


22/7/2558 ระบบสารสนเทศเพื崅อการวางแผนและประเมนิผลของ อปท. (eplan1) 1.4.208.132 : A8C6E41117D023A5CE4B859A52A7EA97

http://eplan.dla.go.th/reports/z01Report02.jsp?yy=58&provinceCode=81 1/3

รายงานสถานะการทาํงานของแตล่ะอปท. 
กระบี崅 ปี 2558

หนว่ยงาน วสิยั
ทศัน์ยทุธศาสตร์

แผน 3 ปี อนมุตัิ
แผน

อนมุตังิบ
ประมาณ

ลงนาม
สญัญา

เบกิจา่ย
แลว้

ดาํเนนิ
การ
100%2558 2559 2560

อบจ.กระบี崅 (อ.เมอืง
กระบี崅)  ทาํแลว้  10  213  213  213  ทาํแลว้  109  43  41  41

เทศบาลเมอืงกระบี崅
(อ.เมอืงกระบี崅)  ทาํแลว้  6  277  249  320  ทาํแลว้  237  17  8  8

เทศบาลตาํบลกระบี崅
นอ้ย (อ.เมอืงกระบี崅)  ทาํแลว้  4  184  136  204  ทาํแลว้  88  15  7  6

เทศบาลตาํบล
คลองทอ่มใต้
(อ.คลองทอ่ม)

 ทาํแลว้  9  136  114  114  ทาํแลว้  37  1  1  1

เทศบาลตาํบล
คลองพน
(อ.คลองทอ่ม)

 ทาํแลว้  7  116  77  67  ทาํแลว้  81  5  5  5

เทศบาลตาํบล
คลองพนพัฒนา
(อ.คลองทอ่ม)

 ทาํแลว้  7  120  120  120  ทาํแลว้  113  18  11  7

เทศบาลตาํบลทราย
ขาว (อ.คลองทอ่ม)  ทาํแลว้  6  177  169  137  ทาํแลว้  70  13  13  12

เทศบาลตาํบล
ปลายพระยา
(อ.ปลายพระยา)

 ทาํแลว้  5  114  88  69  ทาํแลว้  29  15  15  15

เทศบาลตาํบลลาํ
ทบั (อ.ลาํทบั)  ทาํแลว้  5  145  285  145  ทาํแลว้  104  32  30  30

เทศบาลตาํบล
อา่วลกึใต้
(อ.อา่วลกึ)

 ทาํแลว้  2  150  131  131  ทาํแลว้  61  24  21  18

เทศบาลตาํบล
เกาะลนัตาใหญ่
(อ.เกาะลนัตา)

 ทาํแลว้  5  152  163  98  ทาํแลว้  73  2  1  

เทศบาลตาํบล
เขาพนม
(อ.เขาพนม)

 ทาํแลว้  5  95  68  66  ทาํแลว้  38      

เทศบาลตาํบลเหนอื
คลอง (อ.เหนอื
คลอง)

 ทาํแลว้  5  102  66  53  ทาํแลว้  96  17  17  17

เทศบาลตาํบล
แหลมสกั
(อ.อา่วลกึ)

 ทาํแลว้  7  147  150  126  ทาํแลว้  95  19  19  19

อบต.คลองขนาน
(อ.เหนอืคลอง)  ทาํแลว้  6  145  130  52  ทาํแลว้  9      

อบต.คลองทอ่ม
เหนอื
(อ.คลองทอ่ม)

 ทาํแลว้  6  106  48  47  ทาํแลว้  12  9  9  9

อบต.คลองทอ่มใต้
(อ.คลองทอ่ม)  ทาํแลว้  6  209  173  151  ทาํแลว้  164  28  13  13

อบต.คลองประสงค์
(อ.เมอืงกระบี崅)  ทาํแลว้  6  377  204  193  ทาํแลว้  69  19  19  19

อบต.คลองยา
(อ.อา่วลกึ)  ทาํแลว้  6  99  98  51  ทาํแลว้  34  4  4  4

อบต.คลองยาง
 ทาํแลว้  ทาํแลว้
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(อ.เกาะลนัตา)
 5  114  123  117  70  17  17  11

