
(Safety City) อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลประจาปี

89.

เมือง
โครงการฝึกอบรม
งบเทศบาล
ปลอดภัย
เยาวชนต้านภัยยาเสพ
(Safety City) ติด

90.

เมือง
โครงการก่อสร้างที่
ปลอดภัย
กลับรถถนนอุตรกิจ
(Safety City) บริเวณควนม้าตัง้

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
130,000.00 - เพื่อให้เยาวชนผู้
เสพ/ผู้ตดิ ยาเสพติด
สามารถลด ละ เลิก
ยาเสพติดทุกชนิด
ได้ - เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้ารับการ
บาบัดมีอาชีพตาม
ถนัดหรือตามที่
ตลาดแรงงาน
ต้องการ
70,000.00 - เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนเกิด
จิตสานึกในการ
ช่วยกันป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทาง
ถนนโดยมุ่งที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
รวมทั้งสร้าง
จิตสานึกให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคม
30,000.00 เพื่อให้ปัญหายา
เสพติดในชุมชน
โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนในและนอก
สถานศึกษาลดลง
660,000.00 เพื่อไว้สาหรับที่
กลับรถให้แก่
ประชาชน

ผลผลิต
เยาวชนผู้ตดิ /ผู้
เสพยาเสพติด
เข้ารับการ
บาบัดและฝึก
อาชีพ คนละ
3,500 บาท
จานวน 50 คน

ประชาสัมพันธ์
รณรงค์การ
ป้องกันลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนโดย
ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุ
ท้องถิ่นจังหวัด
กระบี่

จัดอบรม
เยาวชนทั้งใน
และนอก
สถานศึกษา
จานวน ไม่น้อย
กว่า 60 คน
จานวน 1 ครั้ง
ก่อสร้างที่กลับ
รถถนนอุตรกิจ
บริเวณควนม้า
ตั้งจานวน 1 จุด
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แหล่งที่มา
งบประมาณ
เมือง
โครงการปรับปรุงถนน งบเทศบาล
ปลอดภัย
มหาราช ถนนนาเตย
(Safety City) และถนนจันทร์จรัส

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
6,900,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหา
ถนนที่ชารุด

92.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการระบบ
งบเทศบาล
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่

93.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

งบเทศบาล

1,100,000.00 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วย
บริการต่าง ๆ เกิดการ
พัฒนาของคนใน
ท้องถิ่น
50,000.00 เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

94.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการศึกษาดูงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

งบเทศบาล

91.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

700,000.00 เพื่อให้ อสม. และ
เจ้าหน้าที่ได้รับ
ประสบการณ์และ
แลกเปลีย่ นความรู้
จากการศึกษาดูงาน

ผลผลิต
ปรับปรุงถนน
มหาราช พื้นที่
ประมาณ
13,720 ตร.ม.
ถนนนาเตย
พื้นทีีประมาณ
4,080 ตร.ม.
พื้นที่ถนนจันทร์
จรัส พื้นที่
ประมาณ
1,360 ตร.ม.
พร้อมปูแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีต ทับผิว
จราจรเดิม
หน้า 0.04 เมตร
พื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า
18,920
ตารางเมตร
สมทบโครงการ
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพฯ
จานวน 1
กองทุน
ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จานวน
1,000 ตัว และ
ฉีดยาคุมกาเนิด
สุนัข/แมว
จานวน 1,000
ตัว
อสม. และ
เจ้าหน้าที่
จานวน 200
คน ได้ไปศึกษา
ดูงาน 1 ครั้ง/ปี
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

95.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการเงินอุดหนุน
อสม. เพื่อสนับสนุน
การพัฒนางาน
สาธารณสุขในชุมชน

96.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการจัดจ้าง
งบเทศบาล
บุคลากรทางการ
แพทย์ในเขตเทศบาล

97.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการอาหารเสริม
(นม)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

98.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการอาหาร
กลางวันและเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
210,000.00 เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขใน
ชุมชน

ผลผลิต

จัดสรรเป็นค่า
ดาเนินงานของ
อสม. ในเขต
เทศบาล 14
ชุมชน ชุมชนละ
15,000 บาท
180,000.00 เพื่อให้ประชาชน จัดจ้างแพทย์
ได้รับการตรวจ
จานวน 1 อัตรา
รักษาอย่างทั่วถึง และจัดจ้าง
และเท่าเทียมกัน พยาบาลวิชาชีพ
ช่วยงาน
จานวน 5 อัตรา
11,342,300.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
จัดซื้ออาหารเสริม
ประโยชน์จาก
(นม) สาหรับเด็ก
อาหารเสริมนม
อนุบาลและเด็ก
และได้รับประทาน ประถมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ รร.ในสังกัด
ฯ 4 โรงเรียน 1
ศูนย์ และ รร.
สังกัด สพฐ. 2
โรงเรียน เป็น
ระยะเวลา 280
วัน
23,864,800.00 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าอาหารกลางวัน
สนับสนุนอาหาร
และเงินสนับสนุน
กลางวันสาหรับเด็ก สาหรับเด็กเล็ก
เด็กอนุบาล และ
ประถมศึกษา
ให้แก่โรงเรียน
สังกัดฯ จานวน 4
โรงเรียน จานวน
200 วัน 1 ศูนย์ฯ
จานวน 280 วัน
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

99.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการคลินิกหนู
น้อยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปานุราช

100.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการรักษ์สุขภาพ งบเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราช

101.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ

งบเทศบาล

102.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการจัดกิจกรรม
เยาวชนและนักเรียน
ภาคฤดูร้อน

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
8,000.00 - ส่งเสริมให้
ผู้ปกครองมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของ
นักเรียน
- เพื่อให้ผู้ปกครอง
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและ
พัฒนาการของเด็ก
ในวัยต่าง ๆ
5,000.00 - เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการตรวจ
สุขภาพร่างกาย
และสุขภาพในช่อง
ปากจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ
ทันตแพทย์โดยตรง
- เพื่อให้นักเรียนได้
ออกกาลังกายด้วย
การเต้นแอโรบิกทุก
วัน
500,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามความต้องการ
ของตน
- เพื่อให้ประชาชน
เห็นความสาคัญ
ของเด็ก
550,000.00 เพื่อให้ประชาชน
เยาวชนรู้จักใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์

ผลผลิต
จัดคลินิกให้
ผู้ปกครองได้พบ
แพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่มาให้
ความรู้เรื่องการ
ส่งเสริมพัฒนา
การของเด็ก
โดยตรงภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
โรงพยาบาล
กระบี่ตรวจ
สุขภาพในช่อง
ปาก ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง

จัดกิจกรรม
ฉลองวันเด็กปี
ละ 1 ครั้ง

จัดกิจกรรม
เยาวชนที่
หลากหลายทั้ง
ด้านกีฬา ศิลปะ
และอาชีพ
ในช่วงปิดภาค
เรียน จานวน 1
ครั้ง
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โครงการ

103.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

แหล่งที่มา
งบประมาณ
โครงการแข่งขันกีฬา - งบเทศบาล
กรีฑา นักเรียน
ประจาปี

104.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเทศบาล

105.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

งบเทศบาล

106.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการครอบครัว
อนุบาลกีฬาสี
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองกระบี่

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
500,000.00 - ปลูกฝังให้เด็กรูจ้ ัก
การออกกาลังกาย
- ปลูกฝังความรัก
ความสามัคคีในหมู่
คณะ - เพื่อพัฒนา
คุณภาพเยาวชน
1,992,500.00 - เพื่อส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน อปท. ของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนา
กีฬาของนักเรียน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิชา
พลศึกษาใน
โรงเรียน
150,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
นักกีฬามีการ
พัฒนาทักษะและ
ฝีมือมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการออก
กาลังกาย
80,000.00 - ส่งเสริมนักเรียน
รู้จักการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ
- ส่งเสริมความรัก
ความผูกพัน
ระหว่างบุคคล
ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชนให้มี
ความแน่นแฟ้น
มากขึ้น

ผลผลิต
จัดการแข่งขัน
กีฬา - กรีฑา
นักเรียน
ประจาปี
จัดส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียน
อปท. ระดับ
ภาคใต้และ
ระดับประเทศปี
ละ 2 ครั้ง

ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาฯ จานวน
4 ครั้ง/ปี

จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาโดย
ให้ผู้ปกครอง
และนักเรียนทุก
คนร่วมแข่งขัน
จานวน
1 ครั้ง/ปี

31
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

107.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการครอบครัว
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปานุราช

108.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อ

งบเทศบาล

109.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการประกวดวง
ดนตรี

งบเทศบาล

110.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการฝึกอบรมและ งบเทศบาล
ศึกษาดูงานชมรมไท
เก็ก

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
20,000.00 - ส่งเสริมให้
นักเรียนรูจ้ ักการ
ออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ - ส่งเสริม
ความรักความ
ผูกพันระหว่าง
บุคคล ครอบครัว
ศูนย์ฯ และชุมชน
ให้มีความแน่น
แฟ้นมากขึ้น
- ปลูกฝังความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ
- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกิด
พัฒนาการทุกด้าน
ได้เหมาะสมกับวัย
250,300.00 - เพื่อเป็นการ
กระตุ้นส่งเสริมและ
เผยแพร่ให้มีการ
เล่นกีฬาเซปัก
ตะกร้อให้
แพร่หลาย
- เพื่อเล็งเห็น
ความสาคัญของ
การเล่นกีฬา
281,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด
- เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน ที่รัก
ดนตรีได้แสดง
ความสามารถที่ตน
รักและชอบ
51,000.00 เพื่อให้ชมรมไทเก็ก
ได้รับประสบการณ์
และมีความรูม้ าก
ยิ่งขึ้น

ผลผลิต
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กปานุราช
จัดการแข่งขัน
โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมกับนักเรียน
ปีการศึกษาละ
1 ครั้ง

จัดการแข่งขัน
เซปักตะกร้อ ปี
ละ 1 ครั้ง

จัดการประกวด
วงดนตรี 1
ครั้ง/ปี

จัดประชุมและ
ศึกษาดูงาน ณ
จังหวัดภูเก็ต
จานวน 1 ครั้ง
และมีสมาชิก
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 50
คน
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

111.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

112.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

113.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ ประจาปี
2559

114.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการฝึกอบรมการ งบเทศบาล
ออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพของคนใน
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่

115.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการสงเคราะห์
เด็ก คนชรา ผู้พิการ
และผูย้ ากไร้ในชุมชน

งบเทศบาล

116.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการซ่อมแซม
บ้านสาหรับผู้ยากจน
ในชุมชน

งบเทศบาล

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมชมรมแอโร
บิกตลาดสดมหาราช
ชมรมแอโรบิกโรง
เรียนเมืองกระบี่ฯ
โครงการฝึกอบรมและ งบเทศบาล
ศึกษาดูงานชมรมแอ
โรบิก
งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
259,200.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหันมา
สนใจออกกาลังกาย
เพื่อให้มีร่างกายที่
แข็งแรงสุขภาพดี
60,000.00 เพื่อให้ชมรม
แอโรบิกได้รับ
ประสบการณ์และมี
ความรู้มากยิ่งขึ้น
160,000.00 - เพื่อส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคี
เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างคนภายใน
ชุมชนแต่ละชุมชน
- เพื่อส่งเสริมการ
ออกกาลังกายใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกล
จากปัญหายาเสพ
ติด
50,000.00 เพื่อให้มีการ
ส่งเสริมการออก
กาลังกายให้มากขึ้น
และต่อเนื่องและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
275,000.00 เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือเด็ก ผู้
ยากไร้ และคนชรา
ผู้พิการ ให้
ดารงชีวิตอยู่ได้ตาม
อัตภาพ
30,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากจนในชุมชนให้
มีบ้านที่มั่นคง
แข็งแรง

ผลผลิต
ค่าตอบแทน
วิทยากรแห่งละ
2 คน จานวน 6
คน
จัดประชุม
อบรมและ
ศึกษาดูงาน
จานวน 1 ครั้ง
จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์
ภายในเขต
เทศบาลฯ
จานวน 1 ครั้ง/
ปี โดยมี
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1,000 คน
จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมการ
เต้นแอโรบิก
จานวน 1 ครั้ง
โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า 150 คน
จัดซื้อเครื่อง
สาหรับอุปโภค
แก่ผู้ยากไร้
110 คน
ช่วยเหลือผู้
ยากจนในชุมชน
มีบ้านเรือนที่ดี
ขึ้นอย่างน้อย
1 หลัง
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

117.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครสารวจ
ข้อมูลผูด้ ้อยโอกาสใน
เขตเทศบาล

118.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

119.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการฝึกอบรมและ งบเทศบาล
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองกระบี่

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
20,000.00 - เพื่อให้ผู้พิการ
และผูย้ ากไร้ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง
- เพื่อทราบถึง
ข้อมูลของผู้พิการ
และผูด้ ้อยโอกาส
อย่างถูกต้องและ
ทั่วถึง

ผลผลิต

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมและ
เก็บข้อมูลผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนโดยมี
อาสาสมัครเก็บ
ข้อมูลผู้พิการ
และผูย้ ากไร้ใน
แต่ละชุมชน
ชุมชนละ 5 คน
รวม 70 คน
40,000.00 - เพื่อเป็นการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ประกวดการทา
สตรีภายในเขต
ขนมจีนของ
เทศบาลเมืองกระบี่ สมาชิกกลุ่มพัม
ให้มีประสิทธิภาพ นาสตรีภายใน
- เพื่อเป็นการสร้าง เขตเทศบาล
ความรักความ
เมืองกระบี่
สามัคคีให้แก่กลุ่ม จานวน 1 ครั้ง/
พัฒนาสตรีภายใน ปี โดยมี
เขตเทศบาลเมือง ผู้เข้าร่วม
กระบี่
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า 100 คน
50,000.00 - เพื่อพัฒนาทักษะ จัดอบรมให้
และเพิ่มพูน
ความรู้แก่
ประสบการณ์
คณะกรรมการ
ความรู้ความเข้าใจ กองทุน
ในการทางานของ สวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
และศึกษาดูงาน
กองทุนฯ
การดาเนิน
- เพื่อเสริมสร้าง
กองทุน
ความเข้มแข็งความ สวัสดิการชุมชน
สามัคคีให้แก่
เทศบาลเมือง
คณะกรรมการ
กระบี่ จานวน 1
กองทุนฯ
ครั้ง/ปี โดยมี
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า 45 คน

34
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

120.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

121.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

122.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

123.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

124.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนภายในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่

งบเทศบาล

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุ
เทศบาลเมืองกระบี่ โดย
มีกิจกรรมฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของชมรม
ผู้สูงอายุ
โครงการสงเคราะห์ เงินอุดหนุน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค ทั่วไป
เอดส์

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
85,000.00 เพื่อแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์
รวมทั้งได้ให้
ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
16,800.00 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์

ผลผลิต
จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน
จานวน 45 คน

จ่ายเงินจากเงิน
รายได้ให้ผู้ป่วย
โรคเอดส์ จานวน
3 ราย รายละ 200
บาท และจ่ายเงิน
จากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 3 ราย ราย
ละ 500 บาท
2,684,800.00 เพื่อช่วยเหลือคน จ่ายจากเงิน
พิการที่ขาดแคลน อุดหนุนของ
รวมทั้งเป็นไปตาม รัฐบาลโดยจ่าย
นโยบายรัฐบาล
ให้แก่ผู้ทุพพล
ภาพที่มาขึ้น
ทะเบียนรับเงิน
สวัสดิการ
จานวนไม่น้อย
กว่า 250 คน
17,782,700.00 เพื่อช่วยเหลือ
จ่ายจากเงิน
ผู้สูงอายุที่ขาด
อุดหนุนของ
แคลน รวมทั้ง
รัฐบาลโดยจ่าย
เป็นไปตามนโยบาย ให้แก่ผู้สูงอายุ
รัฐบาล
ที่มาขึ้นทะเบียน
รับเงินสวัสดิการ
จานวนไม่น้อย
กว่า 2,250 คน
70,000.00 เพื่อเป็นการพัฒนา จัดกิจกรรม
คุณภาพชีวิตของ ฝึกอบรมภายใน
เด็กและเยาวชน
ชุมชน 1 ครั้ง และ
ภายในชุมชนให้มี จัดกิจกรรม
คุณภาพชีวิตดีขึ้น สันทนาการ
จานวน 1 ครั้ง
โดยเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า 80 คน
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

125.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการขยายเขต
ประปาในเขต
เทศบาล

126.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

127.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการจัดประชุม รายได้อื่น ๆ
ประชาคมการทาแผน
และพัฒนาศักยภาพ
ของคณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมือง
กระบี่
โครงการประชุม
รายได้อื่น ๆ
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองกระบี่

128.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการอนามัยเด็ก
วัยเรียน

รายได้อื่น ๆ

129.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรค
เอดส์ในหญิงอาชีพ
พิเศษ

รายได้อื่น ๆ

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
250,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้าสาหรับอุปโภค
บริโภค

