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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ผ.01)
0
1.2 แผนงานการศึกษา (ผ.01)
0
1.2.1 แผนงานการศึกษา (ผ.02)
0
1.3 แผนงานสาธารณสุข (ผ.01)
1
165,000
1.3.1 แผนงานสาธารณสุข (ผ.05)
0
1.3.2 แผนงานสาธารณสุข (ผ.06)
0
1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
0
นันทนาการ (ผ.01)
1.4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
0
นันทนาการ (ผ.02)
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ผ.01)
0
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ผ.01)
0
รวม
1
165,000
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานการศึกษา (ผ.05)
0
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.01)
0
รวม
0
-

ผ.07

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1
36
1
15
0
3
10

8,000,000
166,339,500
1,673,000
50,550,000
15,530,000

1
26
1
11
1
3
9

8,000,000
84,794,100
1,673,000
46,713,000
600,000
12,770,000

1
25
1
11
0
3
9

8,000,000
24,854,100
1,673,000
46,713,000
12,770,000

3
87
3
38
1
9
28

24,000,000
275,987,700
5,019,000
144,141,000
600,000
41,070,000

1

750,000

1

750,000

1

750,000

3

2,250,000

6
2
75

750,000
200,000
243,792,500

6
2
61

750,000
200,000
156,250,100

6
2
59

750,000
200,000
95,710,100

1
6
7

1,400,000
16,800,000
18,200,000

1
0
1

1,400,000
1,400,000

0
0
0

1

-

18
6
196

2,250,000
600,000
495,917,700

2
6
8

2,800,000
16,800,000
19,600,000

ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.01)
0
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
0
(ผ.01)
3.2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
1
และนันทนาการ (ผ.02)
รวม
1
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.01)
0
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ผ.01)
0
4.3 แผนงานสาธารณสุข (ผ.01)
0
4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.01)
0
4.5 แผนงานการพาณิชย์ (ผ.01)
1
4.6 งบรายจ่ายเฉพาะการเดินรถประจาทาง
0
หรือขนส่ง (ผ.01)
รวม
1
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.01)
0
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.01)
0
5.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.05)
0
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.01)
0
รวม
0
รวมทั้งสิ้น
3

-

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1
3

4,237,000
5,100,000

0
3

5,100,000

0
3

5,100,000

1
9

4,237,000
15,300,000

500,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

4

3,500,000

500,000

5

10,337,000

4

6,100,000

4

6,100,000

14

23,037,000

10,000,000
-

11
3
8
5
4
9

25,508,000
1,823,650
2,230,700
5,360,000
317,400,000
29,904,000

4
0
0
0
1
0

15,860,000
300,000,000
-

2
0
0
0
0
0

360,000
-

17
3
8
5
6
9

41,728,000
1,823,650
2,230,700
5,360,000
627,400,000
29,904,000

10,000,000

40

382,226,350

5

315,860,000

2

360,000

48

708,446,350

10,665,000

1
124
1
3
129
256

400,000
191,063,400
5,210,000
2,818,000
199,491,400
854,047,250

1
1
1
2
5

400,000
5,000,000
5,210,000
11,900,000
22,510,000
502,120,100

1
1
1
2
5

400,000
6,000,000
5,210,000
50,100,000
61,710,000
163,880,100

3
126
3
7
139
405

1,200,000
202,063,400
15,630,000
64,818,000
283,711,400
1,530,712,450

2

76

70

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จ้างเหมาบริการระบบ
เครือข่ายกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่
เทศบาลนครหาดใหญ่

เพื่อเฝ้าระวังและ
การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

รวม

จ้างเหมาบริการระบบ
เครือข่ายกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) พร้อม
อุปกรณ์การทางานครบชุด
ในพื้นที่เทศบาลนคร
หาดใหญ่

-

8,000,000

8,000,000

8,000,000 เทศบาลมีระบบเครือข่าย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด

-

8,000,000

8,000,000

8,000,000

3

ประชาชนในเขตเทศบาล สานักการช่าง
นครหาดใหญ่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาศักยภาพการจัดทา 1. เพื่อให้พนักงาน
แผนพัฒนาการศึกษา
เทศบาลและพนักงานครู
เทศบาลมีความเข้าใจใน
การเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาและวิสัยทัศน์
ของเทศบาล
2. เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงานครู
เทศบาลเขียนโครงการ
สาหรับการเบิกจ่าย
งบประมาณได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบและอานาจหน้าที่

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานครูเทศบาล ใน
การเขียนโครงการเพื่อ
เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
และเสนอขอใช้จ่าย
งบประมาณ จานวนไม่
น้อยกว่า 150 คน

-

100,000

4

100,000

100,000 1. พนักงานเทศบาลและ
พนักงานครูเทศบาลสังกัด
สานักการศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปูาหมาย
2. โครงการที่เสนอ
ผู้บริหารได้รับการ
พิจารณาอนุมัติร้อยละ 80

1. พนักงานเทศบาลและ สานักการศึกษา
พนักงานครูเทศบาลเสนอ
โครงการได้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาและ
วิสัยทัศน์ของเทศบาล
2. พนักงานเทศบาลและ
พนักงานครูเทศบาลเขียน
โครงการสาหรับการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้
อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบและอานาจหน้าที่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2 จัดการเรียนการสอน
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านกีฬา – กรีฑา

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา จัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความสามารถ พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
ด้านกีฬา – กรีฑา ในการ เลิศด้านกีฬา – กรีฑา
ส่งเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพใน
อนาคต

-

1,800,000

3 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 5
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 5 ให้ใช้งาน
ได้ดี มีสภาพเอื้อต่อการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

-

4,900,000

งานปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 5 ดังนี้
- งานทาสีภายนอก
ภายใน จานวน 1 หลัง
- งานปรับปรุงซ่อมแซม
ประตูและหน้าต่าง
- งานปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟูา แสงสว่าง และพัดลม
- งานปรับปรุงซ่อมแซม
เหล็กม้วน 2 ชุด
- งานซ่อมแซมฝูาเพดาน
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

5

1,800,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

1,800,000 นักกีฬา - กรีฑา ได้รับ
โรงเรียนมีนักกีฬาที่ผ่าน
การพัฒนาทักษะ
การพัฒนาเป็นนักกีฬาความสามารถเพิ่มขึ้นและ กรีฑาสู่ความเป็นเลิศได้
ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันในรายการต่าง ๆ

-

อาคารเรียน 5 ได้รับการ
ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง
ระบบไฟฟูา พัดลม ฝูา
เพดาน และทาสีภายใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา

อาคารเรียน 5 อยู่ใน
สานักการศึกษา
สภาพที่ใช้งานได้ดีมีสภาพ
เอื้อต่อการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 7
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 7 ให้ใช้งาน
ได้ดี มีสภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

งานปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 7
รายละเอียด ดังนี้
- งานเปลี่ยนหลังคา
- งานซ่อมแซมประตู
หน้าต่าง
- งานซ่อมแซมระบบไฟ
ส่องสว่าง พัดลม
- งานซ่อมแซม ฝูาเพดาน
- งานทาสีภายนอก
ภายใน
- งานซ่อมแซมประตู
เหล็กม้วน
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

-

2,000,000

5 การจัดหาที่ดินเพิ่มเติม เพื่อจัดซื้อที่ดินสาหรับ
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 สร้างอาคารเรียนรองรับ
(บ้านหาดใหญ่)
จานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