อบต.คลองหนิ
(อ.อา่วลกึ)  ทาํแลว้  6  170  186  137  ทาํแลว้  87  1  1  

อบต.คลองเขมา้
(อ.เหนอืคลอง)  ทาํแลว้  6  134  53  42  ทาํแลว้  62      

อบต.ครีวีง
(อ.ปลายพระยา)  ทาํแลว้  6  120  126  132  ทาํแลว้  48  22  22  21

อบต.ดนิอดุม (อ.ลาํ
ทบั)  ทาํแลว้  8  144  200  213  ทาํแลว้  66  42  41  40

อบต.ดนิแดง (อ.ลาํ
ทบั)  ทาํแลว้  7  211  154  160  ทาํแลว้  39  36  36  36

อบต.ตลิ崅งชนั
(อ.เหนอืคลอง)  ทาํแลว้  7  95  100  94  ทาํแลว้  23  14  14  14

อบต.ทบัปรกิ
(อ.เมอืงกระบี崅)  ทาํแลว้  6  177  140  102  ทาํแลว้  20  2    

อบต.ทุ่งไทรทอง
(อ.ลาํทบั)  ทาํแลว้  8  168  83  54  ทาํแลว้  66  31  27  26

อบต.นาเหนอื
(อ.อา่วลกึ)  ทาํแลว้  4  220  220  220  ทาํแลว้  50  20  19  15

อบต.บา้นกลาง
(อ.อา่วลกึ)  ทาํแลว้  6  319  322  321  ทาํแลว้  47      

อบต.ปกาสยั
(อ.เหนอืคลอง)  ทาํแลว้  7  118  74  122  ทาํแลว้  68  17  17  17

อบต.ปลายพระยา
(อ.ปลายพระยา)  ทาํแลว้  6  129  15  14  ทาํแลว้  9      

อบต.พรดุนินา
(อ.คลองทอ่ม)  ทาํแลว้  9  166  196  340  ทาํแลว้  18  12  12  11

อบต.พรเุตยีว
(อ.เขาพนม)  ทาํแลว้  6  127  96  97  ทาํแลว้  42  20  16  9

อบต.ลาํทบั (อ.ลาํ
ทบั)  ทาํแลว้  6  85  77  120  ทาํแลว้  10  8  8  8

อบต.ศาลาดา่น
(อ.เกาะลนัตา)  ทาํแลว้  4  145  177  84  ทาํแลว้  94      

อบต.สนิปนุ
(อ.เขาพนม)  ทาํแลว้  6  233  217  152  ทาํแลว้  77  23  22  22

อบต.หนองทะเล
(อ.เมอืงกระบี崅)  ทาํแลว้  3  177  293  139  ทาํแลว้  37  25  25  25

อบต.หนา้เขา
(อ.เขาพนม)  ทาํแลว้  5  197  102  82  ทาํแลว้  77  33  33  33

อบต.หว้ยนํ崅าขาว
(อ.คลองทอ่ม)  ทาํแลว้  7  108  38  38  ทาํแลว้  63  34  22  21

อบต.หว้ยยงู
(อ.เหนอืคลอง)  ทาํแลว้  5  258  207  169  ทาํแลว้  30  2  1  

อบต.อา่วนาง
(อ.เมอืงกระบี崅)  ทาํแลว้  6  211  188  186  ทาํแลว้  207  26  26  24

อบต.อา่วลกึนอ้ย
(อ.อา่วลกึ)  ทาํแลว้  6  106  85  85  ทาํแลว้  84  24  24  22

อบต.อา่วลกึเหนอื
(อ.อา่วลกึ)  ทาํแลว้  4  68  73  65  ทาํแลว้  43  5    

อบต.อา่วลกึใต้
(อ.อา่วลกึ)  ทาํแลว้  7  136  51  50  ทาํแลว้  44  21  19  17

อบต.เกาะกลาง
(อ.เกาะลนัตา)  ทาํแลว้  6  188  140  116  ทาํแลว้  51  19  2  
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อบต.เกาะลนัตา
นอ้ย (อ.เกาะลนัตา)  ทาํแลว้  6  176  189  187  ทาํแลว้  54  33  33  33

อบต.เกาะลนัตา
ใหญ่
(อ.เกาะลนัตา)