ผลผลิต

เดินท่อระบบ
ประปายาวไม่น้อย
กว่า 2,000 ม.
บริเวณอื่น ๆ ใน
เขตเทศบาล
200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี จัดประชุม
ส่วนร่วมในการ
ประชาคมจัดทา
จัดทาแผนงาน
แผนงานโครงการ
โครงการและพัฒนา ด้านสุขภาพและ
ศักยภาพของคณะ นาคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร
บริหารกองทุนฯ
กองทุนฯ ให้เกิด
และแกนนาชุมชน
ประสิทธิภาพ
ไปศึกษาดูงาน
108,250.00 เพื่อให้
จัดประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
บริหารกองทุนฯ
และ
และ
คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ได้ประชุม
ฯ ไม่น้อยกว่า 6
ประจาเดือน
ครั้ง/ปี
100,000.00 เพื่อตรวจดูแล
ตรวจสุขภาพ
สุขภาพอนามัยเด็ก นักเรียน จานวน
นักเรียนใน
1,500 คน, จัดซื้อ
สถานศึกษาสังกัด ชุดส่งเสริม
เทศบาลเมืองกระบี่ สุขภาพช่องปาก
(แปรงสีฟัน ยาสี
ฟัน) 1,500 ชุด
และจัดกิจกรรม
การกาจัดเหา 1
ครั้ง/ปี
25,000.00 เพื่อให้หญิงอาชีพ อบรมให้ความรู้
พิเศษได้มคี วามรู้ แก่ประชาชนกลุ่ม
เรื่องโรคเอดส์และ เสี่ยงในเขต
สามารถป้องกันโรค เทศบาลและจัด
เอดส์ได้
กิจกรรมพบปะ
พูดคุยและ
แลกเปลีย่ น
ทัศนคติระหว่าง
กลุ่มเสี่ยงและ
แกนนา
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้อื่น ๆ

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
20,000.00 เพื่อให้สามารถ
แก้ไขและควบคุม
โรคระบาดที่เป็น
ภัยสุขภาพเร่งด่วน/
ฉุกเฉินได้ทันที
30,000.00 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบ
การที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี
500,000.00 เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้
ครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม

130.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการแก้ไขโรค
ระบาดทีเ่ ป็นภัย
สุขภาพเร่งด่วน/
ฉุกเฉิน

131.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการอาชีวอนามัย รายได้อื่น ๆ
และส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ

132.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการโรงพยาบาล รายได้อื่น ๆ
เคลื่อนที่ 12,000
เตียง

133.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่

รายได้อื่น ๆ

70,000.00 เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่

134.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

รายได้อื่น ๆ

60,000.00 เพื่อตรวจคัดกรอง
และค้นหากลุ่ม
เสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิต

135.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต
ตามกลุม่ เสี่ยงของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่
โครงการส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้ประกอบการ
จาหน่ายอาหารใน
ตลาดสดมหาราช

รายได้อื่น ๆ

30,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้
และตรวจสุขภาพ
ของผู้ประกอบการ
จาหน่ายอาหารใน
ตลาดสดมหาราช

ผลผลิต
จัดอบรมและ
สร้างเครือข่าย
SRRT ในชุมชน
เขตเทศบาลเมือง
กระบี่
อบรมให้ความรู้
ด้านการส่งเสริม/
ดูแลสุขภาพแก่
ผู้ปฏิบัติงาน และ
ตรวจสุขภาพ
พนักงาน
ประจาปี/ตาม
กลุ่มเสี่ยง
อบรมวางแผน
การดาเนินงาน
สุขภาพในชุมชน
ร่วมกับ อสม.,
สารวจและตรวจ
เยี่ยมผู้สูงอายุ
ฯลฯ
รณรงค์สารวจ
ลูกน้ายุงลาย
ร่วมกับ อสม.
และอบรมให้
ความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออกแก่
นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป
ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและ
โรคความดัน
โลหิตแก่
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง
อบรมให้ความรู้
และตรวจสุขภาพ
ของผู้ประกอบการ
จาหน่ายอาหารใน
ตลาดสดมหาราช
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136.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
(อย.น้อย)

137.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

138.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการฝึกอบรม
และจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและการ
ขยายเครือข่ายจิต
อาสาสร้างสังคม
ปลอดบุหรี่เป็นเมือง
อากาศบริสุทธิ์แห่ง
อาเซียน
โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตของ
ประชาชนในชุมชน
เขตเทศบาลเมือง
กระบี่ (สร้างสุขด้วย
ธรรมปัญญา)

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
40,000.00 - เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มี
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ
- เพื่อให้เด็ก
นักเรียน/นักศึกษามี
สุขภาพอนามัยที่ดี
- เพื่อให้เด็ก
นักเรียน/นักศึกษา
มีความรู้และ
ความสามารถ
ตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหาร
และดูแล
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนได้
105,000.00 เพื่อลด ละเลิก การ
บริโภคยาสูบใน
พื้นที่จังหวัดกระบี่
โดยเฉพาะในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่
ให้เป็นเมืองอากาศ
บริสุทธิ์ เมืองน่าอยู่
ยั่งยืนอาเซียนต่อไป
60,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรใน
หน่วยงาน ผู้นา
ชุมชน และผู้ที่
สนใจ ได้รักษาสิล
เข้าวัดฟังธรรม
กล่อมเกลาจิตใจ
- เพื่อเสริมสร้าง
ความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะ
- เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรผู้นาชุมชน
และผู้ทสี่ นใจมี
ความสุขอย่าง
ยั่งยืนโดยมิติทาง
ศาสนา

ผลผลิต
อบรมให้ความรู้
ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติแก่
นักเรียน/
นักศึกษาในเขต
เทศบาลเมือง
กระบี่

เพิ่มจานวน
เครือข่ายจิตอาสา
ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่ม ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
รวมทั้งเพิ่มแกน
นาต้นแบบเลิก
บุหรี่
มีผู้เข้าร่วม
โครงการ
ประมาณ 150
คน สวดมนต์
สนทนาธรรม ฝึก
นั่งสมาธิฯ
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แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้อื่น ๆ

139.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กและ
เยาวชนเนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ

140.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการ
ดาเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชน

141.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการอบรมให้
รายได้อื่น ๆ
ความรู้ต้านภัยยาเสพ
ติดและป้องกันโรค
เอดส์ในสถานศึกษา

142.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพผู้มี
ภาวะเสี่ยง
โรคเบาหวานความ
ดันโลหิตสูง

รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
50,000.00 - เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรคและ
สามารถนาความรู้
ไปปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อส่งเสริมให้บิดา
มารดาหรือ
ผู้ปกครองตระหนัก
ถึงความสาคัญใน
การส่งเสริมสุขภาพ
เด็กและเยาวชน
50,000.00 - เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขสาหรับ
ให้บริการ
ประชาชน - เพื่อ
สนับสนุนให้
ประชาชนเข้าถึง
บริการด้าน
สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชน
ดูแลสุขภาพตัวเอง
60,000.00 เพื่อให้เยาวชนมี
ทัศนคติที่ถูกต้อง
ตระหนักถึงโทษ
และภัยจากยาเสพ
ติดและโรคเอดส์ มี
จิตสานึกที่ดรี ่วมกัน
ต่อต้านยาเสพติด
และรณรงค์ป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์
15,000.00 เพื่อลดการเกิด
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
รายใหม่ในกลุม่
เสี่ยง

ผลผลิต
จัดกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพทั่วไป
ให้คาแนะนา
ปรึกษาและการ
ป้องกันโรค
เผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพ และ
ส่งเสริมสุขภาพแก่
เด็กและเยาวชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
500 ราย
อบรมให้ความรู้
แก่ อสม. จานวน
1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
300 คน

อบรมให้ความรู้
แก่เยาวชน
นักเรียน
นักศึกษาใน
สถานศึกษาเขต
เทศบาลเมือง
กระบี่ และจัดตั้ง
เครือข่ายสุขภาพ
และเพิ่มศักยภาพ
พัฒนาแกนนา
เครือข่ายสุขภาพ
ในสถานศึกษา
กิจกรรมให้
คาปรึกษาสาหรับ
ผู้มีภาวะเสี่ยง
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิต
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แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้อื่น ๆ

143.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคนและโรคที่
เกิดจากสัตว์พาหนะ
นาโรค

144.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการส่งเสริมการ
ใช้ยาในผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง

รายได้อื่น ๆ

145.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการรณรงค์ต้าน
ไข้เลือดออก

รายได้อื่น ๆ

49,900.00 เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้และลด
อัตราการป่วยโรค
ไข้เลือดออก

146.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการจัดจ้างบุคคล รายได้อื่น ๆ
ปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
และพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองกระบี่

147.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการโรงเรียน
อสม.

180,000.00 เพื่อให้มี
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการการเงินและ
การบัญชี สาหรับ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
เมืองกระบี่
15,000.00 เพื่อให้ อสม. มี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ

รายได้อื่น ๆ

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
60,000.00 - เพื่อรณรงค์
ส่งเสริมสุขวิทยา
ส่วนบุคคลทีด่ ี
หลังจากสัมผัสสัตว์
รวมถึงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
- เพื่อลดอัตราการ
ป่วยและอัตราการ
ตายของประชาชน
จากโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และ
คนและโรคอันเกิด
จากสัตว์เป็น
พาหนะนาโรค
18,000.00 เพื่อให้ความรู้เรื่อง
การใช้ยาในผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง

ผลผลิต
อบรมให้ความรู้
แก่ อสม. และ
ประชาชนใน
ชุมชนเขต
เทศบาลเมือง
กระบี่

กิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการ
ใช้ยาและจัดซื้อ
ถุงผ้าลดโลกร้อน
ใส่ยาให้กับผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
กิจกรรมชุมชน
ต้นแบบปลอด
ลูกน้ายุงลาย ให้
ความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออก
สารวจลูกน้า
ยุงลายที่บ้านฯ
จัดจ้างบุคคลใน
ตาแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
1 อัตรา

กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ อสม.
เดือนละ 1 ครั้ง
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148.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุใน
ชุมชนเขตเทศบาล
เมืองกระบี่

149.

เมืองสุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปานุ
ราช

รายได้อื่น ๆ

150.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
การศึกษา

งบเทศบาล

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการประชุม
เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
ทั่วไป
ประสานงานวิชาการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 7
(กลุ่มภาคใต้ ฝั่งอันดา
มัน)

151.

152.

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้อื่น ๆ

โครงการพัฒนา
งบเทศบาล
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมือง
กระบี่

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
42,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
ชุมชนทั้ง 14
ชุมชน ได้รับการ
ส่งเสริมป้องกัน
และรักษา ฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกาย
ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
350,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กก่อนวัยเรียนมี
พัฒนาการสมวัย
ทั้ง 4 ด้าน เพื่อ
จัดหาสื่อ วัสดุ การ
เรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรูม้ ีพัฒนาการ
ที่เหมาะสม
300,000.00 เพื่อให้บุคลากร
ทางการศึกษาได้
พัฒนาตนเองให้
ก้าวทันกับความ
เปลี่ยนแปลง
60,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
สมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนมี
ความรู้
ความสามารถมีจิต
อาสา มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน
130,000.00 เพื่อให้บุคลากรได้มี
โอกาสแลกเปลีย่ น
ความรู้
ประสบการณ์ทาง
การศึกษากับ
บุคลากรของ
หน่วยงานอื่น ๆ

ผลผลิต
เครื่องวัดความ
ดันโลหิต จานวน
14 เครื่อง

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราชได้รับการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ
จานวน 140 คน

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวนไม่น้อย
กว่าปีละ 2 คร้ง
จัดทัศนศึกษาดู
งานปีละ 1 ครั้ง
และจัดประชุม
สภาเด็กและ
เยาวชนอย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง
จัดการอบรม
ประชุม สัมมนา
คณะกรรมการ
กลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่น
ที่ 7 กลุ่มภาคใต้
ฝั่งอันดามัน ปีละ
1 ครั้ง จานวน
100 คน
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153.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานของ
พนักงานครูเทศบาล

154.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการส่งโรงเรียน งบเทศบาล
ในสังกัดเทศบาลเมือง
กระบี่ เข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขัน
ประเภทและระดับ
ต่าง ๆ
โครงการวันบัณฑิต
งบเทศบาล
น้อย

156.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการเตรียม
สอบแข่งขัน
ระดับประเทศ

งบเทศบาล

157.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการแข่งขัน
นักเรียนคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น

งบเทศบาล

155.

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
762,700.00 - เพื่อเพิ่ม
เสริมสร้างความ
สามัคคีให้แก่คณะ
ครู
- เพื่อให้พนักงาน
ครูเทศบาลมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น
100,000.00 เพื่อส่งโรงเรียนเข้า
ประกวดการ
แข่งขันประเภท
และระดับต่าง ๆ
เช่น โรงเรียน
0.00 เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้ศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น

ผลผลิต
จัดการประชุม
อบรมและศึกษา
ดูงาน 1 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 150 คน
ส่งโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน
ต่าง ๆ จานวน 2
ครั้ง

จัดกิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตร
ให้นักเรียนที่จบ
ชั้นอนุบาล ชั้น
ประถมศึกษาปีที่
6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 1 ครั้ง
80,000.00 เพื่อเตรียมความ
กวดวิชากลุ่ม
พร้อมให้กับ
สาระหลักคือ
นักเรียนในการ
ภาษาไทย
แข่งขัน
คณิตศาสตร์
ระดับประเทศ
สังคม
วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
จานวน 1 ครั้ง
135,000.00 เพื่อเตรียมนักเรียน จัดการแข่งขัน
ในสังกัดเข้าร่วม
ทักษะวิชาการราย
การแข่งขันทักษะ กลุ่มสาระตามที่
ทางวิชาการกับ
กาหนดและจัดส่ง
หน่วยงานอื่น ๆ
นักเรียนเป็น
ระดับจังหวัด
ตัวแทนเข้าร่วม
ระดับเขต และ
แข่งขันในระดับ
ระดับประเทศ
ต่าง ๆ และสอบวัด
ประเมินผลระดับ
ความรู้ 2 ครั้ง ต่อ
ปีการศึกษา
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158.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ,
ภาษาจีน) นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองกระบี่

159.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัด
นิทรรศการทางการ
ศึกษา

160.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการการปรับปรุง งบเทศบาล
หลักสูตรสถานศึกษา

161.

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมค่ายเยาวชน

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
2,650,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมี
ความสามารถใน
การใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่อสารและใช้
ในชีวิตประจาวัน

ผลผลิต

จัดการเรียนการ
สอน
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับเด็ก
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
กระบี่ ตลอดปี
การศึกษา จานวน
4 โรงเรียน
1,600,000.00 - เพื่อให้ประชาชน จัดนิทรรศการ
ได้รู้และเข้าใจการ ทางวิชาการ
จัดการศึกษาของ เผยแพร่ผลงาน
เทศบาล
ก่อนปิดภาคเรียน
- เพื่อเผยแพร่
ปีละ 1 ครั้ง และ
ผลงานทางด้าน
ส่งนักเรียนร่วม
วิชาการของ
ประกวดและ
โรงเรียน
แข่งขันทักษะทาง
- เพื่อฝึกให้
วิชาการนาเสนอ
นักเรียนมีทักษะใน ผลงานทางด้าน
การนาเสนอผลงาน วิชาการทั้งภายใน
และรูจ้ ักความ
กลุ่มและต่าง
รับผิดชอบ
สังกัด จานวนไม่
- นักเรียนมีความ น้อยกว่า 1 ครั้ง
ภาคภูมิใจใน
ผลงานตนเอง
250,000.00 - เพื่อพัฒนา
จัดประชุมจัดทา
หลักสูตรสถาน
หลักสูตร
ศึกษาและทาให้
สถานศึกษา
การเรียนการสอนมี จานวน 1 ครั้ง
ประสิทธิ ภาพมาก
ขึ้น
40,000.00 - เพื่อพัฒนา
จัดกิจกรรมเข้า
คุณภาพเยาวชน
ค่ายเยาวชน
- เพื่อจัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพ
ส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน
เยาวชน และ
เสริมสร้าง
ประชาชน ใช้เวลา คุณลักษณะที่พึง
ว่างให้เกิด
ประสงค์ จานวน
ประโยชน์
50 คน
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162.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการเรียนรู้
ทักษะการว่ายน้า
นักเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองกระบี่

163.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

งบเทศบาล

164.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงิน
อุดหนุนสาหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น)
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเงิน
อุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

165.

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
1,040,800.00 - เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ทักษะการว่าย
น้าได้อย่างถูกวิธี
- เพื่อให้นักเรียนได้
ว่ายน้าและ
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้
- เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาร่างกายให้มี
ประสิทธิภาพ
30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
ของนักเรียนใน
สังกัดเทศบาล

ผลผลิต
จัดการเรียนการ
สอนทักษะการ
ว่ายน้าของ
นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล

ดาเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนจานวน
1 ครั้ง/ปี
1,144,000.00 เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง
บริหารสถานศึกษา หลักสูตร
โรงเรียนสังกัด
สถานศึกษา
เทศบาล
13,353,400.00 เพื่อให้นักเรียนที่
เรียนอยู่ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
กระบี่ ตั้งแต่ระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ได้รับ
ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) ค่า
หนังสือเรียนค่า
อุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ทุกคนทั้ง 4
โรงเรียน

เป็นการ
ช่วยเหลือ
นักเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
กระบี่ให้ได้รับ
หนังสือ อุปกรณ์
การเรียนและ
เครื่องแบบ
นักเรียนทุกคน
จานวนไม่น้อย
กว่า 3,390 คน
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แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

166.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเงิน
อุดหนุนสาหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนที่ยากจน)

167.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการพัฒนา
บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช

งบเทศบาล

168.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการประชุม
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปานุ
ราช

งบเทศบาล

169.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการหนูทาได้
งบเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราช

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
450,000.00 - เพื่อจัดหา
ปัจจัยพื้นฐานที่
จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตและเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษา
- เพื่อเป็นการลด
ค่าครองชีพของ
ครอบครัวนักเรียน

ผลผลิต

เป็นการช่วยเหลือ
นักเรียนทีย่ ากจน
ระดับ
ประถมศึกษาปีที่
1 - มัธยมศึกษา ปี
ที่ 3 ให้มีโอกาส
ได้รับการศึกษาใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
กระบี่
60,000.00 - ส่งเสริมให้ครูมี
จัดอบรมเชิง
ความรูค้ วามสามารถ ปฏิบัติการเทคนิค
ในการจัด
การสอนและการ
ประสบการณ์การ
ทาวิจัยในชั้น
เรียนรู้
เรียนปีละ ๑ ครั้ง
- เพื่อให้ครูได้มี
บุคลากร จานวน
ประสบการณ์ในการ 13 คน
พัฒนาการจัดทา
นวัตกรรม
- เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
ความรูค้ วามสามารถ
ในการทาวิจยั ในชั้น
เรียน
5,000.00 - เพื่อให้ชุมชนได้มี ประชุม
ส่วนร่วมในการ
คณะกรรมการ
พัฒนาการจัด
สถานศึกษาภาค
การศึกษา - เพื่อ
เรียนละ 1 ครั้ง
สร้างความสัมพันธ์ รวม 2 ครั้ง/ปี
อันดีระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ชุมชน
15,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
จัดกิจกรรม
นักเรียนกล้า
ฝึกซ้อมนาฏศิลป์
แสดงออก - เพื่อ สัปดาห์ละ ๑
ส่งเสริมให้นักเรียน ครั้งจานวน 213
มีพัฒนาการที่
คน
สมดุล สมวัย ด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคม จิตใจ และ
สติปัญญา
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170.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งาน "น้องอนุบาล"
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราช

171.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการพัฒนาศูนย์ งบเทศบาล
เด็กเล็กเพื่อแหล่ง
เรียนรู้และการศึกษา
ตามอัธยาศัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปานุ
ราช
โครงการจัดทา
งบเทศบาล
แผนพัฒนาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราช

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการประชุม
งบเทศบาล
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช

172.