จัดซื้อที่ดินจานวน 2 ไร่
2 งาน

-

60,000,000

6 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า เพื่อปรับปรุงห้องน้าเดิมที่
อาคารเรียน 2, 4 และ 5 มีความชารุดให้สามารถ
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัด กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม
คลองเรียน)

- งานรื้อถอนห้องน้าเดิม
ชาย-หญิง
- งานปรับปรุงและ
ซ่อมแซม
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

-

600,000

6

-

60,000,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

อาคารเรียน 7 ได้รับการ
ซ่อมแซมหลังคา ประตู
หน้าต่าง ระบบไฟฟูา พัด
ลม ฝูาเพดาน และทาสี
ภายนอกภายใน

อาคารเรียน 7 อยู่ใน
สานักการศึกษา
สภาพที่ใช้งานได้ดี มี
สภาพเอื้อต่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ

-

มีที่ดินจานวน 2 ไร่ 2 งาน โรงเรียนเทศบาล 2 มี
สานักการศึกษา
เพื่อรองรับการสร้าง
ที่ดินสาหรับการก่อสร้าง
อาคารเรียนเพิ่มเติม
อาคารเรียนเพิ่มเติม เพื่อ
รองรับจานวนนักเรียนที่
เข้ามาในอนาคต

-

ได้ห้องน้าที่มีมาตรฐานถูก โรงเรียนมีห้องน้าที่มี
สุขอนามัย
มาตรฐานและถูก
สุขอนามัยเพื่อรองรับ
จานวนนักเรียน

สานักการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ - งานรื้อถอน
อาคารเรียนโรงเรียน
สภาพแวดล้อมภายใน
- งานปรับปรุงพร้อม
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) โรงเรียนให้สวยงาม
ตกแต่ง
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

-

2,325,000

-

-

สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนสวยงามขึ้น

สนามเด็กเล่นอนุบาล
สานักการศึกษา
สนามหน้าอาคาร
อเนกประสงค์พื้นที่หลัง
อาคารเรียน 3 สนามหน้า
เวทีลานกิจกรรม

8 ปรับปรุงระบบไฟฟูาภายใน 1. เพื่อแก้ปัญหาระบบ
ปรับปรุงระบบสายเมน
โรงเรียนเทศบาล 5
ไฟฟูาโรงเรียนขัดข้องและ ไฟฟูาภายในโรงเรียน
(วัดหาดใหญ่)
ลัดวงจร
เทศบาล 5
2. เพื่อปูองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่องใช้ไฟฟูาใน
สานักงานและในห้องเรียน
3. เพื่อเป็นการปูองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
นักเรียน ครู บุคลากรและ
ผู้ปกครอง

-

488,400

-

-

ระบบไฟฟูาของโรงเรียน
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ระบบไฟฟูาของ
สานักการศึกษา
โรงเรียนได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงจนสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
2. เกิดความปลอดภัยต่อ
สวัสดิภาพของนักเรียน ครู
บุคลากรและผู้ปกครอง

9 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น เพื่อสร้างอาคารเรียนหลัง รื้อถอนอาคารเดิม
โรงเรียนเทศบาล 5
ใหม่รองรับนักเรียน
ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.
(วัดหาดใหญ่)
3 ชั้น งานตกแต่งภายใน
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

-

25,370,000

-

-

โรงเรียนมีอาคารเรียนหลัง โรงเรียนมีอาคารเรียนหลัง สานักการศึกษา
ใหม่
ใหม่ เพือ่ รองรับนักเรียน
และจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10 ปรับปรุงเปลี่ยนแผ่น
เพื่อเปลี่ยนแผ่นหลังคา
หลังคาเมทัลชีต พร้อม
เมทัลชีตที่ชารุด เสียหาย
อุปกรณ์ อาคารเรียน
อนุบาลโรงเรียนเทศบาล 6
(อนุบาลในฝัน)

รื้อถอนหลังคาของเก่าและ
เปลี่ยนแผ่นหลังคาเมทัล
ชีต (รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

-

890,000

-

-

อาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 6
(อนุบาลในฝัน) มีหลังคา
เมทัลชีตใหม่ แข็งแรง

โรงเรียนเทศบาล 6
จัดการเรียนการสอนใน
อาคารเรียนอนุบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

11 ก่อสร้างอาคารเรียน 4
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
ชั้นดาดฟูา โรงเรียน
หลังใหม่ ในการรองรับ
เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี

รื้อถอนหลังคาทางเดิน
ปรับพื้นที่ งานก่อสร้าง
อาคารรวมกันสาด-ดาดฟูา
รวมงานตกแต่ง
สถาปัตยกรรม และงาน
ระบบไฟฟูา-ประปาสุขาภิบาล รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด

-

42,812,000

-

-

โรงเรียนเทศบาล 6 มี
อาคารเรียนใหม่ เป็น
อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อม
ชั้นดาดฟูา

โรงเรียนมีอาคารเรียนหลัง สานักการศึกษา
ใหม่ เพื่อรองรับนักเรียน
มีห้องเรียนพิเศษเพียงพอ
และจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12 ก่อสร้างอาคาร
เพื่อให้มีสถานที่ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด เหมาะสมและเพียงพอใน
หมัดยาเม๊าะมุสลิม
การบริการ
(สถานี 2)

ก่อสร้างอาคาร คสล. 2
ชั้น ใต้ถุนโล่ง จานวน 1
หลัง (รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

-

2,500,000

-

-

มีอาคารเรียนตามแบบที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สานักการศึกษา
เทศบาลกาหนด จานวน 1 สถานที่จัดการศึกษาที่
หลัง
เพียงพอและเหมาะสมใน
การพัฒนาเด็กเล็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ

8

สานักการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อ
จัดการเรียนรู้

1. เพื่อพัฒนาระบบไอซีที
เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

14 ส่งเสริมความเป็นเลิศและ เพื่อสรรหานักเรียนที่มี
คนเก่งของท้องถิ่น
ความเป็นเลิศและคนเก่ง
เปลี่ยนแปลง
ของท้องถิ่น
- งบประมาณ จาก
200,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 68
คก.ที่ 2

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
- งานเดินสาย LAN
พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ
- เต้ารับสายแลน
- รางแบนสาหรับเก็บ
สายไฟ
- ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

-

170,000

สอบคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถในด้านต่างๆ
จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริม
ทักษะนักเรียนและส่ง
นักเรียนไปแข่งขันใน
ระดับต่างๆ

-

400,000

-

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

สถานศึกษามีระบบ
เครือข่ายพื้นฐานและการ
บริหารจัดการเครือข่าย
และเครื่องมือจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. สถานศึกษามีสื่อ
สานักการศึกษา
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ต่อการจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม

400,000 - ร้อยละ 100 ของนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนให้มีความ สานักการศึกษา
ได้เป็นตัวแทนไป
เป็นเลิศและเป็นคนเก่ง
ระดับประเทศเข้าร่วม
ของท้องถิ่นสร้างชื่อเสียง
แข่งขันตามโครงการส่งเสริม เกียรติประวัติแก่สถาบัน
ความเป็นเลิศและคนเก่ง
ท้องถิ่นระดับประเทศของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นต้องสอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ของคะแนน
ทดสอบ คัดเลือกในกลุ่ม
สาระฯ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา และ
ภาษาต่างประเทศ
- นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
ตามโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศและคนเก่งท้องถิ่น
ระดับประเทศได้รับรางวัล