 ทาํแลว้  6  167  121  111  ทาํแลว้        

อบต.เกาะศรบีอยา
(อ.เหนอืคลอง)  ทาํแลว้  7  156  121    ทาํแลว้  4  1  1  1

อบต.เขาคราม
(อ.เมอืงกระบี崅)  ทาํแลว้  6  162  158  156  ทาํแลว้  66  9  1  1

อบต.เขาดนิ
(อ.เขาพนม)  ทาํแลว้  7  130  114  131  ทาํแลว้  74  25  25  25

อบต.เขาตอ่
(อ.ปลายพระยา)  ทาํแลว้  7  106  97  97  ทาํแลว้  31      

อบต.เขาทอง
(อ.เมอืงกระบี崅)  ทาํแลว้  6  112  370  114  ทาํแลว้  70      

อบต.เขาพนม
(อ.เขาพนม)  ทาํแลว้  5  91      ทาํแลว้  52  9  4  4

อบต.เขาเขน
(อ.ปลายพระยา)  ทาํแลว้  6  301  301  299  ทาํแลว้  4      

อบต.เขาใหญ่
(อ.อา่วลกึ)  ทาํแลว้  6  283  283  168  ทาํแลว้  163  95  92  63

อบต.เพหลา
(อ.คลองทอ่ม)  ทาํแลว้  8  221  186  202  ทาํแลว้  54  8  7  5

อบต.เหนอืคลอง
(อ.เหนอืคลอง)  ทาํแลว้  7  156  40  29  ทาํแลว้  59  2    

อบต.แหลมสกั
(อ.อา่วลกึ)  ทาํแลว้  3  169  157  156  ทาํแลว้  89  1    

อบต.โคกยาง
(อ.เหนอืคลอง)  ทาํแลว้  7  214  6  5  ทาํแลว้  3      

อบต.โคกหาร
(อ.เขาพนม)  ทาํแลว้  6  130  165  159  ทาํแลว้  23  17  3  2

อบต.ไสไทย
(อ.เมอืงกระบี崅)  ทาํแลว้  8  131  84  114  ทาํแลว้  117  75  70  69

รวม 62 อปท.  62  376  10,093  8,810  7,736  62  3,914  1,010  874  799

ขอ้มลู ณ 22/07/2558



รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 

จ.กระบี ่
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค (ประปาหมู่บ้าน) 

 

ล าดับ อ าเภอ อปท. ช่ือโครงการ งบประมาณ วงเงินท่ีลงนามในสัญญา ผลการเบิกจ่าย 
1 เขาพนม อบต.พรุเตยีว ก่อสร้างระบบปะปาผิวดินขนาดใหญ ่บ้านวังน้ าเย็น หมู่ที่ 9  3,647,000.00 0.00 0.00 
2 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ ่ ก่อสร้างระบบปะปาบาดาลขนาดใหญ ่บ้านคลองนิน หมุ่ที่ 6  2,771,000.00 2,771,000.00 0.00 
3 เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง ก่อสร้างระบบปะปาบาดาลขนาดกลาง คลองย่าหนัด หมู่ที่ 4 3,647,000.00 3,647,000.00 0.00 
4 คลองท่อม อบต.พรุดินนา ก่อสร้างระบบปะปาผิวดินขนาดใหญ ่บ้านบางบอนเหนือ หมุ่ที่ 1 3,647,000.00 3,647,000.00 0.00 
5 อ่าวลึก อบต.คลองหิน ก่อสร้างระบบปะปาบาดาลขนาดใหญ ่บ้านคลองหิน หมู่ที่ 3  1,791,000.00 1,791,000.00 0.00 
6 อ่าวลึก อบต.คลองหิน ก่อสร้างระบบปะปาบาดาลขนาดกลาง บ้านทุ่งค้อ หมู่ที่ 2 1,791,000.00 1,791,000.00 0.00 
7 อ่าวลึก อบต.คลองหิน ก่อสร้างระบบปะปาผิวดินขนาดกลาง บ้านคลองยา หมู่ที่ 2 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 
8 อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ก่อสร้างระบบปะปาบาดาลขนาดใหญ ่บ้านน้ าจาน หมู่ที่ 3 2,771,000.00 2,771,000.00 0.00 
9 ปลายพระยา อบต.เขาเขน ก่อสร้างระบบปะปาผิวดินขนาดใหญ ่บ้านปากถ้ าธนาคาร หมู่ที่ 4 3,647,000.00 3,645,000.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 