173.

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
25,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ครู
และนักเรียน
พัฒนาการ
สร้างสรรค์ผลงาน
อย่างหลากหลาย
- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจและชื่น
ชมผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น
5,000.00 เพื่อให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้น
และสนุกสนานกับ
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัว
10,000.00 เพื่อจัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษา

30,000.00 - เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน
- เพื่อให้ผู้ปกครอง
เข้าใจ เห็น
ความสาคัญและ
ร่วมกันดูแล
เกี่ยวกับพัฒนาการ
ของนักเรียน

ผลผลิต
จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน

จัดทาแหล่ง
เรียนรูภ้ ายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน ๑
แห่ง
จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะ ๕ ปี
, จัดทา
แผนพัฒนาระยะ
๓ ปี, จัดทา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
การศึกษา และ
จัดทาแผน
งบประมาณ
ประจาปีจานวน
1 ครั้ง/ปี
จัดประชุม
ผู้ปกครอง ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง
รวม จานวน 2
ครั้ง/ปี
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โครงการ

174.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการสารสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่
บ้านศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปานุราช

175.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการนิเทศภายใน งบเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราช

176.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดทา
หลักสูตรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช

งบเทศบาล

โครงการเด็กไทยไหว้
สวยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปานุราช

งบเทศบาล

โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้
สาหรับเด็กก่อนวัย
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปานุราช

งบเทศบาล

177.

178.

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
15,000.00 - เป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน
โรงเรียนให้ปกครอง
ได้รับรู้อย่างถูกต้อง
- เป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่าง
ผู้ปกครองชุมชนและ
โรงเรียนเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
10,000.00 - เพื่อพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้
- เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้
นวัตกรรมมา
พัฒนาการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้
- ส่งเสริมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กร
10,000.00 เพื่อจัดทาหลักสูตร
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช

5,000.00 - เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
- เพื่อให้เด็กสามารถ
ปฏิบัติการไหว้อย่าง
ถูกวิธี
50,000.00 - เพื่อพัฒนาครูใน
การผลิตสื่อที่
เหมาะสมกับเด็ก
ก่อนวัยเรียน
- เพื่อให้ครูนาสื่อไป
ใช้กับเด็กให้มาก
ยิ่งขึ้น

ผลผลิต
จัดประชุมพบปะ
ผู้ปกครองจัดทา
เอกสาร/แผ่นพับ
แจกผู้ปกครอง
และชุมชน
ดาเนินการ ๒
เดือน ต่อ ๑ ฉบับ
จานวนไม่น้อย
กว่า1,000 ฉบับ
มีการนิเทศ ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
จานวน 12 คน
เอกสารรายงาน
12 เล่ม

จัดทาหลักสูตร
ปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราชจานวน 1
ครั้ง/ปี
ฝึกการไหว้ทุกวัน
หน้าเสาธง และจัด
ประกวดไหว้สวย
ปลายภาคเรียน
จานวน 6
ห้องเรียน 213 คน
จัดอบรมผู้ดูแล
เด็ก จานวน 15
คน เรื่องการผลิต
สื่อ โดยเชิญ
วิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนดุสติ
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

179.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบนวัตกรรม
มอนเทสซอรี่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปานุ
ราช

180.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการพัฒนางาน งบเทศบาล
ฝีมือหนูน้อยปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราช

181.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการการเรียนรู้ งบเทศบาล
แบบโครงการ
Project Approach
สาหรับเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราช

182.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการศูนย์เสริม
งบเทศบาล
ศักยภาพเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราช

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
100,000.00 - เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปานุ
ราชมีห้องเรียน
มอนเทสซอรี่ เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้การสอน
แบบมอนเทสซอรี่
เหมาะสมตามวัย
20,000.00 - เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาการ ทั้ง 4
ด้าน - เพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนา
งานฝีมือของตนเอง
- เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้ร่วมจัดกิจกรรม
ร่วมกับศูนย์จดั
กิจกรรมร่วมกับ
ศูนย์
30,000.00 - เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้แบบ
โครงการ - เพื่อให้
นักเรียนมี
พัฒนาการทั้ง 4
ด้านเหมาะสมตาม
วัย

ผลผลิต
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์มอนเทส
ซอรี่ และจัด
อบรมครูเกี่ยวกับ
การเรียนรู้แบบ
มอนเทสซอรี่
จานวน 1 ครั้ง/ปี
จัดกิจกรรมเป็น
ฐานปฐมวัย 2
ฐาน ในงานด้าน
ฝีมือ

จัดกิจกรรมใน
การเรียนรู้แบบ
Project
Approach ทั้ง 6
ห้องเรียน โดยจัด
กิจกรรมเป็นฐาน
ให้นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมจานวน
213 คน
300,000.00 - เพื่อให้นักเรียนมี จัดซื้อวัสดุ
พัฒนาการทั้ง 4
อุปกรณ์สาหรับ
ด้านเหมาะสมตาม ห้องเรียน
วัย - เพื่อให้ศูนย์
ศักยภาพเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กปานุ ปฐมวัย 1
ราช เป็นต้นแบบ ห้องเรียน จานวน
นาร่องการเรียนรู้ 1 ศูนย์ฯ
ระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีระดับ
6 คิว
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แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

183.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการพัฒนา
หลักสูตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียน
เทศบาล 2 คลองจิ
หลาด

184.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการติดตั้งระบบ งบเทศบาล
อินเตอร์เน็ตโดยใช้
ระบบเครือข่ายไร้
สายและติดตั้งระบบ
เซฟเวอร์โรงเรียน
เทศบาล 4 มหาราช

185.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่โรงเรียน
เทศบาล 4 มหาราช

186.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดหา
งบเทศบาล
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนสาหรับโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
กระบี่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปานุราช และ
กองการศึกษา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
30,000.00 เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายและทาให้
การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ
100,000.00 เพื่อติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต โดย
ใช้เครือข่ายไวเลส
และติดตั้งระบบ
เซฟเวอร์

ผลผลิต

อบรม
ประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนา
หลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ติดตั้งระบบไวเลต
จานวน 8 จุด
อาคารเรียนหลัง
ใหม่ และติดตั้ง
ระบบเซฟเวอร์
จานวน 1 จุด
อาคารเรียนหลัง
ใหม่
13,314,400.00 - เพื่อก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคาร
เรียนและอาคาร
เรียน คสล. 4 ชั้น
อานวยการ - เพื่อให้ 12 ห้องเรียน
นักเรียนได้เรียนรู้
จานวน 2 หลัง ปี
ทักษะการว่ายน้าได้ ละ 1 ครั้ง,
อย่างถูกวิธี และ
ก่อสร้างสระว่าย
ช่วยเหลือตนเองได้ น้า จานวน 1
เมื่อประสบอุบัติภยั สระ ฯลฯ
ทางน้า
- เพื่อปรับปรุงพื้นที่
และระบบไฟฟ้าใน
โรงเรียน
- เพื่อจัดหาเครื่อง
เล่นสนามให้เพียงพอ
636,000.00 - เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์
สนับสนุนการจัดการ สานักงาน เช่น
เรียนการสอน
ชุดโต๊ะเก้าอี้
- เพื่อพัฒนาการ
ทางาน,
จัดการเรียนการสอน เครื่องปรับอากาศ
การปฏิบัติงานให้
, เครื่อง
เป็นไปอย่างมี
คอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพ
โน้ตบุ้ค ฯลฯ
- เพื่อให้นักเรียนมี
วัสดุอุปกรณ์ในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ
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190.
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เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
300,000.00 เพื่อส่งโรงเรียน
และ อปท. เข้า
ประกวดการจัดทา
แผนแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

ผลผลิต

โครงการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่จัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

ส่งโรงเรียนสังกัด
เทศบาล เข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน
ต่างๆ จานวน 4
โรงเรียน ศพด.
และ อปท.
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
กระบี่ 4 โรงเรียน

โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น(SBMLD)
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองกระบี่
โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น(SBMLD)
ดีเด่น
โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

งบเทศบาล

1,788,000.00 เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

107,000.00 เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
กระบี่ 4 โรงเรียน

งบเทศบาล

150,000.00 เพื่อให้พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง
พนักงานจ้างได้
ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่
ความสาคัญของ
หน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ประชาสัมพันธ์งาน
ของเทศบาลที่มีต่อ
สังคมให้ประชาชน
ได้รับทราบ

ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงานเทศบาล
พนักงานครู
เทศบาล
พนักงานจ้างได้
รวมกิจกรรม
จานวน 400 คน
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โครงการ

191.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย18 มีนาคมของ
ทุกปี

192.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีเกี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

งบเทศบาล

โครงการจัดงานวัน
ครู

งบเทศบาล

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดงาน
งบเทศบาล
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

193.

194.

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
7,000.00 - เพื่อเป็นการน้อม
ราลึกพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมีต่อ
การปกครอง
ท้องถิ่นไทย เพื่อให้หน่วยงานที่
มีหน้าที่เกี่ยวโยงได้
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การปกครอง
ท้องถิ่น
30,000.00 เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
เชิดชูสถาบันของ
ชาติ
60,000.00 - เพื่อให้บุคลากร
ทางการศึกษาได้มี
ความตระหนักถึง
ความสาคัญใน
บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ของตนเอง เพื่อให้พนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
พบปะ ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดอปท.
อื่นๆ เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
50,000.00 - เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดกระบี่

ผลผลิต
จัดกิจกรรมร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดกระบี่ พิธี
ถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 และจัด
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ภายในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่
จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
เพื่อให้ข้าราชการ
พ่อค้า ประชาชน
ร่วมกิจกรรม
จัดกิจกรรมต่างๆ
ในวันครู จัด
กิจกรรมปีละ 1
ครั้ง

จัดกิจกรรมและ
พิธีการวันขึ้นปี
ใหม่ ตักบาตร
พระภิกษุขอพร ปี
ละ 1 ครั้ง
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195.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

197.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการส่งเสริมการ งบเทศบาล
จัดกิจกรรมเครือข่าย
วัฒนธรรมเทศบาล
เมืองกระบี่

198.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดกิจกรรม เงินอุดหนุน
หอศิลป์อันดามันเพื่อ ทั่วไป
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

196.

โครงการ

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
300,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

ผลผลิต

จัดกิจกรรมและ
พิธีการวัน
สงกรานต์ทาบุญ
ตักบาตร
พระภิกษุ สรงน้า
พระพุทธรูป
60,000.00 - เพื่ออนุรักษ์
จัดกิจกรรม
ประเพณีวันลอย เพื่อให้วันลอย
กระทง
กระทง มีการ
- เพื่อส่งเสริมการ ประกวดกระทง
ท่องเที่ยวจังหวัด สาธิต พิธีการ
กระบี่
ลอยกระทง ปีละ
1 ครั้ง
25,000.00 - เพื่อรวบรวม
สารวจกิจกรรมใน
ข้อมูล ศิลปะ
ลักษณะทีเ่ ป็น
วัฒนธรรม ภูมิ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ปัญญา ที่มีใน
ภูมิปัญญาที่มีใน
ชุมชนต่างๆ
ชุมชนต่างๆ และ
- เพื่อจัดกิจกรรม เก็บรวบรวม
ส่งเสริมสภา
ข้อมูลกิจกรรม
วัฒนธรรมเทศบาล ศิลปะ วัฒนธรรม
เมืองกระบี่
และภูมิปัญญาใน
ชุมชน
1,938,960.00 - เพื่อจัดกิจกรรม นิทรรศการต่างๆ
เฉลิมพระเกียรติ ที่เกี่ยวข้อง
สมเด็จพระเทพ
นิทรรศการต่างๆ
รัตนราชสุดาฯ
ที่เกี่ยวข้องที่
- เพื่อส่งเสริมและ ปรึกษาประจาหอ
อนุรักษ์ศิลปะ
ศิลป์ฯ
วัฒนธรรม และ
เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
- เพื่อส่งเสริม
ปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน
มีความผูกพันกับ
ศิลปะ วัฒนธรรม
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199.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

200.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดงาน
งบเทศบาล
ประเพณีสมโภชและ
ถวายเทียนพรรษา

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดงาน
งบเทศบาล
ประเพณีชักพระและ
ตักบาตรเทโว

201.

202.

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
โครงการพบปะเยี่ยม งบเทศบาล
เยียนประชาชนใน
เดือนรอมฎอน

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
25,000.00 - ส่งเสริมสนับสนุน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามของชาวไทย
มุสลิม - พบปะ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
รับฟังปัญหาความ
ต้องการและ
ข้อเสนอแนะจากผู้
ประกอบกิจกรรม
การถือศีลอด เพื่อ
นาไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแก้ไข
100,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

100,000.00 เพื่อจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้องค์การ
ทางศาสนาต่างๆ
ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ให้
สามารถดาเนิน
กิจกรรมทาง
ศาสนา ส่งเสริม
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
50,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

ผลผลิต
ประชาชนชาว
ไทย ผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามใน
เขตเทศบาลเมือง
กระบี่ ประกอบ
กิจกรรม ณ
มัสยิดในเขต
เทศบาลเมือง
กระบี่ จานวน 3
มัสยิด

จัดงานสมโภช
และถวายเทียน
พรรษาในวัน
เข้าพรรษาปีละ 1
ครั้ง
จัดสรรเงิน
อุดหนุนให้วัด
มัสยิด โบสถ์
องค์กรทาง
ศาสนาและ
หน่วยงานต่างๆ

จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันออกพรรษา
จัดแห่เรือพระ
และมหรสพ ปีละ
1 ครั้ง
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โครงการ

203.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการถวายพระ
พรเนื่องในวโรกาส
วันแม่แห่งชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ

205.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการให้ความรู้ งบเทศบาล
ด้านศาสนาประเพณี
และวัฒนธรรม

206.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการส่งเสริมกิ
งบเทศบาล
จรรมชมรม ช่างแต่ง
ผมเสริมสวยเทศบาล
เมืองกระบี่ โดยมี
กิจกรรมดาเนินการ
ดังนี้ - กิจกรรมตัด
ผม-ซอยผมฟรีใน
โอกาสงานวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ

204.

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

โครงการสืบสาน
งบเทศบาล
ประเพณีรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์ (ประจาปี
2559)

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
5,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
59,000.00 - เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในท้องถิ่น
- เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิด
ความรักความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
สูงวัย - เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้เกิด
ความรักความ
เข้าใจภายใน
ครอบครัว
0.00 เพื่อทานุบารุง
ศาสนาเป็นการ
รักษาวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่น

170,000.00 เพื่อเป็นการถวาย
เป็นพระราชกุศล
ให้แก่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวและ
สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

ผลผลิต
จัดกิจกรรมกล่าว
คาอาศิรวาทเนื่อง
ในวันแม่แห่งชาติ
และวันพ่อ
แห่งชาติ
จัดกิจกรรม
ประเพณีรดน้าดา
หัวผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์ภายใน
เขตเทศบาลฯ
จานวน 1 ครั้ง
โดยมีผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 80 คน
และผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่า 300 คน
จัดกิจกรรมให้
ความรู้ด้าน
ศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม
จานวน 1 ครั้ง
โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า 150 คน
จัดกิจกรรมตัด
ผม-ซอยผมฟรี
ให้กับประชาชน
เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติและวัน
แม่แห่งชาติ
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

207.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการอบรม
สัมมนาสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกระบี่
และผูบ้ ริหารและ
พนักงานทัศนศึกษา
ดูงาน

208.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการอบรม
งบเทศบาล
พนักงานเทศบาล/
พนักงานครูเทศบาล/
ลูกจ้างประจา/
พนักงานจ้าง

209.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

งบเทศบาล

210.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
322,000.00 เพื่อยกระดับ
ความรู้
ความสามารถของ
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
ผู้บริหารของ
เทศบาลให้
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7,900.00 เพื่อให้พนักงาน
เทศบาล/
ลูกจ้างประจา/
พนักงานจ้างได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ
รวมทั้งด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
30,000.00 เพื่อประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ
ที่ได้ดาเนินงานมา
ตลอดรวมทั้งใช้
เป็นเอกสาร
ประกอบการ
ประเมินเงินรางวัล
ประจาปี
33,800.00 - เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นจิตสานึกให้
ประชาชน
ตระหนักถึงหน้าที่
ของตนในการ
ชาระภาษีท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์
กาหนดระยะเวลา
ในการชาระภาษี เพื่อบริการแก่ผู้
ที่มาติดต่อชาระ
ภาษีที่สานักงาน
เทศบาล

ผลผลิต
สมาชิกสภา
เทศบาล/
ผู้บริหารและ
พนักงาน จานวน
100 คน

พนักงาน
เทศบาล/
ลูกจ้างประจา/
พนักงานจ้าง
จานวน 200 คน

จ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

ประชาสัมพันธ์
ทาง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์
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211.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

212.