9

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนและ
ครู สู่ Thailand 4.0
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนสู่
Thailand 4.0
- ตัวชี้วัด
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
- เปูาหมาย
แผนเพิ่มเติม ฉ.1 หน้า 6
คก.ที่ 5

ข้อความเดิม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนตามแนวคิดของ
การศึกษา 4.0
ข้อความใหม่
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและครูพี่เลี้ยงตาม
แนวคิดของการศึกษา 4.0

ข้อความเดิม
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีศักยภาพ
ทางด้านการเรียน พร้อม
เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ข้อความใหม่
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
นักเรียนและครูพี่เลี้ยงให้
มีทักษะศตวรรษที่ 21
มีความพร้อมสู่ยุค
Thailand 4.0

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

600,000

10

600,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

600,000 ข้อความเดิม
ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามแนวคิดของ
การศึกษา 4.0
ข้อความใหม่
ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
และครูพี่เลี้ยงได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ตาม
แนวคิดของการศึกษา 4.0

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
สานักการศึกษา
ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน
ความเรียนรู้ มีความพร้อม
เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ข้อความใหม่
ผู้เรียนและครูพี่เลี้ยงมี
ศักยภาพด้านความเรียนรู้
มีความพร้อมเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 การส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษา
เปลี่ยนแปลง
-วัตถุประสงค์
-เปูาหมาย
-งบประมาณ จาก
50,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 73
คก.ที่ 9

ข้อความเดิม
เพื่อคัดเลือกโรงเรียนใน
สังกัดที่จัดการเรียนการ
สอนระดับประถมและเป็น
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านต่า
ข้อความใหม่
- เพื่อคัดเลือกโรงเรียนใน
สังกัดที่จัดการเรียนการ
สอนระดับประถมและเป็น
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านต่า
- เพื่อโอนเงินจัดสรรให้กับ
โรงเรียนเปูาหมายของ
กรมส่งเสริมฯ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน

ข้อความเดิม
โอนค่าใช้จ่ายให้
สถานศึกษาโดยใช้วิธี
คัดเลือกโรงเรียนที่มีผล
การอ่านต่า จานวน 2
โรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน
ข้อความใหม่
โอนค่าใช้จ่ายให้
สถานศึกษาโดย
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นผู้กาหนด
โรงเรียนเปูาหมาย จานวน
2 โรงเรียน เพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านการอ่าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

100,000

11

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

100,000 นักเรียนตามโรงเรียนมีผล โรงเรียนที่ได้รับการ
สานักการศึกษา
การอ่านอยู่ในเกณฑ์ดีร้อย คัดเลือกนางบประมาณมา
ละ 90
ใช้พัฒนาด้านการอ่าน
ของนักเรียนร้อยละ 100

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอน
วิชาอิสลามศึกษาและวิชา
พุทธศาสนาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แก้ไข
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
690,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 74
คก.ที่ 10

ข้อความเดิม
เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
อิสลามศึกษาและพุทธ
ศาสนาในการใช้สื่อการ
สอนในสถานศึกษา
สามารถนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และบริหาร
การจัดการศึกษา
ข้อความใหม่
เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
อิสลามศึกษาและพุทธ
ศาสนาในการใช้สื่อการ
สอนในสถานศึกษา จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสู่ผู้เรียน
สามารถนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และบริหาร
การจัดการศึกษา

ข้อความเดิม
อบรมครูอิสลามศึกษา
และครูสอนพุทธศาสนา
โรงเรียนในสังกัด ท.1-ท.6
จัดซื้อสื่อการสอนใช้ใน
สถานศึกษาที่จัดหลักสูตร
แบบผสมผสานจานวน 6
แห่ง
ข้อความใหม่
อบรมครูอิสลามศึกษา
และครูสอนพุทธศาสนา
โรงเรียนในสังกัด ท.1-ท.6
ให้ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดหลักสูตรลงสู่
ผู้เรียน จัดซื้อสื่อการสอน
ใช้ในสถานศึกษาที่จัด
หลักสูตรแบบผสมผสาน
จานวน 6 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

900,000

12

900,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

900,000 ข้อความเดิม

- ร้อยละ 100 พนักงานครู เข้า
ร่วม โครงการฯ กิจกรรม
- ร้อยละ 90 ของพนักงานครูที่
เข้าร่วมโครงการทัง้ หมดมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้และ
การใช้สื่อเทคโนโลยี
- ร้อยละ 80 ของครูทเี่ ข้าร่วม
โครงการมีเจตคติทดี่ ตี อ่ การ
ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
อยูใ่ นระดับมากขึน้ ไป
ข้อความใหม่
- ร้อยละ 100 พนักงานครู เข้า
ร่วม โครงการฯ กิจกรรม
- ร้อยละ 90 ของพนักงานครูที่
เข้าร่วมโครงการทัง้ หมดมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้และ
การใช้สื่อเทคโนโลยี จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักสูตร
ลงสู่ผู้เรียน
- ร้อยละ 80 ของครูทเี่ ข้าร่วม
โครงการมีเจตคติทดี่ ตี อ่ การ
ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
อยูใ่ นระดับมากขึน้ ไป

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ครูผู้สอนตามเปูาหมาย สานักการศึกษา
ได้รับการพัฒนาการใช้สื่อ
- การบริหารจัดการศึกษา
ของเทศบาลนครหาดใหญ่
ได้รับการพัฒนา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

18 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แก้ไข
- ตัวชี้วัด
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เปลี่ยนแปลง
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
2,400,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 74
คก.ที่ 11

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ข้อความเดิม
ให้มีความรู้ความสามารถ ศึกษาดูงาน จัดอบรม
ในการปฏิบัติงาน
พัฒนาให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและตาม
หนังสือสั่งการต่าง ๆ
(โรงเรียนเทศบาล 1 - 6,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,
บุคลากรทางการศึกษา)
ข้อความใหม่
จัดการศึกษาดูงาน จัด
อบรมพัฒนาให้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานและเข้ารับ
การฝึกอบรมตามหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ของ
พนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานเทศบาล

-

4,000,000

4,000,000

19 จัดนิทรรศการการจัด
การศึกษาปฐมวัย
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ จาก
280,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 75
คก.ที่ 14

เพื่อให้ครูและนักเรียน
ระดับอนุบาลได้นาเสนอ
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
สนับสนุนให้แสดง
ความสามารถได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ รายงานผล
ความก้าวหน้าของ
นักเรียนชั้นอนุบาล
พร้อมประชาสัมพันธ์
ผลงานของนักเรียน

-

300,000

300,000

จัดนิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการของครู
และนักเรียนชั้นอนุบาล
พร้อมมอบวุฒิบัตรที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

13

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,000,000 ข้อความเดิม
ร้อยละ 80 ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาความรู้
และเพิ่มศักยภาพในการ
ทางาน
ข้อความใหม่
ร้อยละ 80 ของครู
บุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานเทศบาล
ได้รับการพัฒนาความรู้
และเพิ่มศักยภาพในการ
ทางาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
สานักการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
ข้อความใหม่
ครู บุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานเทศบาล มี
ความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น