จ.กระบี ่
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ล าดับ อ าเภอ อปท. ช่ือโครงการ งบประมาณ วงเงินท่ีลงนามในสัญญา ผลการเบิกจ่าย 
1 เมืองกระบี ่ อบต.ไสไทย ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 2,274,000.00 2,274,000.00 0.00 
2 เกาะลันตา อบต.คลองยาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1,840,000.00 0.00 0.00 
3 คลองท่อม อบต.คลองท่อมเหนือ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 2,274,000.00 2,274,000.00 0.00 
4 คลองท่อม เทศบาลคลองพน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 2,274,000.00 2,274,000.00 0.00 
5 คลองท่อม อบต.ห้วยน้ าขาว ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก (สถ.ศพด.2) 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 
6 คลองท่อม อบต.เพหลา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก (สถ.ศพด.3) 0.00 0.00 0.00 
7 อ่าวลึก เทศบาลต าบลอ่าวลึกใต ้ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 2,274,000.00 2,274,000.00 0.00 
8 อ่าวลึก เทศบาลต าบลแหลมสัก ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) 1,524,000.00 1,524,000.00 0.00 
9 อ่าวลึก อบตงอ่าวลึกน้อย ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 2,274,000.00 2,274,000 0.00 

10 อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 2,274,000.00 2,274,000.00 0.00 
11 ปลายพระยา อบต.เขาเขน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 2,274,000.00 2,274,000.00 0.00 
12 เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 2,274,000.00 2,274,000.00 0.00 
13 เหนือคลอง อบต.คลองเขม้า ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒน าเด็กเลก็ (สถ.ศพด.3) 2,274,000.00 2,274,000.00 0.00 
14 เหนือคลอง อบต.ตลิ่งชัน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 2,274,000.00 0.00  0.00 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 

จ.กระบี ่
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

 
รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 

จ.กระบี ่
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค (ประปาหมู่บ้าน) ครั้งท่ี 2 

ล าดับ อ าเภอ อปท. ช่ือโครงการ งบประมาณ วงเงินท่ีลงนามในสัญญา ผลการเบิกจ่าย 
1 เมืองกระบี ่ อบจ.กระบี ่ ก่อสร้างส้วมโรงเรียน อบจ.กระบี ่ 336,000.00 327,000.00 0.00 

2 เมืองกระบี ่ เทศบาลเมืองกระบี ่
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์(ตอกเสาเขม็) โรงเรยีนเทสบาล 
3 ท่าแดง 7,743,000.00 7,743,000.00 0.00 

3 เมืองกระบี ่ เทศบาลเมืองกระบี ่ ก่อสร้างส้วม โรงเรยีนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 336,000.00 335,000.00  0.00 
4 เมืองกระบี ่ เทศบาลเมืองกระบี ่ ก่อสร้างส้วม โรงเรยีนเทศบาล 3 ท่าแดง 336,000.00 336,000.00 0.00 

5 ปลายพระยา เทศบาลต าบลปลายพระยา 
ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเขม็) โรงเรยีน ทต. 
ปลายพระยา 5,906,000.00 5,894,000.00 0.00 

ล าดับ อ าเภอ อปท. ช่ือโครงการ งบประมาณ วงเงินท่ีลงนามในสัญญา ผลการเบิกจ่าย 
1 เขาพนม อบต.เขาดิน ก่อสร้างปะปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกอตง 3,700,000.00 0.00 0.00 

2 คลองท่อม เทศบาลคลองพนพัฒนา 
ก่อสร้างปะปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 หมู่
ที่ 9 และหมู่ 11 5,043,000.00  5,040,000.00 5,040,000.00 0.00 

3 อ่าวลึก อบต.คลองยา 
ก่อสร้างปะปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านควนเคียน
ทอง หมู่ที่ 1 1,786,000.00 1,785,000.00 0.00 

4 อ่าวลึก อบต.คลองยา 
ก่อสร้างปะปาหมุ่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาแก้ว หมู่
ที่ 4  3,647,000.00 3,646,000.00 0.00 

5 ปลายพระยา อบต.เขาต่อ 
ก่อสร้างปะปาหมุ่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนา หมู่
ที่ 6  5,030,000.00 5,030,000.00 0.00 
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