213.

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
โครงการรณรงค์ด้าน งบเทศบาล
การป้องกันการ
ทุจริต

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
0.00 เพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกให้
ประชาชนได้
ร่วมกันป้องกันการ
ทุจริต

โครงการสร้าง
งบเทศบาล
เครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต

152,000.00 เพื่อสร้างเครือข่าย
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการ
ป้องกันอ

โครงการจัดซื้อระบบ งบเทศบาล
คอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียน

295,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ประชาชนและ
รองรับระบบการ
ให้บริการ
ประชาชนทางด้าน
การทะเบียนและ
บัตรประจาตัว
ประชาชนแบบใหม่
ของกรมการ
ปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
300,000.00 เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สถานที่ราชการของ
เทศบาลเมืองกระบี่

214.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจ้างเหมา
รักษาความปลอด
อาคารสานักงาน
เทศบาลเมืองกระบี่

งบเทศบาล

215.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจ้างเหมา
ดูแลลิฟท์ใน
สานักงานเทศบาล
เมืองกระบี่

งบเทศบาล

ผลผลิต
จัดทาป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
หรือจัดทา
เอกสารเผยแพร่
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
จัดประชุมให้
ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต
ไม่น้อยกว่า 1
ครั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์
งานทะเบียน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์
, เครื่องสารองไฟ
ฯ

จ้างเหมาเอกชน
บริการรักษา
ความปลอดภัย
อาคารสถานที่
ราชการของ
เทศบาลเมือง
กระบี่
48,000.00 เพื่อดูแลรักษาลิฟท์ จ้างเหมาเอกชน
ให้สามารถบริการ สาหรับดูแลรักษา
ประชาชนผู้มา
ลิฟท์
ติดต่อราชการบน
สานักงานได้

56
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

216.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการปรับปรุง
ทาสีประตูและรั้ว
รอบอาคารสานักงาน
เทศบาลเมืองกระบี่

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจ้างเหมา
งบเทศบาล
ดูแลลิฟท์ในตลาดสด
มหาราช

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจ้างเหมา
งบเทศบาล
ดูแลระบบไฟฟ้าและ
ระบบประปาใน
ตลาดสด

217.

218.

219.

220.

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

โครงการจ้างเหมา
งบเทศบาล
เอกชนดูแลรักษา
ความปลอดภัยตลาด
สดมหาราช

โครงการทาสีอาคาร
ตลาดสดมหาราช

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
220,000.00 เพื่อปรับปรุง
อาคารสานักงาน
เทศบาลเมือง
กระบี่ให้เกิดความ
สวยงาม

ผลผลิต
ปรับปรุงทาสี
ประตูและรั้วรอบ
อาคารสานักงาน
เทศบาลเมือง
กระบี่

300,000.00 เพื่อให้มี
ผู้รับผิดชอบดูแล
รักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และของ
ผู้ประกอบการใน
ตลาดสดมหาราช
42,000.00 เพื่อให้มีผู้ดูแล
บารุงรักษาลิฟท์ให้
สามารถบริการ
ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง

จ้างเหมาเอกชน
ปฏิบัติหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัยในตลาด
สดมหาราช โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
น้อย ๒ ราย

100,000.00 - เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดมหาราช เพื่อให้เกิดความ
สวยงามความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบของตลาด
สด
180,000.00 เพื่อให้การบริการ
ระบบไฟฟ้าและ
ระบบประปาใน
ตลาดสดมหาราช
พร้อมใช้งาน

ทาสีอาคารให้เกิด
ความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า1,000
ตร.ม.

จ้างเหมาเอกชน
ดูแลรักษาลิฟท์
จานวน ๑ ราย

จ้างเหมาเอกชน
ดูแลซ่อมแซม
และปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าและ
ระบบประปาใน
ตลาดสดมหาราช
จานวน 1 ราย

57
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

221.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

222.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

223.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการติดตั้งระบบ งบเทศบาล
ทีวีวงจรปิด

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการบริหาร
จัดการอาคารแฟลต
เทศบาลเมืองกระบี่

224.

225.

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โดยใช้โปรแกรมแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน LTAX
3000 และโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ LTAX
GIS
โครงการติดตั้งป้าย งบเทศบาล
แนะนาทางเข้าศูนย์
กาจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองกระบี่

โครงการจ้างเหมา
งบเทศบาล
รักษาความปลอดภัย
หอศิลป์อันดามัน
และศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดามัน
งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
250,000.00 - เพื่อให้มีอุปกรณ์
ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
ทันสมัย - เพื่อ
ความสะดวกใน
การนาข้อมูลมา
จัดเก็บภาษี - เพื่อ
ให้บริการข้อมูลแก่
หน่วยงานต่างๆ
รวดเร็ว
30,000.00 เพื่อแนะนา
ทางเข้าออกศูนย์
กาจัดขยะ เป็นการ
อานวยความ
สะดวกกับคณะ
ศึกษาดูงานและ
บุคคลทั่วไป
100,000.00 เพื่อรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ

260,000.00 เพื่อให้มี
ผู้รับผิดชอบดูแล
รักษาความ
ปลอดภัย และ
ทรัพย์สินของศูนย์
การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดามัน
516,000.00 เพื่อบริหารจัดการ
อาคารแฟลต
เทศบาลเมือง
กระบี่

ผลผลิต
จัดทาแผนที่เขต
เทศบาลเมือง
กระบี่ รวมทั้งลง
รูปแปลงที่ดิน
และรายละเอียด
ข้อมูลในแต่ละ
แปลงในเขต
เทศบาลทั้งหมด

ติดตั้งป้ายแนะนา
ทางเข้า-ออกศูนย์
กาจัดขยะ
จานวน 2 จุด

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในโรงคัด
แยกขยะและ
อาคารชั่งน้าหนัก
ขยะ จานวน
1 จุด
จ้างเหมาเอกชน
ปฏิบัติหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัยศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรม
อันดามัน
บริหารจัดการ
อาคารแฟลต
เทศบาลเมือง
กระบี่
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แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

226.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการปรับปรุงที่
ทาการชุมชนรักษ์
ห้วยน้าแดง

227.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการปรับปรุง
ลานจอดรถอาคารที่
พักอาศัย (แฟลต)
เทศบาลเมืองกระบี่

งบเทศบาล

228.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สานัก
ปลัดฯ

งบเทศบาล

229.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน กองคลัง

งบเทศบาล

230.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน กอง
สาธารณสุขฯ

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
50,000.00 - เพื่อเป็นการ
ป้องกันการโจรภัย
และสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่
ชุมชน
- เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบรัอย
และสร้างความ
สวยงาม
332,000.00 - เพื่อจัดทาลาน
จอดรถเพิ่มเติม
สาหรับผู้พักอาศัย
แฟลตเทศบาล
- เพื่อเป็นการ
อานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้พัก
อาศัยแฟลต
เทศบาล
5,342,300.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
36,200.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
4,710,800.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

ผลผลิต
ปรับปรุงที่ทาการ
ชุมชนรักษ์ห้วย
น้าแดง โดยการปู
กระเบื้องลาน
อเนกประสงค์
พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 98 ตร.ม.
ก่อสร้างลานจอด
รถอาคารที่พัก
อาศัยฯ (แฟลต)
เพิ่มเติม จานวน
1 แห่ง พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 508
ตร.ม.
ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน เช่น
เครื่องสารองไฟ,
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก, เครื่อง
ตอใพิวเตอร์ฯ
เครื่องนับธนบัตร
จานวน 2 เครื่อง

ครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เช่น เครื่องวัดสาร
โพลาร์ในน้ามัน
ทอดซ้า, เครื่องฉีด
น้าแรงดันสูง ฯ
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231.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน กองช่าง

232.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดหา
งบเทศบาล
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน กอง
วิชาการและแผนงาน

233.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน กอง
สวัสดิการสังคม

งบเทศบาล

234.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาล

รายได้อื่น ๆ

235.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

งบเทศบาล

236.

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

โครงการจัดทา
งบเทศบาล
ห้องพักสาหรับ
นักศึกษาฝึกสอน
และคณะครูผตู้ ิดตาม
งานฯ สาหรับแฟลต
เทศบาลเมืองกระบี่

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
922,110.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
181,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
51,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

ผลผลิต
ครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เช่น คอมพิวเตอร์,
เครื่องสารองไฟฯ

ครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เช่น ตู้เก็บ
เอกสาร, กล้อง
ถ่ายภาพนิ่ง,
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ฯ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ค จานวน 1
เครื่อง และเครื่อง
สารองไฟฉุกเฉิน
(สาหรับงาน
แฟลต) จานวน 3
เครื่อง
137,800.00 เพื่อเพิ่ม
จัดซื้อเครื่องนับ
ประสิทธิภาพใน
ธนบัตรแบบ
การปฏิบัติงาน
ตรวจจับธนบัตร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มี ปลอมอัตโนมัติ
เครื่องมือเครื่องใช้ จานวน 1 เครื่อง
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
1,410,000.00 เพือ่ บารุงรักษา
หน่วยงานที่ได้มี
และปรับปรุง
การบารุงรักษา
ครุภณ
ั ฑ์ให้
ครุภณ
ั ฑ์ จานวน
สามารถใช้งานได้ 7 หน่วยงาน
ตามปกติ
373,040.00 เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์
สาหรับใช้ห้องพัก
แฟลตเทศบาล
เมืองกระบี่

อุปกรณ์สาหรับใช้
ห้องพักแฟลต
อาทิ
เครื่องปรับอากาศ
ที่นอนยางพารา
เตียงนอนฯลฯ
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237.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

238.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

239.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดห้อง
ทะเบียนราษฎร

งบเทศบาล

20,000.00

240.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการตลาดสด
มหาราช

งบเทศบาล

142,000.00

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช

งบเทศบาล

81,000.00

241.

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนสาหรับปรับรุ
งซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ)
โครงการฝึกอบรม
งบเทศบาล
เชิงปฏิบัติการการทา
หน้าที่พิธีกร

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
800,000.00 เพื่อบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้
อยูเ่ สมอ
10,000.00

ผลผลิต

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนละ
200,000 จานวน
4 โรงเรียน
เพื่อเพิ่ม
จัดฝึกอบรมเชิง
ประสิทธิภาพการ ปฏิบัตกิ าร ให้แก่
ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร พนักงานเทศบาล
พนักงานครู
เทศบาล พนักงาน
จ้างเทศบาล
จานวน 50 คน
เพื่อใช้สาหรับ
ติดตั้งกล้องวงจร
บริการประชาชน ปิดพร้อมอุปกรณ์
และเจ้าหน้าที่ให้ จานวน 1 ชุด
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเรียบร้อย
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
เพื่อใช้สาหรับ
ติดตั้งกล้องวงจร
บริการประชาชน ปิด จานวน 8 ตัว
และเจ้าหน้าที่ให้ พัดลมฝาผนัง
สามารถปฏิบัติงาน จานวน 4 ตัว ไฟ
ได้อย่างเรียบร้อย ฉุกเฉิน จานวน
6 ตัว
เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงราง
ปรับปรุงอาคาร
ระบายน้า คสล.
สถานที่พร้อมทั้งสิ่ง จานวน 1 แห่ง
อานวยความ
ติดตั้งเหล็กดัด
สะดวกต่าง ๆ ให้มี จานวน 2
สภาพที่เอื้ออานวย รูปแบบ
ต่อการจัดการ
เรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ
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โครงการ

242.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ โรงเรียน
เทศบาล 1 ตลาดเก่า

243.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ โรงเรียน
เทศบาล 3 ท่าแดง

งบเทศบาล

244.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ โรงเรียน
เทศบาล 2
คลองจิหลาด

งบเทศบาล

245.

เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการก่อสร้าง
อาคารจาหน่าย
สินค้าสาหรับ
ประชาชน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

246.

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

โครงการสนับสนุน งบเทศบาล
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงิน
อุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬา)

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
947,000.00 เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่พร้อมทั้งสิ่ง
อานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้มี
สภาพที่เอื้ออานวย
ต่อการเรียนการ
สอนและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
1,225,000.00 เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่พร้อมทั้งสิ่ง
อานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้มี
สภาพที่เอื้ออานวย
ต่อการจัดการ
เรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
1,212,800.00 เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่พร้อมทั้งสิ่ง
อานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ีที่
เอื้ออานวยต่อการ
จัดการเรียนการ
สอนและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
2,730,000.00 เพื่อจัดสร้าง
สถานที่จาหน่าย
สินค้าให้กับ
ประชาชนและจัด
ระเบียบทางเท้า
940,000.00 เพื่อบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้
เสมอ

ผลผลิต
ปรับปรุงอาคาร
เรียน อาคาร
จามจุรี ปูกระ
เบืีองใต้
้ อาคาร
ก่อสร้างปรับปรุง
ประตู ขยายเวที
เอนกประสงค์
จานวน 4 แห่ง
ก่อสร้างหลังคา
คลุมทางเดิน
จานวน 1 แห่ง
กั้นผนังห้องใต้
อาคารเรียน 5
จานวน 1 แห่ง

ปรับปรุงโรง
อาหาร จานวน 1
หลัง

ก่อสร้างอาคาร
จาหน่ายสินค้า
สาหรับประชาชน
จานวน 1 หลัง
บารุงรักษาสนาม
กีฬา จานวน 1
แห่ง
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247.

เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและผจญภัย
สวนพฤกษาสวรรค์

248.

เมืองแห่งการ โครงการเส้นทาง
รายได้อื่น ๆ
ท่องเที่ยวที่มี จักรยานเพื่อส่งเสริม
คุณภาพ
การท่องเที่ยว
(Quality
Tourist
Destination
City)

249.

เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)
เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

250.

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้อื่น ๆ

โครงการปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรูภ้ ัย
พิบัติสึนามิ

งบเทศบาล

โครงการจัดงาน
โครงการกิจกรรม
ตามนโยบายของ
จังหวัดและ
หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
11,298,900.00 - เพื่อสร้างและเพิ่ม
ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัด
- อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
กลุ่ม จ.ภาคใต้คง
ความอุดมสมบูรณ์
- ส่งเสริมการ
เรียนรู้แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชน
และนักท่องเที่ยว
ปลูกฝังจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7,249,600.00 - เพื่อเพิ่มกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่
หลากหลาย
- เพื่ออานวยความ
สะดวกและ
ปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวที่ปั่น
จักรยานตาม
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว
70,000.00 - ยกระดับการ
ให้บริการแก่
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
- เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
429,000.00 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานตาม
นโยบายของจังหวัด
กระบี่และ
หน่วยงานราชการ

ผลผลิต
ก่อสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและผจญ
ภัยฝั่งอันดามัน
บริเวณสวน
พฤกษาสวรรค์

ก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวยาว
4.055 ก.ม.

ติดตั้งเครื่องขยาย
เสียง จานวน
1 ชุด

จัดงานโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง
ๆ ตามนโยบาย
ของจังหวัดกระบี่
และหน่วยงาน
ราชการ จานวน
8 ครั้ง/ปี
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251.

เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)
เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการจัดงานและ
การแสดงนิทรรศการ
ด้านประติมากรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม
จังหวัดกระบี่

253.

254.

252.

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
85,000.00 เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของ
เทศบาลและ
จังหวัดกระบี่

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์เมือง
กระบี่

งบเทศบาล

เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการจัดประชุม
ตามนโยบายของ
จังหวัดหรือกลุม่
จังหวัด

งบเทศบาล

เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการสร้างองค์
ความรู้และพัฒนา
ระบบเครือข่าย
ศิลปกรรมร่วมสมัย

งบเทศบาล

100,000.00 เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของ
เทศบาลและจังหวัด
กระบี่ ตลอดจนการ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาล ทั้งที่ดาเนิน
การเอง หรือร่วมกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ
หรือที่เทศบาลได้รับ
มอบหมาย
20,000.00 เพื่อรวบรวมข้อมูล
พร้อมแนวทางการ
ดาเนินการปรึกษา
หารือตลอดจนการ
รับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการ
กิจกรรมตามงบ
ประมาณจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ
0.00 - เพื่อสร้างองค์
ความรู้และการศึกษา
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อสร้างระบบ
เครือข่ายศิลปกรรม
ร่วมสมัย
- เพื่อกระชับความ
ร่วมมือระหว่างภาคี
ที่ร่วมลงนามไว้

ผลผลิต
จัดทานิทรรศการ
ด้านการ
ท่องเที่ยว การ
แสดงด้าน
ประติมากรรม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาล
และจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์,
นิทรรศการต่าง ๆ

จัดประชุม
คณะทางาน
คณะกรรมการ
หรือประชุมเพื่อ
รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
จานวนไม่น้อย
กว่า 2ครั้ง/ปี
จัดประชุม
เครือข่าย
ศิลปกรรมร่วม
สมัยฯ ไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/ปี
และจัดกิจกรรม
สานศิลป์ร่วมสมัย
ไม่น้อยกว่า 1
ครั้ง/ปี
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255.

เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้าน
ศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินท้องถิ่น

256.

เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการออกแบบ
และผลิตนิทรรศการ
ลูกปัดแก้วทดแทน
ย่านอันดามัน

งบเทศบาล

257.

เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)
เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอัน
ดามัน

งบเทศบาล

โครงการจัดทาส่วน
จัดแสดงภาพพระ
ฉายาลักษณ์

งบเทศบาล

258.

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
150,000.00 เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ด้าน
ศิลปกรรมร่วมสมัย
แก่ เด็ก เยาวชน
และประชาชนใน
ท้องถิ่น

ผลผลิต

จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
ด้านศิลปกรรม
ร่วมสมัย แก่ เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนผู้สนใจ
ไม่น้อยกว่า 1
ครั้ง/ปี
250,000.00 - สร้างองค์ความรู้ จัดแสดงผลงาน
และการศึกษา
ลูกปัดแก้ว
ลูกปัดแก้วทดแทน ทดแทนย่านอัน
ย่านอันดามัน
ดามัน เพื่อบรรจุ
ร่วมกับภาคี
ไว้ในพิพิธภัณฑ์
เครือข่ายและ
ลูกปัดอันดามัน,
หน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดการแบรมและ
- จัดกิจกรรมเชิง ฝึกปฏิบัติการ
ปฏิบัติการในการ ผลงานลูกปัดแก้ว
สร้างสรรค์ผลงาน และจัดกิจกรรม
ลูกปัดแก้วทดแทน ประชาสัมพันธ์
ย่านอันดามัน
และนิทรรศการ
- จัดกิจกรรม
ลูกปัดแก้ว
แสดงผลงานลูกปัด
แก้ว
- ประชาสัมพันธ์
ผลงานลูกปัด
688,000.00 เพื่อเพิ่ม
ครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ
ประสิทธิภาพการ อาทิ
ปฏิบัติงาน
เครื่องปรับอากาศ
ตลอดจนการ
, ชุดเครื่องมือ
ให้บริการผู้เข้า
และอุปกรณ์
เยี่ยมชม ณ
สาหรับทาลูกปัด
ศูนย์การเรียนรูฯ้
ด้วยแก้วอ่อนฯลฯ
30,500.00 เพื่อใช้เป็นพื้นที่
ติดตั้งฉากแสดง
สาหรับจัดแสดง
ภาพพระฉายา
ภาพพระฉายา
ลักษณ์และพระ
ลักษณ์ประจาศูนย์ กรณียกิจ จานวน
การเรียนรู้
1 ชุด
วัฒนธรรมอันดา
มัน
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259.

เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอัน
ดามัน

260.

เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการจัดงาน
งบเทศบาล
ครบรอบ 144 ปี
แห่งการจัดตั้งจังหวัด
กระบี่

261.

เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)
เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)
เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการก่อสร้างงาน งบเทศบาล
ประติมากรรมเสา
สัญญาณไฟจราจร
สุริยเทพ บริเวณสี่
แยกคลองจิหลาด

262.

263.

โครงการก่อสร้าง
อาคารล็อบบี้บริการ
นักท่องเที่ยวและ
ก่อสร้างศาลานั่ง
พักผ่อนบริเวณสวน
พฤกษาสวรรค์

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบเทศบาล

งบเทศบาล

โครงการปรับปรุง
งบเทศบาล
ไฟฟ้าถนนวัฒนธรรม

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
950,000.00 เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรม
อันดามันในการ
ให้บริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาเยี่ยมชม
150,000.00 เพื่อเทิดพระเกียรติ
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อ ร. 5
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมจัดตั้ง
จังหวัดกระบี่ เพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
2,500,000.00 เพื่อมีไฟจราจรใน
การให้สัญญาณใน
การาขับขี่

1,870,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการ
นักท่องเที่ยวในเขต
เมือง เพื่ออานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว
1,200,000.00 เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
รวมทั้งสร้างความ
มั่นคงและ
ปลอดภัยในชีีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ผลผลิต
ก่อสร้างปรับปรุง
อาคารแสดง
นิทรรศการ
(ปรับปรุงห้อง
รับรอง ติดตั้ง
ผ้าม่าน โซฟา
จานวน 1 ชุด)
อุดหนุนสานักงา
จังหวัดกระบี่
ตามโครงการจัด
งานครบรอบ
144 ปี แห่งการ
จัดตั้งจังหวัด
กระบี่
ก่อสร้างเสา
สัญญาณไฟ
จราจรสุรยิ เทพ
จานวน 1 แห่ง

ก่อสร้างอาคาร
คสล. ชั้นเดียว
กว้าง 8 เมตร
และศาลานั่ง
พักผ่อน กว้าง 4
เมตร ยาว 5
เมตร
ติดตั้งเสาไฟ
Hight Mast
จานวน 2 ต้น
บริเวณกาแพง
ประวัติศาสตร์
เมืองกระบี่
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แหล่งที่มา
งบประมาณ
เมืองแห่งการ โครงการปรับปรุงภูมิ งบเทศบาล
ท่องเที่ยวที่มี ทัศน์บริเวณหน้าศูนย์
คุณภาพ
การเรียนรู้วัฒนธรรม
(Quality
อันดามัน
Tourist
Destination
City)
เมืองแห่งการ โครงการสร้างสรรค์ งบเทศบาล
ท่องเที่ยวที่มี งานศิลปกรรมร่วม
คุณภาพ
สมัย
(Quality
Tourist
Destination
City)
เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการ

โครงการ
ประติมากรรมเมือง
กระบี่ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว

งบเทศบาล

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
250,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรม
อันดามัน

450,000.00 เพื่อเสริมสร้างและ
แลกเปลีย่ นความรู้
ด้านศิลปกรรมร่วม
สมัย เพื่อจัด
กิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรมร่วมสมัย
1,212,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน
สนใจเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์
และ
ศิลปวัฒนธรรม
มากขึ้น เพื่อ
รองรับ
นักท่องเที่ยว ที่เข้า
มาในจังหวัดกระบี่

ผลผลิต
จ้างเหมาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของศูนย์
การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดา
มัน จานวน 1
แห่ง
เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ด้านศิลปกรรม
ร่วมสมัย จานวน
1 ครั้ง/ปี

จัดสร้าง
ประติมากรรม
จานวน 3 ชิ้น

67
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลเมืองกระบี่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 174 โครงการ จานวนเงิน 144,968,011 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 174 โครงการ
จานวนเงิน 122,944,441 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้
การเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ผูกพัน/
โครงการ
งบประมาณ
ลงนามในสัญญา
เมืองสะอาด (Clean City)

33 17,330,673.71

33

17,240,673.71

เมืองสีเขียว (Green City)

13

2,416,475.50

13

2,125,183.50

เมืองปลอดภัย (Safety City)

11

7,449,289.47

11

6,519,189.47

เมืองสุขภาพ (Healthy City)

43 59,846,596.02

43

55,680,596.02

เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)

63 55,363,444.19

63

39,410,776.19

เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Tourist
Destination City)

11

2,561,532.50

11

1,968,022.50

174 144,968,011.39

174

122,944,441.39

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองกระบี่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ระยะเวลา
คู่สัญญา
การ
ดาเนินงาน
900,000.00 792,500.00 กิจกรรมจ้าง 01/10/2558
365
เหมาทาความ
สะอาดตลาด
สดมหาราช
10,000.00
7,600.00 กิจกรรมรักษา 04/05/2559
7
ความสะอาด
ในงาน
เทศกาลและ
งานประจาปีฯ

แหล่งที่มา จานวน
งบประมาณ งบประมาณ

1. เมืองสะอาด โครงการจ้าง
งบเทศบาล
(Clean City) เหมากวาดขยะ
ตลาดสดมหาราช

วงเงินตาม
สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

2. เมืองสะอาด โครงการรักษา งบเทศบาล
(Clean City) ความสะอาดใน
งานเทศกาลและ
งานประจาปีของ
ท้องถิ่นประเพณี
ท้องถิ่น
3. เมืองสะอาด โครงการจ้าง
งบเทศบาล 2,332,300.00 2,326,139.60 กิจกรรมเก็บ 01/10/2558
(Clean City) เหมาเก็บขนขยะ
ขนขยะฯ
ในเขตเทศบาล
4. เมืองสะอาด โครงการถนน งบเทศบาล
30,000.00
1,750.00 กิจกรรมถนน 26/11/2558
(Clean City) ปลอดถังขยะ
ปลอดถังขยะ
กิจกรรมถนน
8,000.00
16/03/2559
ปลอดถังขยะ

365

5
5
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5. เมืองสะอาด โครงการจ้าง
(Clean
เหมากวาด
City)
ขยะในถนน
สาธารณะและ
ทางเท้า
6. เมืองสะอาด โครงการจ้าง
(Clean
เหมาทาความ
City)
สะอาด
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
กระบี่ และ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุ
ราช
7. เมืองสะอาด โครงการจ้าง
(Clean
เหมาทาความ
City)
สะอาดหอ
ศิลป์อันดามัน
และศูนย์การ
เรียนรู้
วัฒนธรรมอัน
ดามัน
8. เมืองสะอาด โครงการ
(Clean
รณรงค์กาจัด
City)
หนู

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ
6,485,500.00 กิจกรรม
กวาดขยะ
ในถนน
สาธารณะ

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
01/01/2559
365

งบเทศบาล

6,500,000.00

งบเทศบาล

880,000.00

719,600.00 กิจกรรมทา 01/10/2558
ความ
สะอาด
โรงเรียน

365

งบเทศบาล

600,000.00

500,000.00 กิจกรรมทา 01/10/2558
ความ
สะอาดหอ
ศิลป์อันดา
มัน

365

งบเทศบาล

180,000.00

12,500.00 กิจกรรม
รณรงค์
กาจัดหนู
กิจกรรม
81,000.00 รณรงค์
กาจัดหนู
กิจกรรม
70,000.00 รณรงค์
กาจัดหนู
กิจกรรม
10,000.00 รณรงค์
กาจัดหนู

29/10/2558

5

29/10/2558

5

22/04/2559

5

29/04/2559

5
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9. เมือง
สะอาด
(Clean
City)
10. เมือง
สะอาด
(Clean
City)

11. เมือง
สะอาด
(Clean
City)

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

โครงการ
งบเทศบาล
กาจัดสัตว์และ
แมลงนาโรค

300,000.00

โครงการตรวจ งบเทศบาล
ติดตามและ
พัฒนา
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร
แผงลอยใน
เขตเทศบาล
ทางด้าน
สุขาภิบาล
สถานที่
จาหน่าย
อาหาร

15,000.00

โครงการจ้าง งบเทศบาล
เหมาดูแลทา
ความสะอาด
และ
บารุงรักษา
ระบบระบาย
น้าในตลาดสด
มหาราช

150,000.00

คู่สัญญา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
297,600.00 กิจกรรมกาจัด 01/10/2558
365
สัตว์และแมลง

4,100.00 กิจกรรมตรวจ 18/03/2559
ติดตามและ
พัฒนา
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารฯ

5

900.00 กิจกรรมตรวจ 18/03/2559
ติดตามและ
พัฒนา
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารฯ
10,000.00 กิจกรรมตรวจ 21/03/2559
ติดตามและ
พัฒนา
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารฯ
137,000.00 กิจกรรมทา 01/10/2558
ความสะอาด
ระบบระบาย
น้า

5

5

365
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โครงการ

12. เมืองสะอาด โครงการ
(Clean
สมทบ
City)
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
จัดการระบบ
บาบัดน้าเสีย
13. เมืองสะอาด โครงการเข้า
(Clean
ค่ายพักแรม
City)
ลูกเสือเนตร
นารีและ
ยุวกาชาด
14. เมืองสะอาด โครงการการ
(Clean
เข้าร่วมงาน
City)
ชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่น
แห่งชาติ
15. เมืองสะอาด โครงการ
(Clean
ฝึกอบรม
City)
ทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ
งบเทศบาล

2,227,000.00

งบเทศบาล

350,000.00

งบเทศบาล

77,200.00

งบเทศบาล

50,000.00

16. เมืองสะอาด โครงการพา งบเทศบาล
(Clean
น้องไปวัดศูนย์
City)
พัฒนาเด็กเล็ก
ปานุราช
17. เมืองสะอาด โครงการ
งบเทศบาล
(Clean
ปลูกฝัง
City)
คุณธรรมจริยธรรม
สาหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปานุราช

10,000.00

5,000.00

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
19/09/2559
12

2,221,578.76 กิจกรรม
สมทบ
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
จัดการระบบ
บาบัดน้าเสีย
349,362.00 กิจกรรมเข้า 27/01/2559
ค่ายพักแรก
ลูกเสือ

77,140.00 กิจกรรมเข้า 21/01/2559
ร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่น
แห่งชาติ
49,960.00 กิจกรรม
16/09/2559
ฝึกอบรม
ทบทวน
ลูกเสือ
ชาวบ้าน
10,000.00 กิจกรรมพา 13/07/2559
น้องไปวัด

4,999.00 กิจกรรม
ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม
สาหรับเด็ก

13/07/2559

5

5

5

5

5
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โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ

17. เมืองสะอาด โครงการปลูกฝัง งบเทศบาล
(Clean
คุณธรรมCity)
จริยธรรม
สาหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปานุราช
18. เมืองสะอาด โครงการเรียนรู้ งบเทศบาล
(Clean
วิถีธรรมตาม
City)
รอยพุทธศาสนา
19. เมืองสะอาด โครงการ
งบเทศบาล
(Clean
เทศบาลพบ
City)
ประชาชน

20. เมืองสะอาด โครงการจัดทา งบเทศบาล
(Clean
แผนพัฒนา
City)
ท้องถิ่นโดย
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

5,000.00

200,000.00

170,000.00

280,000.00

4,999.00 กิจกรรม
ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม
สาหรับเด็ก

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
13/07/2559
5

199,040.00 กิจกรรม
01/10/2558
เรียนรู้วิถี
ธรรมฯ
36,400.00 กิจกรรมวัน 27/04/2559
เทศบาล
6,000.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
1,730.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
55,300.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
50,000.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
12,000.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
5,000.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
3,000.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
241,991.00 กิจกรรม
จัดทา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ

365

5

27/04/2559

5

28/04/2559

5

29/04/2559

5

29/04/2559

5

29/04/2559

5

29/04/2559

5

29/04/2559

5

01/10/2558

365
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21. เมือง
สะอาด
(Clean
City)

22. เมือง
สะอาด
(Clean
City)
23. เมือง
สะอาด
(Clean
City)

24. เมือง
สะอาด
(Clean
City)
25. เมือง
สะอาด
(Clean
City)
26. เมือง
สะอาด
(Clean
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

คู่สัญญา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
23/11/2558
128

โครงการ
งบเทศบาล
สารวจและ
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการ
งบเทศบาล
ประชุมชุมชน
สัญจร

80,000.00

74,700.00 กิจกรรม
สารวจและ
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน

30,000.00

18,000.00 กิจกรรม
15/02/2559
ประชุมชุมชน
สัญจร

173

โครงการ
งบเทศบาล
จัดการประชุม
คณะกรรมการ
ชุมชนกลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่ม
อสม.
คณะกรรมการ
กองทุนชุมชน
เมือง และกลุม่
พลังมวลชนอื่น
ๆ
โครงการเดิน งบเทศบาล
รณรงค์ความ
ปลอดภัย
เกี่ยวกับกฎ
จราจร
โครงการ
งบเทศบาล
ประกวดสานัก
ทะเบียนดีเด่น

50,000.00

25,000.00 กิจกรรม
30/10/2558
ประชุม
คณะกรรมการ
ชุมชน

300

30,000.00

28,847.00 กิจกรรมเดิน 22/03/2559
รณรงค์ความ
ปลอดภัย
เกี่ยวกับกฏ
จราจร
59,990.00 กิจกรรม
04/07/2559
ประกวดสานัก
ทะเบียนดีเด่น

5

โครงการ
งบเทศบาล
ฝึกอบรมทบทวน
และเพิ่ม
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
ทะเบียนราษฎร
ประจาชุมชน

50,000.00

49,512.00 กิจกรรม
19/04/2559
ฝึกอบรม
ทบทวนและ
เพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัคร
ทะเบียน
ราษฎร

5

60,000.00

8
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โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ

27. เมืองสะอาด โครงการจัดทา งบเทศบาล
(Clean
สื่อ
City)
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
และกิจการ
เทศบาล
28. เมืองสะอาด โครงการรณรงค์ รายได้อื่น ๆ
(Clean
อาหารปลอดภัย
City)

1,000,000.00

29. เมืองสะอาด โครงการพัฒนา รายได้อื่น ๆ
(Clean
คุณภาพชีวติ และ
City)
การอนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนใน
ชุมชนเขตเมือง
30. เมืองสะอาด โครงการเยาวชน รายได้อื่น ๆ
(Clean
ร่วมใจพิทักษ์
City)
สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา

125,000.00

31. เมืองสะอาด โครงการเข้าค่าย งบเทศบาล
(Clean
พัฒนาเด็กและ
City)
เยาวชน
32. เมืองสะอาด โครงการจ้าง
(Clean
เหมาทาความ
City)
สะอาดอาคาร
สานักงาน