300,000 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล นักเรียนมีศักยภาพที่จะ สานักการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ ก้าวสู่การเรียนในระดับ
เข้าร่วมกิจกรรม
ประถมศึกษาครูมี
ศักยภาพในการทางานใน
เชิงประจักษ์ นักเรียนมี
แรงจูงใจในการใฝุสัมฤทธิ์
สูงขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ - เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
แก้ไข
ประสบการณ์และความรู้
- ตัวชี้วัด
ที่แปลกใหม่ให้กับนักเรียน
เปลี่ยนแปลง
- เพื่อเปิดโอกาสและเปิด
- เปูาหมาย
โลกทัศน์แห่งการเรียนรู้
- งบประมาณ จาก
แก่นักเรียน
80,000 บาท
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
แผนเล่ม 1 หน้า 78
มีความเสียสละและมี
คก.ที่ 19
ความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเอง

ข้อความเดิม
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในต่างภูมิภาค
ให้แก่นักเรียนที่ช่วยเหลือ
กิจกรรมของโรงเรียนและ
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียนจานวนไม่
น้อยกว่า 50 คน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5
วัน นักเรียนมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและ
ได้รับความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
ข้อความใหม่
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ให้แก่
นักเรียนที่ช่วยเหลือ
กิจกรรมของโรงเรียนและ
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียน ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

120,000

14

120,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

120,000 ข้อความเดิม
ร้อยละของนักเรียน ที่เข้า
ร่วมโครงการทัศนศึกษา
จานวนโรงเรียนละ 50 คน
ข้อความใหม่
ร้อยละของนักเรียน ที่เข้า
ร่วมโครงการทัศนศึกษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- นักเรียนได้รับความรู้ สานักการศึกษา
และประสบการณ์ที่แปลก
ใหม่
- นักเรียนได้รับโอกาสใน
การทัศนศึกษาต่างจังหวัด
หรือต่างภูมิภาคและเปิด
โลกทัศน์แห่งการเรียนรู้
- นักเรียนมีความ
เสียสละช่วยเหลืองานโรง
รียนและมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

21 สอนสองภาษาอนุบาล
ในฝัน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ จาก
350,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 80
คก.ที่ 21

- เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสาร
- เพื่อส่งเสริมการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตไทยกับต่างชาติ ต่าง
ภาษา
- เพื่อใช้เสริมทักษะ
ความรู้ความเป็นสากล
นิยมที่ดีแก่นักเรียน
- เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
เจตคติที่ดีแก่นักเรียนใน
การเรียนภาษาอังกฤษ

- จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยครู
ต่างชาติให้กับนักเรียน
ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาทุกคน
จานวน 5 คาบต่อสัปดาห์
ต่อห้อง
- จัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นเวลา 1 วัน
- จัดแสดงผลงานทาง
วิชาการ โดยครูต่างชาติปี
ละ 1 ครั้ง

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000 ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้

- นักเรียนได้เรียนรู้
สานักการศึกษา
ภาษาอังกฤษกับครู
ต่างประเทศซึ่งเป็น
ต้นแบบที่ดีในการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร
- นักเรียนสามารถต่อยอด
ความรู้ในการพัฒนาตนเอง
เพื่อประโยชน์ในการเรียน
ระดับสูงขึ้นไป

22 จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
แก้ไข
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
200,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 89
คก.ที่ 37

1. เพื่อนาเสนอวิทยาการ
ตามสมัยสู่ชุมชน
2. เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีแก่
เด็กเยาวชน ประชาชนให้
ใฝุรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. เพื่อประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ่

1. เพื่อนาเสนอวิทยาการ
ตามสมัยสู่ชุมชน
2. เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีแก่
เด็กเยาวชน ประชาชนให้
ใฝุรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. เพื่อประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ่

-

100,000

150,000

150,000 ข้อความเดิม
มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
จากเดิม ร้อยละ 30
ข้อความใหม่
มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
จากเดิม ร้อยละ 10

1.คนหาดใหญ่มีความใฝุรู้ สานักการศึกษา
ใฝุเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม
2.ห้องสมุดประชาชนมี
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
3. เด็ก เยาวชน
ประชาชนมีความตื่นตัว
รู้จักใช้ห้องสมุดเป็นที่
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองมากขึ้น

15

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

23 ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เปลี่ยนแปลง
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
700,000 บาท
แผนเพิ่มเติม ฉ.1 หน้า 4
คก.ที่ 1

1. เพื่อแสดงถึงความ
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณขององค์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
น้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการการจัดกิจกรรม
ในสถานศึกษา
2. เพื่อสร้าง แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมิน
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
และสถานศึกษาพอเพียง
ต่อไป

ข้อความเดิม
1.จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา
2.จัดกระบวนการเรียน
การสอนที่สอดคล้องตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ข้อความใหม่
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่จัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
พระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

-

600,000

600,000

600,000 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้าน สานักการศึกษา
ใช้และเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

24 จัดการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
เปลี่ยนแปลง
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
200,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 84
คก.ที่ 26

เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย
จิตใจและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็ก ช่วยเหลือ
ปูองกันมิให้เด็กมีเวลาไป
มั่วสุมกับสิ่งเสพติดและส่ง
เด็กกลับคืนสู่ครอบครัว

ข้อความเดิม
เด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ
80 คน
ข้อความใหม่
- เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 80 คน
- จัดจ้างเหมาครูสอนเด็ก
ด้อยโอกาส (ผู้พิการ )
จานวน 1 คน

-

250,000

250,000

300,000 1. ร้อยละ 3 ของเด็กด้อย
โอกาสได้เข้ารับการศึกษา
ในระบบ
2. ร้อยละ 30 ของเด็ก
ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

16

สามารถฟื้นฟูสภาพ
สานักการศึกษา
ร่างกายจิตใจและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
แนวทางที่ถูกต้อง
ช่วยเหลือและส่งเด็กกลับ
เข้ารับการศึกษา
ฝึกอบรมอาชีพ ทาให้เด็ก
ไม่มีเวลาไปมั่วสุมกับยา
เสพติด สามารถช่วยเหลือ
สังคมทั้งระบบและโดย
ส่วนรวม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 จัดกิจกรรมในหอศิลป์
นครหาดใหญ่เฉลิมพระ
เกียรติฯ
แก้ไข
- ตัวชี้วัด
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
500,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 85
คก.ที่ 28

ข้อความเดิม
1. เพื่อเผยแพร่พระราช
กรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร์ มหาภูมิพล
อดุลยเดช
2. เพื่อเผยแพร่พระราช
กรณียกิจของพระราช
สันติวงศ์
3. เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ของไทย
ข้อความใหม่
1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และผู้สนใจตระหนักถึง
คุณค่าความสาคัญของ
ศิลปะร่วมสมัย ตลอดจน
สืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อทราบถึง
ความสัมพันธ์ของศิลปะ
ท้องถิ่นและศิลปะร่วมสมัย

ข้อความเดิม
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
และจังหวัดใกล้เคียง เข้า
ร่วมกิจกรรมประมาณ
5,000 คน
ข้อความใหม่
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ
3,000 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

1,000,000

17

1,000,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 ข้อความเดิม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปีละ
5,000 คน
ข้อความใหม่
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ปีละ 3,000 คน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
สานักการศึกษา
1. เด็ก เยาวชน ผู้สนใจ มี
ความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ข้อความใหม่
1. เด็ก เยาวชน ผู้สนใจ
เห็นคุณค่า และสืบทอด
งานศิลป
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
3. เสริมกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