งบเทศบาล

70,000.00

50,000.00

80,000.00

945,000.00

963,960.00 66/2559

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
01/10/2558
365

70,000.00 กิจกรรม 01/10/2558
รณรงค์
อาหาร
ปลอดภัย
121,555.60 กิจกรรม 01/10/2558
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการ
อนามัยฯ
20,784.75 กิจกรรม 24/06/2559
เยาวชนร่วม
ใจฯ
900.00 กิจกรรม
เยาวชนร่วม
ใจฯ
5,800.00 กิจกรรม
เยาวชนร่วม
ใจฯ
22,500.00 กิจกรรม
เยาวชนร่วม
ใจฯ
79,960.00 กิจกรรมเข้า
ค่ายพัฒนา
เด็กและ
เยาวชน
944,554.00 กิจกรรมทา
ความสะอาด
สานักงาน

365

365

5

24/06/2559

5

24/06/2559

5

30/06/2559

5

08/06/2559

5

01/10/2558

365
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โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
11/12/2558
30

33. เมืองสะอาด โครงการ
งบเทศบาล
(Clean
ฝึกอบรมและ
City)
ศึกษาดูงานด้าน
การจัดสวัสดิการ
ชุมชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
34. เมืองสีเขียว โครงการอบรม งบเทศบาล
(Green
อาสาสมัครด้าน
City)
สิ่งแวดล้อม

66,000.00

56,920.00 กิจกรรม
ฝึกอบรม
และศึกษาดู
งานด้านการ
จัดสวัสดิการ
ชุมชน

20,000.00

35. เมืองสีเขียว
(Green
City)
36. เมืองสีเขียว
(Green
City)

50,000.00

14,490.00 กิจกรรม 01/10/2558
อบรม
อาสาสมัคร
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
10,000.00 กิจกรรมการ 18/08/2559
ซ่อมป่า
รักษาชุมชน
26,593.00 กิจกรรม 27/07/2559
ปลูกผัก
ปลอด
สารพิษ

โครงการซ่อมป่า งบเทศบาล
รักษาชุมชน

โครงการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง
37. เมืองสีเขียว โครงการจ้าง
(Green
เหมาตัดแต่งและ
City)
ตัดหญ้าริมทาง
เท้าขอบคูระบาย
น้าและริมถนน
38. เมืองสีเขียว โครงการดูแล
(Green
และบารุงรักษา
City)
เกาะกลางถนน
ในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่
39. เมืองสีเขียว โครงการดูแล
(Green
รักษาบ่อน้าพุ
City)
เทศบาลเมือง
กระบี่ และ
บริเวณ
ประติมากรรมไม้
มะหาด

365

5

งบเทศบาล

40,000.00

5

งบเทศบาล

310,000.00

295,800.00 39/2559

30/12/2558

274

งบเทศบาล

557,500.00

539,000.00 2/2559

01/10/2558

365

งบเทศบาล

228,000.00

220,200.00 12/2559

01/10/2558

365
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โครงการ

40. เมืองสีเขียว โครงการดูแล
(Green บารุงรักษา
City)
บริเวณ
สวนสาธารณะ
ธาราในเขต
เทศบาลเมือง
กระบี่
41. เมืองสีเขียว โครงการดูแล
(Green รักษาความ
City)
สะอาด
เรียบร้อยและ
ดูแลป้องกัน
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
บริเวณสวน
พฤกษาสวรรค์
42. เมืองสีเขียว โครงการดูแล
(Green รักษาความ
City)
สะอาดบริเวณ
ศาลหลักเมือง
จังหวัดกระบี่
และบริเวณ
ใกล้เคียง
43. เมืองสีเขียว โครงการ
(Green ปรับปรุงภูมิ
City)
ทัศน์บริเวณ
ถนนอุตรกิจ
44. เมืองสีเขียว โครงการ
(Green ประชุมเชิง
City)
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาเทศบาล
เมืองกระบีส่ ู่
เมืองต้นแบบ
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

คู่สัญญา

งบเทศบาล

450,000.00

448,560.00 3/2559

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
01/10/2558
365

งบเทศบาล

180,000.00

180,000.00 135/2558

01/10/2558

365

งบเทศบาล

70,000.00

70,000.00 กิจกรรมทา 01/10/2558
ความสะอาด
ศาลหลักเมือง

365

งบเทศบาล

317,885.00

317,885.00 กิจกรรม
01/09/2559
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

61

งบเทศบาล

166,408.10

166,408.10 กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนา
เทศบาลฯ

01/10/2558

365
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โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ

45. เมืองสีเขียว โครงการ
รายได้อื่น ๆ
(Green
รณรงค์อนุรักษ์
City)
และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
46. เมืองสีเขียว โครงการ
งบเทศบาล
(Green
ฝึกอบรมให้
City)
ความรู้ด้าน
สานักงานสี
เขียว

47. เมือง
ปลอดภัย
(Safety
City)

48. เมือง
ปลอดภัย
(Safety
City)
49. เมือง
ปลอดภัย
(Safety
City)

โครงการจ้าง งบเทศบาล
เหมาจัดทาฝา
บ่อพักฝาคู
ระบายน้าที่
ชารุด สูญหาย
ในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่
โครงการ
รายได้อื่น ๆ
ก่อสร้างถนน
วัชระ ซอย 11
โครงการ
งบเทศบาล
ก่อสร้างถนน
กระบี่ ซอย 44
(ประทุมทิพย์)

70,000.00

69,999.40 กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมฯ

57,540.00

51,540.00 กิจกรรม
ฝึกอบรมให้
ความรู้
สานักงานสี
เขียว
3,000.00 กิจกรรม
ฝึกอบรมให้
ความรู้
สานักงานสี
เขียว
3,000.00 กิจกรรม
ฝึกอบรมให้
ความรู้
สานักงานสี
เขียว
383,500.00 กิจกรรมจ้าง
ทาฝาคู
ระบายน้า

384,000.00

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
01/10/2558
365

12/05/2559

30

13/06/2559
5

13/06/2559
5

04/01/2559

277

1,319,600.00

1,319,600.00 74/59

05/05/2559

365

875,000.00

875,000.00 50/59

30/01/2559

120
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50. เมือง
ปลอดภัย
(Safety
City)
51. เมือง
ปลอดภัย
(Safety
City)
52. เมือง
ปลอดภัย
(Safety
City)

53. เมือง
ปลอดภัย
(Safety
City)
54. เมือง
ปลอดภัย
(Safety
City)

55. เมือง
ปลอดภัย
(Safety
City)

โครงการ

โครงการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน
กระบี่ ซอย 13
(นาทราย)
โครงการ
ก่อสร้างคู
ระบายน้าถนน
กระบี่ ซอย 26
(แสงประทีป)
โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
จราจรในเขต
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน
โครงการขยาย
เขตระบบ
จาหน่ายไฟฟ้า

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ
งบเทศบาล

1,613,000.00

1,613,000.00 80/59

งบเทศบาล

1,100,000.00

940,000.00 79/59

งบเทศบาล

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
03/06/2559
120

01/06/2559

90

2,500,000.00

1,397,510.00 กิจกรรมพัีฒ 01/10/2558
นาระบบ
จราจร

365

งบเทศบาล

1,000,000.00

322

โครงการ
งบเทศบาล
รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด To be
number one
จังหวัดกระบี่
โครงการ
งบเทศบาล
รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา
ดีเด่น

40,000.00

630,427.47 กิจกรรม
28/10/2558
ขยายเขต
ระบบ
จาหน่าย
ไฟฟ้า
40,000.00 กิจกรรม
10/05/2559
ณรงค์ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด

100,000.00 กิจกรรม
19/09/2559
รณรงค์
ป้องกันยา
เสพติดใน
สถานศึกษา
ดีเด่น

5

100,000.00

7
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56. เมือง
ปลอดภัย
(Safety
City)

โครงการ

โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
กิจกรรมบาบัด
และฝึกอาชีพ
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด
57. เมือง
โครงการ
ปลอดภัย ฝึกอบรม
(Safety เยาวชนต้าน
City)
ภัยยาเสพติด
58. เมือง
โครงการระบบ
สุขภาพ หลักประกัน
(Healthy สุขภาพใน
City)
ระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่
59. เมือง
โครงการ
สุขภาพ รณรงค์ป้องกัน
(Healthy และควบคุม
City)
โรคพิษสุนัขบ้า

60. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ
งบเทศบาล

130,000.00

งบเทศบาล

30,000.00

งบเทศบาล

1,100,000.00

งบเทศบาล

50,000.00

โครงการศึกษา งบเทศบาล
ดูงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน

700,000.00

คู่สัญญา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
130,000.00 กิจกรรมบาบัด 01/04/2559
30
ยาเสพติด

20,252.00 กิจกรรม
19/05/2559
ฝึกอบรม
เยาวชนต้าน
ภัยยาเสพติด
915,543.00 กิจกรรมสมทบ 01/11/2558
หลักประกัน
สุขภาพ

5

34,500.00 กิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
15,500.00 กิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
680.00 กิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน
232,000.00 กิจกรรมศึกษา
ดูงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน
334,480.00 กิจกรรมศึกษา
ดูงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน

15/12/2558

5

28/03/2559

5

21/06/2559

5

12/07/2559

4

08/07/2559

30

5
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61. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการเงิน
อุดหนุน
อสม. เพื่อ
สนับสนุนการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข
ในชุมชน
62. เมือง
โครงการจัด
สุขภาพ
จ้างบุคลากร
(Healthy ทางการ
City)
แพทย์ในเขต
เทศบาล
63. เมือง
โครงการ
สุขภาพ
อาหารเสริม
(Healthy (นม)
City)
64. เมือง
โครงการ
สุขภาพ
อาหาร
(Healthy กลางวันและ
City)
เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน
65. เมือง
โครงการจัด
สุขภาพ
งานฉลองวัน
(Healthy เด็กแห่งชาติ
City)
66. เมือง
โครงการจัด
สุขภาพ
กิจกรรม
(Healthy เยาวชนและ
City)
นักเรียนภาค
ฤดูร้อน
67. เมือง
โครงการ
สุขภาพ
แข่งขันกีฬา (Healthy กรีฑา
City)
นักเรียน
ประจาปี

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

คู่สัญญา

118,484.00 กิจกรรมเงิน
อุดหนุน อสม.
เพื่อสนับสนุน
การพัฒนางาน
สาธารณสุข

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
26/05/2559
158

งบเทศบาล

210,000.00

งบเทศบาล

180,000.00

80,000.00 กิจกรรมตรวจ 01/11/2558
รักษาพยาบาล

365

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

11,342,300.00

9,548,055.42 กิจกรรมจัดซื้อ 13/11/2558
อาหาร(นม)

347

งบเทศบาล

23,864,800.00 22,458,660.00 กิจกรรมอาหาร 01/10/2558
กลางวัน

365

งบเทศบาล

500,000.00

499,840.00 กิจกรรมวันเด็ก 08/01/2559
แห่งชาติ

5

งบเทศบาล

550,000.00

546,250.00 กิจกรรม
31/03/2559
เยาวชนและ
นักเรียนภาคฤดู
ร้อน

5

งบเทศบาล

500,000.00

452,000.00 กิจกรรมแข่งขัน 04/08/2559
กีฬา - กรีฑา
นักเรียน
ประจาปี

5
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โครงการ

68. เมืองสุขภาพ โครงการ
(Healthy แข่งขันกีฬา
City)
นักเรียน
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
69. เมืองสุขภาพ โครงการส่ง
(Healthy นักกีฬาเข้า
City)
ร่วมการ
แข่งขันกีฬา
70. เมืองสุขภาพ โครงการ
(Healthy แข่งขันกีฬา
City)
เซปักตะกร้อ
71. เมืองสุขภาพ โครงการ
(Healthy ประกวดวง
City)
ดนตรี
72. เมืองสุขภาพ โครงการ
(Healthy ฝึกอบรมและ
City)
ศึกษาดูงาน
ชมรมไทเก็ก
73. เมืองสุขภาพ โครงการ
(Healthy ส่งเสริม
City)
กิจกรรมชมรม
แอโรบิกตลาด
สดมหาราช
ชมรมแอโร
บิกโรงเรียน
เมืองกระบี่ฯ
74. เมืองสุขภาพ โครงการ
(Healthy ฝึกอบรมและ
City)
ศึกษาดูงาน
ชมรมแอโรบิก
75. เมืองสุขภาพ โครงการ
(Healthy จัดการแข่งขัน
City)
กีฬาชุมชน
สัมพันธ์
ประจาปี
2559

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ
งบเทศบาล

1,992,500.00

งบเทศบาล

150,000.00

งบเทศบาล

250,300.00

งบเทศบาล

281,000.00

งบเทศบาล

51,000.00

งบเทศบาล

259,200.00

งบเทศบาล

60,000.00

งบเทศบาล

160,000.00

1,586,615.60 กิจกรรม
แข่งขันกีฬา
นักเรียน
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
123,824.00 กิจกรรมส่ง
นักกีฬาเข้า
ร่วมการ
แข่งขันกีฬา
250,285.00 กิจกรรม
แข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อ
280,920.00 กิจกรรม
ประกวดวง
ดนตรี
50,190.00 กิจกรรม
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ชมรมไทเก็ก
259,200.00 กิจกรรมจ้าง
ครูสอนเต้น
แอโรบิค

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
24/12/2558
20

30/10/2558

5

21/01/2559

5

25/12/2558

5

03/03/2559

5

01/10/2558

365

60,000.00 กิจกรรม
03/03/2559
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ชมรมแอโรบิก
77,350.00 กิจกรรม
23/06/2559
แข่งขันกีฬา
ชุมชน
สัมพันธ์
ประจาปี
2559

5

5
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โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ

76. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการ
งบเทศบาล
ฝึกอบรมการ
ออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพของ
คนในชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองกระบี่
77. เมือง
โครงการ
งบเทศบาล
สุขภาพ สงเคราะห์เด็ก
(Healthy คนชรา ผู้พิการ
City)
และผูย้ ากไร้ใน
ชุมชน
78. เมือง
โครงการ
งบเทศบาล
สุขภาพ ฝึกอบรม
(Healthy อาสาสมัคร
City)
สารวจข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาล
79. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)
80. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)

50,000.00

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
49,840.00 กิจกรรมการ 23/02/2559
5
ฝึกอบรมการ
ออกกาลัง
กาย

275,000.00

231,500.00 กิจกรรมมอบ 02/08/2559
ถุงยังชีพ

60

20,000.00

20,000.00 กิจกรรม
14/03/2559
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
สารวจข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาส
ในเขต
เทศบาล
39,400.00 กิจกรรม
25/03/2559
พัฒนา
ศักยภาพสตรี

5

49,965.00 กิจกรรม
15/06/2559
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานฯ

5

โครงการพัฒนา งบเทศบาล
ศักยภาพสตรี

40,000.00

โครงการ
งบเทศบาล
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ของ
คณะกรรมการ
กองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมือง
กระบี่

50,000.00

5
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81. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการ

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองกระบี่ โดยมี
กิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ของชมรม
ผู้สูงอายุ
82. เมือง
โครงการ
สุขภาพ สงเคราะห์เบี้ยยัง
(Healthy ชีพผู้ป่วยโรค
City)
เอดส์
83. เมือง
โครงการ
สุขภาพ สงเคราะห์เบี้ยยัง
(Healthy ชีพคนพิการ
City)
84. เมือง
โครงการ
สุขภาพ สงเคราะห์เบี้ยยัง
(Healthy ชีพผู้สูงอายุ
City)
85. เมือง
โครงการพัฒนา
สุขภาพ ศักยภาพเด็กและ
(Healthy เยาวชนภายใน
City)
เขตเทศบาลเมือง
กระบี่
86. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)

87. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

คู่สัญญา

งบเทศบาล

85,000.00

65,000.00 กิจกรรม
ส่งเสริมชมรม
ผู้สูงอายุ
เทศบาลเมือง
กระบี่ โดยมี
กิจกรรม
ฝึกอบรม

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

16,800.00

8,400.00 กิจกรรม
สงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

2,684,800.00

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
11/08/2559
5

01/10/2558

365

2,684,800.00 กิจกรรม
01/10/2558
สงเคราะห์คน
พิการ

365

17,782,700.00 17,455,200.00 กิจกรรม
01/10/2558
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ

365

งบเทศบาล

70,000.00

โครงการประชุม รายได้อื่น ๆ
คณะกรรมการ
และ
คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
เมืองกระบี่
โครงการอนามัย รายได้อื่น ๆ
เด็กวัยเรียน

108,250.00

100,000.00

63,040.00 กิจกรรมพัฒนา 31/05/2559
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
กระบี่
69,175.00 กิจกรรมประชุม 01/12/2558
คณะกรรมการฯ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

17,670.00 กิจกรรมอนามัย 03/08/2559
เด็กวัยเรียน

5

304

5
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88. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)

89. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)
90. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)

91. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

โครงการอาชี รายได้อื่น ๆ
วอนามัยและ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานใน
สถาน
ประกอบการ

โครงการ
รายได้อื่น ๆ
โรงพยาบาล
เคลื่อนที่
12,000 เตียง
โครงการตรวจ รายได้อื่น ๆ
คัดกรอง
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตตามกลุ่ม
เสี่ยงของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองกระบี่

โครงการส่งเสริม รายได้อื่น ๆ
สุขภาพ
ผู้ประกอบการ
จาหน่ายอาหาร
ในตลาดสด
มหาราช

30,000.00

500,000.00

60,000.00

30,000.00

คู่สัญญา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
900.00 กิจกรรมอาชีว 24/06/2559
5
อนามัยฯ

9,500.00 กิจกรรมอาชีว 15/07/2559
อนามัยฯ
17,500.00 กิจกรรมอาชีว 24/06/2559
นามัยฯ
303,655.00 กิจกรรม
01/10/2558
โรงพยาบาล
เคลื่อนที่ฯ

5
5
365

900.00 กิจกรรมตรวจ 22/07/2559
คัดกรอง
โรคเบาหวานฯ

5

14,200.00 กิจกรรมโครงการ 26/07/2559
ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานฯ
28,000.00 กิจกรรมโครงการ 26/07/2559
ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานฯ
12,500.00 กิจกรรม
22/08/2559
โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้ประกอบการ
จาหน่ายฯ

5

5

5
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92. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)

93. เมือง
สุขภาพ
(Healthy
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

โครงการ
รายได้อื่น ๆ
โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
(อย.น้อย)

โครงการ
รายได้อื่น ๆ
ฝึกอบรมและ
จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
และการขยาย
เครือข่ายจิต
อาสาสร้าง
สังคมปลอด
บุหรี่เป็นเมือง
อากาศบริสุทธิ์
แห่งอาเซียน
94. เมือง
โครงการ
รายได้อื่น ๆ
สุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ
(Healthy เด็กและ
City)
เยาวชนเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ
95. เมือง
โครงการ
รายได้อ่นื ๆ
สุขภาพ
ส่งเสริม
(Healthy พฤติกรรม
City)
สุขภาพผูม้ ี
ภาวะเสี่ยง
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิต
สูง

40,000.00

105,000.00

คู่สัญญา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
16/08/2559
5

17,500.00 กิจกรรม
โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพฯ
19,000.00 กิจกรรม อย. 24/08/2559
น้อย

5,250.00 กิจกรรม อย. 29/08/2559
น้อย
105,000.00 กิจกรรม
29/05/2559
ฝึกอบรมและ
จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์
สังคมปลอด
บุหรี่

5

10
82

50,000.00

47,174.00 กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพเด็ก

04/01/2559

8

15,000.00

15,000.00 กิจกรรม
03/05/2559
ส่งเสริม
พฤติกรรม
สุขภาพผูม้ ี
ภาวะเสี่ยง
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิต
สูง

120
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โครงการ

96. เมืองสุขภาพ โครงการ
(Healthy ส่งเสริมการใช้
City)
ยาในผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
97. เมืองสุขภาพ โครงการ
(Healthy รณรงค์ต้าน
City)
ไข้เลือดออก
98. เมืองสุขภาพ โครงการจัด
(Healthy จ้างบุคคล
City)
ปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารและ
พัฒนากองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลเมือง
กระบี่
99. เมืองสุขภาพ โครงการ
(Healthy ส่งเสริม
City)
สุขภาพ
ผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขต
เทศบาลเมือง
กระบี่
100. เมืองสุขภาพ โครงการ
(Healthy ส่งเสริม
City)
พัฒนาการเด็ก
เล็กก่อนวัย
เรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปานุราช
101. เมืองมั่งคั่ง โครงการ
ตามปรัชญา พัฒนา
เศรษฐกิจ บุคลากรด้าน
พอเพียง
การศึกษา
(Wealthy
City)

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ
รายได้อื่น ๆ

18,000.00

รายได้อื่น ๆ

49,900.00

รายได้อื่น ๆ

180,000.00

รายได้อื่น ๆ

42,000.00

รายได้อื่น ๆ

งบเทศบาล

18,000.00 กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ใช้ยา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
28/05/2559
120

49,150.00 กิจกรรม 01/08/2559
รณรงค์ต้าน
ไข้เลือดออก
150,000.00 กิจกรรมจ้าง 01/10/2558
บุคคล
ปฏิบัติงาน

35,000.00 กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุฯ

31

365

10/06/2559

5

350,000.00

320,000.00 กิจกรรม 01/08/2559
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เด็กเล็กก่อน
วัยเรียน

61

300,000.00

298,912.00 กิจกรรม 15/01/2559
พัฒนา
บุคลากรด้าน
การศึกษา

5
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102. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

โครงการ
เงินอุดหนุน
ประชุม
ทั่วไป
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วิชาการจัด
การศึกษา
ท้องถิ่น ระดับ
กลุ่มจังหวัด
การศึกษา
ท้องถิ่นที่ 7
(กลุ่มภาคใต้
ฝั่งอันดามัน)
103. เมืองมั่งคั่ง โครงการ
งบเทศบาล
ตาม
ฝึกอบรม
ปรัชญา ศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจ ของพนักงาน
พอเพียง ครูเทศบาล
(Wealthy
City)
104. เมืองมั่งคั่ง โครงการส่ง งบเทศบาล
ตาม
โรงเรียนใน
ปรัชญา สังกัดเทศบาล
เศรษฐกิจ เมืองกระบี่
พอเพียง เข้าร่วมการ
(Wealthy ประกวด
City)
แข่งขัน
ประเภทและ
ระดับต่าง ๆ
105. เมืองมั่งคั่ง โครงการ
งบเทศบาล
ตาม
เตรียม
ปรัชญา สอบแข่งขัน
เศรษฐกิจ ระดับประเทศ
พอเพียง
(Wealthy
City)

คู่สัญญา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
06/06/2559
5

130,000.00

117,539.00 กิจกรรม
ประชุม
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วิชาการจัด
การศึกษา
ท้องถิ่น

762,700.00

762,640.00 กิจกรรม
09/12/2558
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ของพนักงาน
ครูเทศบาล

17

100,000.00

92,090.00 กิจกรรมส่ง 03/12/2558
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองกระบี่
เข้าร่วมการ
ประกวด
แข่งขัน
ประเภทและ
ระดับต่าง
35,200.00 กิจกรรม
19/01/2559
เตรียม
สอบแข่งขัน
ระดับประเทศ

5

80,000.00

5
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106. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
107. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

โครงการแข่งขัน งบเทศบาล
นักเรียนคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น

135,000.00

โครงการ
งบเทศบาล
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ,
ภาษาจีน)
นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
กระบี่
108. เมืองมั่งคั่ง โครงการจัด
งบเทศบาล
ตาม
นิทรรศการ
ปรัชญา ทางการศึกษา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
109. เมืองมั่งคั่ง โครงการเรียนรู้ งบเทศบาล
ตาม
ทักษะการว่ายน้า
ปรัชญา นักเรียนของ
เศรษฐกิจ นักเรียนโรงเรียน
พอเพียง สังกัดเทศบาล
(Wealthy เมืองกระบี่
City)
110. เมืองมั่งคั่ง โครงการยกระดับ งบเทศบาล
ตาม
ผลสัมฤทธิ์
ปรัชญา ทางการเรียน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

2,650,000.00

1,600,000.00

คู่สัญญา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
117,821.00 กิจกรรมแข่งขัน 12/11/2558
324
นักเรียนคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น

374,452.78 กิจกรรมสอน
01/10/2558
ภาษาต่างประเทศ

1,537,190.00 กิจกรรมจัด
นิทรรศการ
ทางการศึกษา

365

10/10/2558

259

1,040,800.00

338,561.00 กิจกรรมเรียนว่าย 01/10/2558
น้า

365

30,000.00

22,500.00 กิจกรรมยกระดับ 11/07/2559
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

5
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111. เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
112. เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงิน
อุดหนุนสาหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น)
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเงิน
อุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
113. เมืองมั่งคั่ง โครงการสนับสนุน
ตามปรัชญา ค่าใช้จ่ายการบริหาร
เศรษฐกิจ
สถานศึกษาเงิน
พอเพียง
อุดหนุนสาหรับ
(Wealthy ส่งเสริมศักยภาพการ
City)
จัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนที่ยากจน)
114. เมืองมั่งคั่ง โครงการพัฒนา
ตามปรัชญา บุคลากรศูนย์
เศรษฐกิจ
พัฒนาเด็กเล็กปานุ
พอเพียง
ราช
(Wealthy
City)

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

1,144,000.00

13,353,400.00 12,992,251.00 กิจกรรม
13/11/2558
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

450,000.00

งบเทศบาล

60,000.00

115. เมืองมั่งคั่ง โครงการหนูทาได้ งบเทศบาล
ตามปรัชญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เศรษฐกิจ
ปานุราช
พอเพียง
(Wealthy
City)

1,090,200.00 กิจกรรม
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
15/10/2558
348

15,000.00

364,000.00 กิจกรรม
11/11/2558
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
บริหาร
สถานศึกษา

20,220.00 กิจกรรม
พัฒนา
บุคลากร

322

5

20/06/2559

5

31,850.00 กิจกรรมพัฒนา 23/06/2559
บุคลากร
15,000.00 กิจกรรมหนู 01/03/2559
ทาได้

30
5
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โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ

116. เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
117. เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

25,000.00

118.

30,000.00

119.

120.

121.

โครงการจัด
งบเทศบาล
นิทรรศการ
แสดงผลงาน "น้อง
อนุบาล" ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราช
โครงการพัฒนา งบเทศบาล
ศูนย์เด็กเล็กเพื่อ
แหล่งเรียนรู้และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราช
เมืองมั่งคั่งตาม โครงการประชุม งบเทศบาล
ปรัชญา
ผู้ปกครองศูนย์
เศรษฐกิจ
พัฒนาเด็กเล็กปา
พอเพียง
นุราช
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่งตาม โครงการเด็กไทย งบเทศบาล
ปรัชญา
ไหว้สวยศูนย์
เศรษฐกิจ
พัฒนาเด็กเล็กปา
พอเพียง
นุราช
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่งตาม โครงการผลิตสื่อ งบเทศบาล
ปรัชญา
นวัตกรรมการ
เศรษฐกิจ
เรียนรูส้ าหรับเด็ก
พอเพียง
ก่อนวัยเรียนศูนย์
(Wealthy
พัฒนาเด็กเล็กปา
City)
นุราช
เมืองมั่งคั่งตาม โครงการส่งเสริม งบเทศบาล
ปรัชญา
การเรียนรู้แบบ
เศรษฐกิจ
นวัตกรรมมอน
พอเพียง
เทสซอรี่ศูนย์
(Wealthy
พัฒนาเด็กเล็กปา
City)
นุราช

5,000.00

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
23,000.00 กิจกรรมจัด 11/03/2559
5
นิทรรศการ
แสดงผลงาน

5,000.00 กิจกรรมทัศน 07/03/2559
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้

23,380.00 กิจกรรม
ประชุม
ผู้ปกครอง

5

01/07/2559

5

5,000.00

3,995.00 กิจกรรม
27/07/2559
เด็กไทยไหว้
สวย

5

50,000.00

48,883.00 กิจกรรมผลิต 29/07/2559
สื่อนวัตกรรม

5

100,000.00

64,140.00 กิจกรรม
26/09/2559
ส่งเสริมการ
เรียนรู้

5
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122. เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
123. เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

โครงการศูนย์เสริม งบเทศบาล
ศักยภาพเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช

300,000.00

โครงการติดตั้ง
งบเทศบาล
ระบบอินเตอร์เน็ต
โดยใช้ระบบ
เครือข่ายไร้สาย
และติดตั้งระบบ
เซฟเวอร์โรงเรียน
เทศบาล 4
มหาราช
124. เมืองมั่งคั่ง โครงการพัฒนา เงินอุดหนุน
ตามปรัชญา และปรับปรุง
ทั่วไป
เศรษฐกิจ อาคารสถานที่
พอเพียง
โรงเรียนเทศบาล 4
(Wealthy มหาราช
City)
125. เมืองมั่งคั่ง โครงการจัดหา
งบเทศบาล
ตามปรัชญา เครื่องมือเครื่องใช้
เศรษฐกิจ ในการปฏิบัติงาน
พอเพียง
และพัฒนาการ
(Wealthy เรียนการสอน
City)
สาหรับโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
กระบี่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช
และกองการศึกษา

100,000.00

คู่สัญญา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
280,000.00 กิจกรรมศูนย์ 26/07/2559
5
เสริมศักยภาพ
เด็กปฐมวัย

95,000.00 กิจกรรมติดตั้ง 01/04/2559
ระบบ
อินเตอร์เน็ต
โดยใช้ระบบ
เครือข่ายไร้

13,314,400.00 13,220,000.00 กิจกรรม
พัฒนาและ
ปรับปรุง
อาคาร
สถานที่
636,000.00

29

01/10/2558

365

615,500.00 กิจกรรม
01/10/2558
จัดหาครุภณ
ั ฑ์

365
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โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ

126. เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการพัฒนาการ งบเทศบาล
บริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น(SBMLD)
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองกระบี่
127. เมืองมั่งคั่งตาม โครงการจัดงาน งบเทศบาล
ปรัชญา
วันเทศบาล
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

128. เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
129. เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

1,788,000.00

150,000.00

โครงการวัน
งบเทศบาล
ท้องถิ่นไทย18
มีนาคมของทุกปี

7,000.00

โครงการจัดงาน งบเทศบาล
วันครู

60,000.00

1,755,000.00 กิจกรรม
พัฒนาการ
บริหารจัด
การศึกษาฯ

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
23/09/2559
5

84,000.00 กิจกรรมวัน 22/04/2559
เทศบาล

5

13,000.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
6,300.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
9,900.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
3,120.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
5,261.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
28,160.00 กิจกรรมวัน
เทศบาล
6,200.00 กิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

22/04/2559

5

22/04/2559

5

22/04/2559

5

22/04/2559

5

22/04/2559

5

22/04/2559

5

01/10/2558

365

33,090.00 กิจกรรมจัด 15/01/2559
งานวันครู

5
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130. เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
131. เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
132. เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
133. เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
134. เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
135. เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

โครงการจัดงาน งบเทศบาล
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่

50,000.00

โครงการจัดงาน งบเทศบาล
ประเพณี
สงกรานต์

300,000.00

โครงการจัดงาน งบเทศบาล
ประเพณีวันลอย
กระทง

คู่สัญญา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
47,000.00 กิจกรรมวันขึ้น 28/12/2558
5
ปีใหม่

12/04/2559

5

60,000.00

60,000.00 กิจกรรมวันลอย 24/11/2558
กระทง

5

โครงการจัด
เงินอุดหนุน
กิจกรรมหอศิลป์ ทั่วไป
อันดามันเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
โครงการพบปะ งบเทศบาล
เยี่ยมเยียน
ประชาชนใน
เดือนรอมฎอน

1,938,960.00

1,938,500.00 กิจกรรมหอ 01/10/2558
ศิลป์อันดามัน
เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
24,840.00 กิจกรรมพบปะ 14/06/2559
เยี่ยมเยียน
ประชาชนใน
เดือนรอมฎอน

365

โครงการจัดงาน งบเทศบาล
ประเพณีสมโภช
และถวายเทียน
พรรษา

100,000.00

99,300.00 กิจกรรม
13/07/2559
ประเพณีสมโภช
และถวายเทียน
พรรษา

5

25,000.00

289,850.00 กิจกรรมวัน
สงกรานต์

5
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โครงการ

136. เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
137. เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
138. เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมทาง
ศาสนา

139. เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
01/10/2558
91

งบเทศบาล

100,000.00

โครงการจัดงาน งบเทศบาล
ประเพณีชัก
พระและตัก
บาตรเทโว

50,000.00

50,000.00 กิจกรรมจัด 27/10/2558
งานประเพณี
ชักพระและตัก
บาตรเทโว

5

โครงการถวาย งบเทศบาล
พระพรเนื่องใน
วโรกาสวันแม่
แห่งชาติและวัน
พ่อแห่งชาติ

5,000.00

2,000.00 กิจกรรมถวาย 19/11/2558
พระพรเนื่องใน
วโรกาสวันแม่ฯ

5

โครงการสืบ งบเทศบาล
สานประเพณีรด
น้าดาหัว
ผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์
(ประจาปี
2559)

59,000.00

100,000.00 กิจกรรม
สนับสนุนการ
กินเจ

วันที่เซ็น
สัญญา

500.00 กิจกรรมถวาย
พระพรเนื่องใน
วโรกาสวันแม่ฯ
2,000.00 กิจกรรมถวาย
พระพรฯ
500.00 กิจกรรมถวาย
พระพรเนื่องใน
วโรกาสวันแม่
แห่งชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ
58,200.00 กิจกรรมรดน้า
ดาหัวผูส้ ูงอายุ

23/11/2558

5

29/07/2559

5

30/08/2559

5

05/04/2559

5
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โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
03/12/2558
257

140. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

170,000.00

170,000.00 กิจกรรม
ส่งเสริมชมรม
ช่างเสริมสวย

141.

322,000.00

322,000.00 กิจกรรมอบรม 24/08/2559
สัมมนาสมาชิก
สภาเทศบาล
เมืองกระบี่

5

33,800.00

33,730.00 กิจกรรม
17/12/2558
พัฒนาและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ
รายได้

18

142.

143.

144.