26 จัดกิจกรรมในศูนย์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ดารา
ศาสตร์นครหาดใหญ่
แก้ไข
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
450,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 85
คก.ที่ 29

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ นอกห้องเรียน
สาหรับสถานศึกษาใน
ท้องถิ่นและจังหวัด
ใกล้เคียง
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และผู้สนใจได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
3. เพื่อสร้างนิสัยและ
กระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์
4. เพื่อเพิ่มเติมและต่อ
ยอดความสนใจสาหรับ
ผู้สนใจ

ข้อความเดิม
เด็ก เยาวชน ประชาชน
และนักท่องเที่ยวเข้าชม
และร่วมกิจกรรมปีละไม่
น้อยกว่า 3,000 คน
ข้อความใหม่
- จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์
นครหาดใหญ่ จานวน 2
คน
- ปรับปรุงชุดนิทรรศการ
ดาราศาสตร์ ห้องดารา
ศาสตร์ 1 ชุด
- จัดพิมพ์สื่อ เช่น นาฬิกา
แดด จานวน 500 - 1,000
ใบ

-

600,000

600,000

600,000 ข้อความเดิม
มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60
ข้อความใหม่
มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

27 จัดกิจกรรมในศูนย์การ
เรียนรู้ ICT เทศบาลนคร
หาดใหญ่
เปลี่ยนแปลง
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
150,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 86
คก.ที่ 31

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นสื่อ ในการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน ตาม
ความสนใจ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปได้พัฒนา
ตนเองให้ทันกับเหตุการณ์

ข้อความเดิม
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมกิจกรรมปีละไม่
น้อยกว่า 1,000 คน
ข้อความใหม่
- จัดค่ายยุวชน ICT เป็น
เวลา 2 วัน 1 คืน
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
80-100 คน

-

100,000

150,000

150,000 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 1. มีแหล่งเรียนรู้ตาม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
อัธยาศัยด้าน ICT
2. เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองตามความ
สนใจ

18

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เป็นแหล่งการเรียนรู้ สานักการศึกษา
นอกห้องเรียนและตาม
อัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์
2. เด็ก เยาวชนและ
ผู้สนใจได้เรียนรู้และต่อ
ยอดความสนใจจากการ
ปฏิบัติจริง
3. เด็ก เยาวชนมีทักษะ
และกระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจาก
เดิม

สานักการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

28 จัดกิจกรรมศูนย์ประสาน
การจัดการความรู้
ประชาคมอาเซียน ภาคใต้
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก
จัดกิจกรรมศูนย์อาเซียน
ประสานการจัดการ
ความรู้ประชาคมอาเซียน
เปลี่ยนแปลง
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
400,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 87
คก.ที่ 33

1. เพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการรายย่อย
ด้านภาษาอาเซียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจ
ทุกเพศ ทุกวัย
3. เพื่อรณรงค์ให้ตื่นตัวใน
การพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาอาชีพ

ข้อความเดิม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรมปีละไม่น้อย
กว่า 2,000 คน
ข้อความใหม่
จัดตลาดนัดอาเซียน

-

300,000

400,000

400,000 ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถใช้ภาษา
อาเซียนเพื่อการสื่อสารได้
ในบริบทต่าง ๆ

1. กระตุ้นการค้าขายใน
ท้องถิ่น
2. ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น
3. ประชาชนและผู้สนใจ
มีทักษะทางภาษาดีขึ้น

สานักการศึกษา

29 จัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่
เปลี่ยนแปลง
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
30,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 87
คก.ที่ 34

1. เพื่อให้บริเวณพื้นที่
ศูนย์ฯ สวยงามด้วย
สวนหย่อมประดับตกแต่ง
ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน
3. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน

ข้อความเดิม
นักเรียน ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมจานวนไม่น้อย
กว่า 150 คน
ข้อความใหม่
- ปรับภูมิทัศน์ ศพด.
ให้น่าอยู่

-

20,000

30,000

40,000 มีพื้นที่ในการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า 3 จุด

1. มีสวนหย่อมภายนอก
อาคาร
2. มีแหล่งเรียนรู้จาก
ข้อความคาขวัญต่าง ๆ
3. ตกแต่งภูมิทัศน์รอบ
ศูนย์ ทั้งภายในและ
ภายนอก
4. นักเรียนมีพัฒนาการ
สมวัย

สานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
คนรักวิทยาศาสตร์
(Science Kids Camp)
แก้ไข
- ตัวชี้วัด
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เปลี่ยนแปลง
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
300,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 89
คก.ที่ 38

1.นักเรียนสามารถใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการหา
สาเหตุและตอบปัญหา
2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
3.นักเรียนสามารถเรียนรู้
โดยประสบการณ์ตรง
4.เสริมสร้างทักษะการ
ทางานเป็นทีม

ข้อความเดิม
เด็กอายุระหว่าง 10-12 ปี
ที่สนใจจานวน 100 คน
ข้อความใหม่
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
คนรักวิทยาศาสตร์
(Science Kids Camp)
เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
150 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

180,000
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180,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

180,000 ข้อความเดิม
ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถ
ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหา
ข้อความใหม่
ร้อยละ 100 ของผู้ผ่าน
การอบรมมีทักษะในการ
แก้ปัญหาตามที่กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
สานักการศึกษา
1. นักเรียนได้เรียนรู้โดย
ประสบการณ์ตรง
2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สามารถสร้างองค์
ความรู้จากการทาวิจัย
3. นักเรียนมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน
จากการเรียนรู้ร่วมกัน
ข้อความใหม่
1.นักเรียนได้เรียนรู้โดย
ประสบการณ์ตรง
2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์
3.นักเรียนมีทักษะในการ
ทางานเป็นทีม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (งาน
การศึกษาไม่กาหนดระดับ)
แก้ไข
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
1,155,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 89
คก.ที่ 39

เพื่อดาเนินการจัด
การศึกษาตาม
งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ข้อความเดิม
ดาเนินการในกิจกรรมที่
ได้รับจัดสรร จากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน,ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)
ข้อความใหม่
ดาเนินการในกิจกรรมที่
ได้รับจัดสรร จากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน,ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) และ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

1,314,100
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1,314,100

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,314,100 ข้อความเดิม
ร้อยละ 100 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้
ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตามงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
ข้อความใหม่
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความพร้อมเข้ารับ
การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สานักการศึกษา
สามารถพัฒนาศักยภาพ
ด้านการส่งเสริม
การศึกษาของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 SMART STUDENT
แก้ไข
- ตัวชี้วัด
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เปลี่ยนแปลง
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
1,500,000 บาท
แผนเพิ่มเติม ฉ. 1 หน้า 6
คก.ที่ 4

1.เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่เทศบาลนคร
หาดใหญ่กาหนด
2.เพื่อเชิดชูเกียรติในการ
ปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดี
3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์
การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ

ข้อความเดิม
1. นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
6,419 คน
2. ตัวแทนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาและชั้น
มัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่ระดับละ
10 คน
ข้อความใหม่
1. นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่เข้าร่วมจานวน 6,419
คน
2. ประกวดเพือ่ คัดเลือกนักเรียน
เป็น Smart Student จานวน
ไม่น้อยกว่า 20 คน
3. อบรมและทัศนศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

1,200,000
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1,500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,500,000 ข้อความเดิม
นักเรียนร้อยละ 60 มี
ลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่เทศบาลนคร
หาดใหญ่กาหนด
ข้อความใหม่
ร้อยละ 30 ของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่ มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่เทศบาล
กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
สานักการศึกษา
1.นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป็น SMART STUDENT
2.เทศบาลนครหาดใหญ่มี
การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ
ข้อความใหม่
1.นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
(SMART STUDENT)
2.เทศบาลนครหาดใหญ่มี
การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33 จัดกิจกรรม HAPPY FOR 1.เพื่อเสริมสร้างนิสัยรัก
ALL ส่งต่อหาดใหญ่ให้ การอ่านให้เด็ก เยาวชน
เป็น"มหานครแห่งความสุข" และประชาชนในท้องถิ่น
แก้ไข
2.เพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
- ตัวชี้วัด
อ่านให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.เพื่อส่งต่อให้หาดใหญ่
เปลี่ยนแปลง
เป็นมหานครแห่งความสุข
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
600,000 บาท
เล่มเพิ่มเติม ฉ. 1 หน้า 5
คก.ที่ 3

ข้อความเดิม
ประชาชนทุกเพศทุกวัย
ในท้องถิ่น จานวน 5,000
คน
ข้อความใหม่
- จัดมุมรักการอ่านชุมชน
30 ชุมชน
- จัดการประกวดเล่า
นิทานประเภทอายุ 4-6 ปี
และประเภทอายุ 6-9 ปี
- มอบรางวัลยอดนักอ่าน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 1,000 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

450,000
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450,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

450,000 ข้อความเดิม
ข้อความเดิม
สานักการศึกษา
ประชาชนทุกเพศทุกวัย 1.ประชาชนเรียนรู้อย่างมี
ในท้องถิ่นมีความสุขในการ ความสุข
เรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 2.ประชาชนมีนิสัยรักการ
ข้อความใหม่
อ่านเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 3.หาดใหญ่เป็นมหานคร
กิจกรรมมีนิสัยรักการอ่าน แห่งความสุข
และมีความสุขในการเรียนรู้ ข้อความใหม่
1.ประชาชนในท้องถิ่นมี
นิสัยรักการอ่านและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
2.หาดใหญ่เป็นมหานคร
แห่งความสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 ประกวดวงโยธวาทิต
แก้ไข
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
400,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 78
คก.ที่ 18

ข้อความเดิม
- เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับเข้าแข่งขันวงโยธ
วาทิต
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านดนตรี
- เพื่อสร้างความมี
ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบและความ
สามัคคีให้แก่นักเรียน
ขัอความใหม่
- เพื่อเตรียมความพร้อมวง
โยธวาทิต เข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
- เพื่อให้นักเรียนและครูผู้
ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตได้รับ
ประสบการณ์และแนวคิด
ที่แปลกใหม่ในการ
ปรับปรุง พัฒนา และ
สร้างสรรค์รูปแบบการ
แสดงใหม่ ๆ ที่ทันสมัย

ข้อความเดิม
นักเรียนที่เข้าประกวดวง
โยธวาทิตจานวนไม่น้อย
กว่า 50 คน ครูผู้
ควบคุมดูแลและผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10
คน เพื่อยกระดับวงโยธ
วาทิตให้ก้าวสู่อีกระดับ
นักเรียนมีทักษะทางด้าน
ดนตรีเพิ่มขึ้น นักเรียนมี
ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบและความ
สามัคคีเพิ่มขึ้น
ข้อความใหม่
นักเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรียนเทศบาล 1 ได้รับ
การพัฒนา และเข้าร่วม
การแข่งขันไม่น้อยกว่า 50
คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

1,000,000
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1,000,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 ข้อความเดิม
นักเรียนวงโยธวาทิต
มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการ
ประกวดร้อยละ 100
ข้อความใหม่
ความพร้อมของ
วงโยธวาทิตและผลการ
แข่งขันรายการต่าง ๆ
ที่เข้าร่วม

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
สานักการศึกษา
- วงโยธวาทิตสามารถเข้า
ร่วมการประกวดวงโยธ
วาทิตได้
- นักเรียนวงโยธวาทิต
สามารถใช้ทักษะทางด้าน
ดนตรีให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้
- นักเรียนวงโยธวาทิตมี
ความรับผิดชอบมีระเบียบ
วินัยและเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
ข้อความใหม่
- วงโยธวาทิตของ
โรงเรียนมีความพร้อมเข้า
ร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
- นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม
วงโยธวาธิตได้รับ
ประสบการณ์และแนวคิด
ที่แปลกใหม่ในการ
ปรับปรุงพัฒนาและ
สร้างสรรค์รูปแบบการ
แสดงใหม่ ๆ ที่ทันสมัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 ส่งเสริมพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระบบ EIS
(STEM)
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก
ส่งเสริมพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
500,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 86
คก.ที่ 30

ข้อความเดิม
1. เพือ่ ให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เพือ่ ส่งเสริมพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข้อความใหม่
1. เพือ่ พัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. เพือ่ พัฒนาขยายผลการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สาหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. เพือ่ สนับสนุนให้การ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระบบ EIS
4. เพือ่ ให้นักเรียนมีความรู้มี
ทักษะกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และส่งผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ข้อความเดิม
เชิงปริมาณประถมศึกษา
ปีที่ 2 - 6 เข้าร่วม
โครงการทุกคนเชิง
คุณภาพจานวนร้อยละ
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ข้อความใหม่
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระบบ EIS
1.นักเรียนสร้างวัตกรรม
ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2. ทาการทดลองกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์
3. จัดทาโครงงาน/ชิ้นงาน
STEM
4. เรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ เฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาตร์
และคณิตศาสตร์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

850,000

25

850,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

850,000 ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
สานักการศึกษา
จานวนร้อยละนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 - 6
ข้อความใหม่
1. นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. นักเรียนมีการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระบบ EIS
3. นักเรียนมีความรู้ มี
ทักษะกระบวนการเรียน
รู้ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และส่งผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

36 อิ่มท้องสมองใสของ
นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่ (งบ สปสช.)
เปลี่ยนแปลง
- เปูาหมาย
- งบประมาณ จาก
1,461,400 บาท
แผนเพิ่มเติม ฉ.1 หน้า 5
คก.ที่ 2

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเช้าที่มี
คุณค่าทางสารอาหาร
2. นักเรียนมีน้าหนัก
ส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมี
พัฒนาการสมวัย

รวม

ข้อความเดิม
เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น
ป.1 - ม.3 ที่ผู้ปกครองมี
รายได้น้อย จานวน 100
คน
เชิงคุณภาพ นักเรียนได้
รับประทานอาหารเช้าที่มี
คุณค่าทางสารอาหาร
ครบถ้วน
ข้อความใหม่
สนับสนุนงบประมาณ
ค่าอาหารเช้าสาหรับ
นักเรียน ร.ร. เทศบาล 1-6
และศพด.มัสยิดหมัดยา
เม๊าะมุสลิม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