โครงการส่งเสริมกิ งบเทศบาล
จรรมชมรม ช่าง
แต่งผมเสริมสวย
เทศบาลเมืองกระบี่
โดยมีกิจกรรม
ดาเนินการ ดังนี้ กิจกรรมตัดผมซอยผมฟรีใน
โอกาสงานวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ
เมืองมั่งคั่ง โครงการอบรม งบเทศบาล
ตาม
สัมมนาสมาชิกสภา
ปรัชญา เทศบาลเมืองกระบี่
เศรษฐกิจ และผูบ้ ริหารและ
พอเพียง พนักงานทัศน
(Wealthy ศึกษาดูงาน
City)
เมืองมั่งคั่ง โครงการพัฒนา งบเทศบาล
ตาม
และเพิ่ม
ปรัชญา ประสิทธิภาพใน
เศรษฐกิจ การจัดเก็บรายได้
พอเพียง
(Wealthy
City)
เมืองมั่งคั่ง โครงการสร้าง
งบเทศบาล
ตาม
เครือข่ายองค์กร
ปรัชญา ปกครองส่วน
เศรษฐกิจ ท้องถิ่นต้นแบบ
พอเพียง ด้านการป้องกัน
(Wealthy การทุจริต
City)
เมืองมั่งคั่ง โครงการจัดซื้อ งบเทศบาล
ตาม
ระบบคอมพิวเตอร์
ปรัชญา งานทะเบียน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

คู่สัญญา

152,000.00

139,900.00 กิจกรรม
โครงการ
เสริมสร้าง
เครือข่ายฯ

22/07/2559

5

295,000.00

295,000.00 กิจกรรมจัดซื้อ 01/02/2559
ระบบ
คอมพิวเตอร์

134
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145. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
146. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
147. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
148. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
149. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
295,500.00 กิจกรรมรักษา 01/10/2558
365
ความปลอดภัย
สานักงาน
เทศบาล

โครงการจ้างเหมา งบเทศบาล
รักษาความปลอด
อาคารสานักงาน
เทศบาลเมือง
กระบี่

300,000.00

โครงการจ้างเหมา งบเทศบาล
ดูแลลิฟท์ใน
สานักงานเทศบาล
เมืองกระบี่

48,000.00

47,080.00 กิจกรรมทา 01/10/2558
ความสะอาด
ลิฟต์สานักงาน
เทศบาล

365

โครงการปรับปรุง งบเทศบาล
ทาสีประตูและรั้ว
รอบอาคาร
สานักงานเทศบาล
เมืองกระบี่

220,000.00

219,000.00 กิจกรรมทาสี 09/07/2559
ประตูและรั้ว

60

โครงการจ้างเหมา งบเทศบาล
เอกชนดูแลรักษา
ความปลอดภัย
ตลาดสดมหาราช

300,000.00

295,000.00 กิจกรรมดูแล 01/10/2558
รักษาความ
ปลอดภัยตลาด
สดมหาราช

365

โครงการจ้างเหมา งบเทศบาล
ดูแลลิฟท์ในตลาด
สดมหาราช

42,000.00

38,520.00 กิจกรรมดูแล 01/10/2558
รักษาลิฟต์

365
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150. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
151. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
152. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
153. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
154. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

คู่สัญญา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
30,000.00 กิจกรรมติดตั้ง 09/02/2559
30
ป้ายแนะนา
ทางเข้าศูนย์
กาจัดขยะฯ

โครงการติดตั้ง งบเทศบาล
ป้ายแนะนา
ทางเข้าศูนย์
กาจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมือง
กระบี่

30,000.00

โครงการจ้าง
งบเทศบาล
เหมารักษาความ
ปลอดภัยหอศิลป์
อันดามันและ
ศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดา
มัน
โครงการบริหาร งบเทศบาล
จัดการอาคาร
แฟลตเทศบาล
เมืองกระบี่

260,000.00

251,500.00 กิจกรรมดูแล
รักษาความ
ปลอดภัย

01/10/2558

365

516,000.00

403,000.00 กิจกรรมจัดการ 01/10/2558
อาคารแฟลต
เทศบาล

365

โครงการจัดหา งบเทศบาล
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
สานักปลัดฯ

5,342,300.00

5,092,600.00 กิจกรรมจัดซื้อ 01/10/2558
ครุภณ
ั ฑ์

365

โครงการจัดหา งบเทศบาล
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
กองคลัง

36,200.00

33,700.00 กิจกรรมจัดหา 19/02/2559
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
กองคลัง

214
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155. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
156. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
157. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
158. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
159. เมืองมั่งคั่ง
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

คู่สัญญา

4,710,800.00 58/2559

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
01/10/2558
365

โครงการจัดหา งบเทศบาล
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขฯ

4,710,800.00

โครงการจัดหา งบเทศบาล
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
กองช่าง

922,110.00

891,314.00 กิจกรรมจัดซื้อ 01/10/2558
ครุภณ
ั ฑ์

365

โครงการจัดหา งบเทศบาล
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
กองวิชาการและ
แผนงาน

181,000.00

91,000.00 กิจกรรมจัดซื้อ 01/10/2558
ครุภณ
ั ฑ์

365

โครงการจัดหา รายได้อื่น ๆ
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาล

137,800.00

113,560.00 กิจกรรมจัดหา 30/12/2559
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาล
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โครงการ
งบเทศบาล
บารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

1,410,000.00

679,825.00 กิจกรรม
บารุงรักษาฯ

365

01/10/2558
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โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

160. เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)

โครงการจัดทา งบเทศบาล
ห้องพักสาหรับ
นักศึกษาฝึกสอน
และคณะครู
ผู้ติดตามงานฯ
สาหรับแฟลต
เทศบาลเมือง
กระบี่
161. เมืองมั่งคั่ง โครงการพัฒนา งบเทศบาล
ตามปรัชญา และปรับปรุง
เศรษฐกิจ อาคารสถานที่
พอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
(Wealthy เล็กปานุราช
City)
162. เมืองมั่งคั่ง โครงการพัฒนา งบเทศบาล
ตามปรัชญา และปรับปรุง
เศรษฐกิจ อาคารสถานที่
พอเพียง
โรงเรียนเทศบาล
(Wealthy 1 ตลาดเก่า
City)
163. เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy
City)
164. เมืองแห่ง
การ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

373,040.00

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
312,470.00 กิจกรรมจัดทา 14/07/2559
49
ห้องพัก
สาหรับ
นักศึกษา
ฝึกสอน

81,000.00

80,970.00 กิจกรรม
01/10/2558
ปรับปรุง
อาคารสถานที่

365

947,000.00

885,929.41 กิจกรรม
22/03/2559
พัฒนาและ
ปรับปรุง
อาคารสถานที่
โรงเรียน
เทศบาล 1
ตลาดเก่า
2,725,000.00 28/59
29/12/2558

91

โครงการก่อสร้าง เงินอุดหนุน
อาคารจาหน่าย ทั่วไป
สินค้าสาหรับ
ประชาชน

2,730,000.00

โครงการปรับปรุง งบเทศบาล
ศูนย์การเรียนรูภ้ ัย
พิบัติสึนามิ

70,000.00

62,850.00 กิจกรรม
14/09/2559
ปรับปรุงศูนย์
การเรียนรู้ภยั
พิบัติสึนามิ

240

5
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165. เมืองแห่ง
การ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)
167. เมืองแห่ง
การ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

168. เมืองแห่ง
การ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

โครงการจัดงาน งบเทศบาล
โครงการ
กิจกรรมตาม
นโยบายของ
จังหวัดและ
หน่วยงาน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง
โครงการ
งบเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์เมือง
กระบี่

โครงการจัด
งบเทศบาล
ประชุมตาม
นโยบายของ
จังหวัดหรือกลุม่
จังหวัด

429,000.00

100,000.00

20,000.00

คู่สัญญา

424,695.00 กิจกรรมการ
ตามนโยบาย

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
12/11/2558
5

7,000.00 กิจกรรม
28/10/2558
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์

5

75,000.00 กิจกรรม
24/12/2558
ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์
เมืองกระบี่
3,150.00 กิจกรรม
05/10/2558
โครงการ
ประชุมตาม
นโยบายจังหวัด

5

4,125.00 กิจกรรม
ประชุมตาม
นโยบายของ
จังหวัดฯ
8,750.00 กิจกรรม
ประชุมตาม
นโยบายของ
จังหวัดฯ

5

05/10/2559

5

05/10/2558

5
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169. เมืองแห่ง
การ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)
170. เมืองแห่ง
การ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)
171. เมืองแห่ง
การ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)
172. เมืองแห่ง
การ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

คู่สัญญา

วันที่เซ็น ระยะเวลา
สัญญา
การ
ดาเนินงาน
27/11/2558
5

โครงการ
งบเทศบาล
เสริมสร้างความรู้
ด้านศิลปกรรม
ร่วมสมัยของ
ศิลปินท้องถิ่น

150,000.00

125,166.00 กิจกรรม
เสริมสร้าง
ความรู้ด้าน
ศิลปกรรมร่วม
สมัยของ
ศิลปินท้องถิ่น

โครงการออกแบบ งบเทศบาล
และผลิต
นิทรรศการลูกปัด
แก้วทดแทนย่าน
อันดามัน

250,000.00

231,390.00 กิจกรรม
15/08/2559
ออกแบบและ
ผลิต
นิทรรศการ
ลูกปัดแก้ว

28

โครงการจัดหา งบเทศบาล
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานศูนย์
การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดา
มัน

688,000.00

688,000.00 กิจกรรมจัดซื้อ 01/10/2558
ครุภณ
ั ฑ์

365

โครงการจัดงาน งบเทศบาล
ครบรอบ 144 ปี
แห่งการจัดตั้ง
จังหวัดกระบี่

150,000.00

150,000.00 กิจกรรม
25/04/2559
อุดหนุนการ
จัดงาน
ครบรอบ 144
ปี

10
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173. เมืองแห่ง
การ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)
174. เมืองแห่ง
การ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality
Tourist
Destination
City)

โครงการ

แหล่งที่มา จานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

โครงการ
งบเทศบาล
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณหน้า
ศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดา
มัน

250,000.00

โครงการ
งบเทศบาล
สร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรมร่วม
สมัย

450,000.00

คู่สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
248,475.50 กิจกรรมรับปรุง 14/06/2559
45
ภูมิทัศน์บริเวณ
หน้าศูนย์การ
เรียนรู้
วัฒนธรรมอัน
ดามัน

448,000.00 8/2559

วันที่เซ็น
สัญญา

09/11/2558

22
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2559
เทศบาลเมืองกระบี่ เมืองกระบี่ จ.กระบี่
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แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
โครงการ

ลงนามสัญญา

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

100%

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1.เมืองสะอาด (Clean City)

54.0

67.76

50.0

22.57

33.0

17.33

33.0

17.24

32.0

16.37

2.เมืองสีเขียว (Green City)

19.0

903.69

16.0

2.65

13.0

2.42

13.0

2.13

12.0

2.10

3.เมืองปลอดภัย (Safety City)

31.0

194.16

25.0

24.55

11.0

7.45

11.0

6.52

9.0

5.75

4.เมืองสุขภาพ (Healthy City)

61.0

66.79

58.0

65.91

43.0

59.85

43.0

55.68

42.0

50.30

117.0

95.21

97.0

67.06

63.0

55.36

63.0

39.41

54.0

27.26

23.0

32.82

20.0

28.95

11.0

2.56

11.0

1.97

10.0

1.87

5.เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
6.เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Tourist Destination City)

103
ช. ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
อปท. ใส่ ข้อ มูล ผลการดาเนิ นการ เช่น แผนภู มิ ตาราง กราฟเปรี ยบเที ยบ รูป ถ่า ย ผลการส ารวจความคิ ดเห็น ของ
ประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านอื่น ๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

โครงการจ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช
โครงการรักษาความสะอาดในงานเทศกาลและงานประจาปีของท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่น
โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในเขตเทศบาล
โครงการถนนปลอดถังขยะ
โครงการจ้างเหมากวาดขยะในถนนสาธารณะและทางเท้า
โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดหอศิลป์อันดามันและศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
โครงการรณรงค์กาจัดหนู
โครงการกาจัดสัตว์และแมลงนาโรค
โครงการตรวจติด ตามและพัฒ นาผู้ป ระกอบการร้ านอาหารแผงลอยในเขตเทศบาลทางด้า นสุขาภิบาลสถานที่
จาหน่ายอาหาร
โครงการจ้างเหมาดูแลทาความสะอาดและบารุงรักษาระบบระบายน้าในตลาดสดมหาราช
โครงการสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสีย
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด
โครงการการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ
โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
โครงการพาน้องไปวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
โครงการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมสาหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
โครงการเรียนรู้วิถีธรรมตามรอยพุทธศาสนา
โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการประชุมชุมชนสัญจร
โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง และกลุ่มพลัง
มวลชนอื่น ๆ
โครงการเดินรณรงค์ความปลอดภัยเกี่ยวกับกฎจราจร
โครงการประกวดสานักทะเบียนดีเด่น
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครทะเบียนราษฎรประจาชุมชน
โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชนเขตเมือง
โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสานักงาน
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการซ่อมป่ารักษาชุมชน
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจ้างเหมาตัดแต่งและตัดหญ้าริมทางเท้าขอบคูระบายน้าและริมถนน
โครงการดูแลและบารุงรักษาเกาะกลางถนนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
โครงการดูแลรักษาบ่อน้าพุเทศบาลเมืองกระบี่ และบริเวณประติมากรรมไม้มะหาด
โครงการดูแลบารุงรักษาบริเวณสวนสาธารณะธาราในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
โครงการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยและดูแลป้องกันทรัพย์สินของทางราชการบริเวณสวนพฤกษาสวรรค์
โครงการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่และบริเวณใกล้เคียง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่สู่เมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสานักงานสีเขียว
โครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 44 (ประทุมทิพย์)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกระบี่ ซอย 13 (นาทราย)
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนกระบี่ ซอย 26 (แสงประทีป)
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจรในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one จังหวัดกระบี่
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบาบัดและฝึกอาชีพ ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน
โครงการเงินอุดหนุน อสม. เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน
โครงการจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์ในเขตเทศบาล
โครงการอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนส่วนราชการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนและนักเรียนภาคฤดูร้อน
โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนประจาปี
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
โครงการประกวดวงดนตรี
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชมรมไทเก็ก
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมแอโรบิกตลาดสดมหาราชชมรมแอโรบิกโรงเรียนเมืองกระบี่ฯ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชมรมแอโรบิก
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจาปี 2559
โครงการฝึกอบรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
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โครงการสงเคราะห์เด็ก คนชรา ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในชุมชน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสารวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของชมรม
ผู้สูงอายุ
77. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
78. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
79. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
80. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
81. โครงการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่
82. โครงการอนามัยเด็กวัยเรียน
83. โครงการอาชีวอนามัยและส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
84. โครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ 12,000 เตียง
85. โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตตามกลุ่มเสี่ยงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
86. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารในตลาดสดมหาราช
87. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อย.น้อย)
88. โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและการขยายเครือข่ายจิตอาสาสร้างสังคมปลอดบุหรี่
เป็นเมืองอากาศบริสุทธิ์แห่งอาเซียน
89. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
90. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
91. โครงการส่งเสริมการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
92. โครงการรณรงค์ต้านไข้เลือดออก
93. โครงการจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่
94. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกระบี่
95. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
96. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
97. โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 7
(กลุ่มภาคใต้ ฝั่งอันดามัน)
98. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล
99. โครงการส่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันประเภทและระดับต่าง ๆ
100. โครงการเตรียมสอบแข่งขันระดับประเทศ
101. โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
102. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน) นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองกระบี่
103. โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา
104. โครงการเรียนรู้ทักษะการว่ายน้านักเรียนของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
105. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
106. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนที่ยากจน)
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
โครงการหนูทาได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน "น้องอนุบาล" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
โครงการเด็กไทยไหว้สวยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบนวัตกรรมมอนเทสซอรี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
โครงการศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้ระบบเครือข่ายไร้สายและติดตั้งระบบเซฟเวอร์โรงเรียนเทศบาล 4
มหาราช
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองกระบี่
โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการวันท้องถิ่นไทย18 มีนาคมของทุกปี
โครงการจัดงานวันครู
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
โครงการจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามันเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในเดือนรอมฎอน
โครงการจัดงานประเพณีสมโภชและถวายเทียนพรรษา
โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
โครงการจัดงานประเพณีชักพระและตักบาตรเทโว
โครงการถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โครงการสืบสานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ (ประจาปี 2559)
โครงการส่งเสริมกิจรรมชมรม ช่างแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีกิจกรรมดาเนินการ ดังนี้ – กิจกรรม
ตัดผม – ซอยผมฟรีในโอกาสงานวันพ่อ – และวันแม่แห่งชาติ
โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่และผู้บริหารและพนักงานทัศนศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
โครงการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียน
โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดอาคารสานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
โครงการจ้างเหมาดูแลลิฟท์ในสานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
โครงการปรับปรุงทาสีประตูและรั้วรอบอาคารสานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยตลาดสดมหาราช
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โครงการจ้างเหมาดูแลลิฟท์ในตลาดสดมหาราช
โครงการติดตั้งป้ายแนะนาทางเข้าศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่
โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหอศิลป์อันดามันและศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
โครงการบริหารจัดการอาคารแฟลตเทศบาลเมืองกระบี่
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กองคลัง
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สถานธนานุบาล
โครงการจัดทาห้องพักสาหรับนักศึกษาฝึกสอน และคณะครูผู้ติดตามงานฯ สาหรับแฟลตเทศบาลเมืองกระบี่
โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติสึนามิ
โครงการจัดงานโครงการกิจกรรมตามนโยบายของจังหวัดและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดงานและการแสดงนิทรรศการด้านประติมากรรมศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เมืองกระบี่
โครงการจัดประชุมตามนโยบายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินท้องถิ่น
โครงการออกแบบและผลิตนิทรรศการลูกปัดแก้วทดแทนย่านอันดามัน
โครงการจัดงานครบรอบ 144 ปี แห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
โครงการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมร่วมสมัย
โครงการรณรงค์ทาความสะอาดตลาดสดมหาราช (Big Cleaning Day) (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (จัดทาแผนชุมชน) (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะกรรมการชุมชน (ชุดใหม่) (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการปลูกต้นไม้ไว้ให้ลูก (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการรักษ์สุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการคลินิกหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันการทุจริต (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการวันบัณฑิตน้อย (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการจัดทาหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช (ไม่ใช้งบประมาณ)

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอต
วามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองกระบี่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
(นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