4,000,000

4,000,000

-

166,339,500

84,794,100
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,000,000 1. นักเรียนได้
รับประทานอาหารเช้าที่มี
คุณค่าทางสารอาหาร
ร้อยละ 100
2. นักเรียนมีน้าหนัก
ส่วนสูงตามเกฑณ์
มาตรฐานและมี
พัฒนาการสมวัย ร้อยละ
90

24,854,100

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. นักเรียนได้รับประทาน สานักการศึกษา
อาหารเช้าที่มีคุณค่าทาง
สารอาหาร
2. นักเรียนมีน้าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานและมี
พัฒนาการสมวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ่

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.2.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดโคกสมานคุณ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ จาก
1,280,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 103
คก.ที่ 1

- เพื่อให้นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการสูงขึ้น
- เพื่อให้นักเรียนจัดหา
วัสดุในการดาเนินการ
ค่าอาหารกลางวัน
- เพื่อให้โรงเรียนที่รับเงิน
อุดหนุนบริหารจัดการใน
การดาเนินงานค่าอาหาร
กลางวัน

รวม

- นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน เชิงคุณภาพ
- นักเรียนทุกคน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีภาวะโภชนาการที่สูง
และสุขอนามัยที่ดีทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา
- นักเรียนทุกคน ได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอและ
ถูกหลักอนามัยตาม
โภชนาการ

-

1,673,000

1,673,000

1,673,000 ร้อยละ 80 ขึ้นไป
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สานักการศึกษา
มีสุขภาพที่แข็งแรงช่วย
นักเรียนมีสุขภาพดี
ลดปัญหาค่าใช้จ่ายให้กับ มีน้าหนัก ส่วนสูงตาม
ผู้ปกครอง
เกณฑ์มาตรฐาน

-

1,673,000

1,673,000

1,673,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อบรมและศึกษาดูงานการ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้
จัดการขยะโดยชุมชนที่ ความเข้าใจ และเรียนรู้
ยั่งยืน
การจัดการขยะจากต้นทาง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกระบวนการ จัดการ
ขยะที่ยั่งยืนจาก
หน่วยงานอื่น
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ชุมชนได้มีการนาแนวคิด
และความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์และปรับใช้ให้
เหมาะสมกับชุมชนให้เกิด
ความยั่งยืนและเป็น
ชุมชนปลอดขยะในอนาคต

จัดอบรมตัวแทนชุมชน
คัดแยกขยะ ผู้บริหาร/
พนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 45 คน

-

328,000
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328,000

328,000 จานวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่ 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ สานักการสาธารณสุขฯ
น้อยกว่าร้อยละ 90
ความรู้ความเข้าใจใน
กลุม่ งานส่งเสริม
กระบวนการบริหาร
สิ่งแวดล้อม
จัดการขยะที่ยั่งยืน
2. ชุมชนสามารถนา
ประสบการณ์และแนว
ทางการจัดการขยะและ
วิธีการในการจัดการขยะ
มูลฝอยจากต้นทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ชุมชนในเขตเทศบาลน
หาดใหญ่ได้รับการพัฒนา
เป็นชุมชนปลอดขยะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1.ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าใน
คน
2.ประชาชนมีความรู้ใน
การดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อโรคพิษ
สุนัขบ้า
3.ประชาชนมีความรู้ และ
ตระหนักในการนาสัตว์
เลี้ยงที่มีโอกาสนาโรคพิษ
สุนัขบ้ารับการฉีดวัคซีน

รณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้าสามารถดูแล
ตัวเองและสัตว์เสี้ยงได้
อย่างถูกต้อง

3 สัตว์ปลอดโรคคน
เพื่อให้คนและสัตว์
1.สารวจประชากรสุนัข
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข และแมว
บ้า
บ้า
2. ดาเนินการฉีดวัคซีน
พิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

165,000

285,000.00

300,000
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-

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

1.ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า
2.ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
ได้รับการฉีดวัคซีนครบชุด
ร้อยละ 100
3. ผู้ที่ถูกสัตว์นาโรคพิษ
สุนัขบ้ากัดข่วน มีความรู้
ในการดูแลตนเองเบื้องต้น
4.ผู้ที่ถูกสัตว์นาโรคพิษ
สุนัขบ้ากัดข่วน ได้รับการ
ฉีดวัคซีนครบชุด ร้อยละ
100
5.ประชาชนนาสัตว์เลี้ยงที่
มีโอกาสนาเชื้อโรคพิษ
สุนัขบ้าเข้ารับการฉีด
วัคซีนร้อยละ ๑๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าใน สานักการสาธารณสุขฯ
คนและสัตว์
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
2.สัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุม
มีร้อยละ ๑๐๐
3.ผู้สัมผัสโรคได้รับการฉีด
วัคซีนครบทุกชุด

300,000 สุนัขและแมวในเขต
ประชาชนจะปลอดภัยจาก สานักการสาธารณสุขฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จะ โรคพิษสุนัขบ้า
งานสัตวแพทย์
ได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า
80%

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 อบรม/ประชุม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลกเพื่อให้เข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่

1. เพื่อให้คณะกรรมการ
อถล. กานหนดแนวทาง
การดาเนินงาน อถล.
เทศบาลนครหาดใหญ่
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
อถล.เทศบาลนคร
หาดใหญ่ เข้าใจบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง
3. เพื่อให้สมาชิก อถล.
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
อถล.มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก เทศบาลนครหาดใหญ่
มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

100,000

30

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 สมาชิก อถล.อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม
อบรมมีส่วนร่วมในการ
จัดทากิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ สานักการสาธารณสุขฯ
โลก เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขประจาปี
งบประมาณ 2562
(เงินบารุง)

1. เพื่อจ้างเหมาบุคลากร
วิชาชีพด้านสาธารณสุข
ปฏิบัติงานให้บริการด้าน
การแพทย์ทางเลือก ณ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
หาดใหญ่ชีวาสุขจนกว่า
จะมีพนักงานบรรจุแต่งตั้ง
ตามกรอบอัตรากาลัง
2. เพื่อจ้างเหมาบุคลากร
วิชาชีพด้านสาธารณสุข
ให้ดาเนินงาน
กายภาพบาบัด ณ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เพชรเกษม งาน
กายภาพบาบัด

1. จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานในศูนย์บริการ
สาธารณสุขหาดใหญ่ชีวา
สุข ดังนี้
- แพทย์แผนไทย 2 คน
- นักวิชาการทางด้าน
สาธารณสุข 2 คน
- นักโภชนาการ 1 คน
2. จ้างเหมาบุคลกร
ปฏิบัติงานในศูนย์บริการ
สาธารณสุขเพชรเกษม
งานกายภาพบาบัด ดังนี้
- นักกายภาพบาบัด 1 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

1,152,000
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จานวนบุคลากรด้าน
มีบุคลากรด้าน
สานักการสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขที่ได้รับการจ้าง สาธารณสุขปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
เหมาร้อยละ 80
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ตามเป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 จ้างเหมากวาดดูแลรักษา
ความสะอาด พื้นที่เขต 2
เทศบาลนครหาดใหญ่

1. เพือ่ จ้างเหมากวาดดูแลรักษา
ความสะอาด ประกอบด้วย
ถนน ไหล่ทางและทีห่ รือทาง
สาธารณะและคูระบายน้าใน
พืน้ ทีเ่ ขต 2 เทศบาลนคร
หาดใหญ่
2. เพือ่ ดูแลและรักษาความ
สะอาดและพัฒนา
สภาพแวดล้อม ถนน ไหล่ทาง
ทีห่ รือทางทีส่ าธารณะ และคู
ระบายน้าให้เกิดความสะอาดไม่
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ และสัตว์
นาโรคอืน่
3. เพือ่ ให้การดาเนินงานด้าน
การรักษาความสะอาดมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
4. เพือ่ ให้เทศบาลนครหาดใหญ่
มีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นเมืองทีน่ ่าอยูน่ ่า
อาศัย "มหานครแห่งความ
สะอาด"

พื้นที่เขต 2 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

3,000,000
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3,000,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,000,000 พื้นที่เขต 2 มีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย
และมีเรื่องร้องเรียนไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมดด้าน
ความสะอาดในพื้นที่เขต 2

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. พื้นที่ที่จ้างเหมาเขต 2 สานักการสาธารณสุขฯ
ในเขตเทศบาลมีความ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2. ประชาชนมีความพึง
พอใจในด้านการรักษา
ความสะอาดและเป็นที่
ประทับใจของ
นักท่องเที่ยวหรือผู้มา
เยือนเมืองหาดใหญ่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ 1. เพื่อให้การดาเนินงาน
ขยะมูลฝอย
ด้านการจัดการขยะมูล
ด้านทิศตะวันตกของรถไฟ ฝอยเกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อรองรับและการ
กาหนดแผนยุทธศาสตร์
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การขยายตัวของเขตเมือง
ในอนาคต
3. เพื่อให้การจัดเก็บขยะ
มูลฝอยเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนินการจ้างเหมา
เอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย
ในเขต 3 บางส่วนและเขต
4 ทั้งหมด

8 ปรับปรุงระบบบริการ
ผู้ป่วยในและนอกเวลา
ราชการ (เงินบารุง)
เปลี่ยนแปลง
1. ที่มาของงบประมาณ
จาก เงินทุนหมุนเวียน
เป็น เงินบารุง
2. งบประมาณ จาก
10,000,000 บาท
แผนเพิ่มเติม ฉ.1 หน้า 15
คก.ที่ 15

จัดระบบการบริการ
ผู้ป่วยในและนอกเวลา
ราชการ
ได้มีการจัดจ้างบุคลากร
ด้านสาธารณสุข เช่น
แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์
แผนไทย พยาบาล นัก
กายภาพ นักโภชนาการ
นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
และจัดจ้างพนักงานและ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ จาก
เทศบาลนครหาดใหญ่
โรงพยาบาลหาดใหญ่
และหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการปฐมภูมิด้าน
สุขภาพที่ครอบคลุมทั่วถึง
ต่อเนื่อง อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

25,000,000

25,000,000

25,000,000 1. ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจด้านการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย
2. ประชาชนได้รับ
สิ่งแวดล้อมที่ดี

1. ลดขั้นตอนการ
สานักการสาธารณสุขฯ
ดาเนินงานด้านการจัดเก็บ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
2. มีการแข่งขันการ
ปฏิบัติงานระหว่าง
เทศบาลกับเอกชน

14,000,000

15,000,000

15,000,000 จานวนผู้รับบริการใน
และนอกเวลาราชการ

ประชาชนมีความพึงพอใจ สานักการสาธารณสุขฯ
ต่อการให้บริการการ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
รักษาพยาบาลทั้งในและ
นอกเวลาราชการ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 ก่อสร้างที่พักพิงสัตว์
แก้ไข
ชื่อโครงการ จาก จัดสร้าง
ที่พักพิงสัตว์
เปลี่ยนแปลง
1. เป้าหมาย
2. ปีงบประมาณ จาก ปี
2561 เป็นปี 2562
แผนเพิ่มเติม ฉ.1 หน้า 13
คก.ที่ 6

เพื่อใช้เลี้ยงสุนัขที่จับมา
จากพื้นที่ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จากเหตุ
ร้องเรียนต่างๆ

ข้อความเดิม
จัดสร้างรั้วรอบ 279 ม.
พร้อมประตูสูง 2.5 ม.
รอบพื้นที่ประมาณ 21 ไร่
มีโรงเรือน 1 โรง กว้าง
10 ม. ยาว 40 ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)
ข้อความใหม่
จัดสร้างที่พักพิงสัตว์
- ปรับพื้นที่
- ทารั้วรอบบริเวณ
- ทาประตู้เข้าออก 1 ชุด
- สร้างอาคารที่พักสัตว์ มี
โรงเรือน 1 หลัง
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

2,500,000
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- เทศบาลมีที่เลี้ยงสุนัขได้
อย่างเพียงพอ สัตว์มี
สุขภาพดีขึ้น มีลานให้วิ่ง
เล่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แก้ปัญหาให้กับชุมชนจาก สานักการสาธารณสุขฯ
ปัญหาที่เกี่ยวกับสัตว์ ทา งานสัตวแพทย์
ให้ชุมชนมีความปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าและ
ความเดือดร้อนอื่นๆ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10 คัดแยกขยะ
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก
รณรงค์คัดแยกขยะ
เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
65,000 บาท
แผนเพิ่มเติม ฉ. 1
หน้า 28 คก.ที่ 1

1. เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนคัดแยกขยะ
3Rs ณ แหล่งกาเนิด
2. เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
โดยการนาขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่
3. เพื่อลดปัญหามลพิษ
จากขยะ

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ตามหลัก 3Rs ในโรงเรียน
และชุมชน จานวน 18
แห่ง ให้สามารถลด
ปริมาณขยะและคัดแยก
ขยะทั้ง 4 ประเภท ได้แก่
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย และขยะ
ทั่วไปได้อย่างเป็นระบบ
และมีครัวเรือนในพื้นที่
เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ร้อยละ 60

-

450,000

450,000

450,000 มีโรงเรียนต้นแบบการคัด
แยกขยะ อย่างน้อย 2
แห่ง และมีชุมชนต้นแบบ
การคัดแยกขยะอย่างเป็น
ระบบ อย่างน้อยร้อยละ
50

โรงเรียนและชุมชนที่เข้า สานักการสาธารณสุขฯ
ร่วมกิจกรรมสามารถ
กลุม่ งานส่งเสริม
ดาเนินการลด และคัด
สิ่งแวดล้อม
แยกขยะในโรงเรียน/
ชุมชนได้ร้อยละ 100
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีการคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้องและ
สม่าเสมออย่างน้อยร้อย
ละ 50 และปริมาณขยะที่
ต้องให้เทศบาลนาไปกาจัด
ในพื้นที่เป้าหมายลดลง
อย่างน้อยร้อยละ 5

11 ส่งเสริมการทาน้าหมัก
ชีวภาพ/ปุ๋ยหมักจากขยะ
อินทรีย์ในชุมชน
เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
50,000 บาท
แผนเพิ่มเติม ฉ. 1
หน้า 29 คก.ที่ 3

1. เพื่อรณรงค์ให้
ตัวแทนประชาชน จานวน
ประชาชนคัดแยกขยะ
200 คน (อย่างน้อย 5
อินทรีย์
ชุมชน) ต่อปี
2. เพื่อส่งเสริมการนาขยะ
อินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์
3. เพื่อลดปริมาณขยะ
อินทรีย์ที่เทศบาลต้อง
นาไปกาจัด

-

85,000

85,000

85,000 ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 80
สามารถคัดแยกขยะ
อินทรีย์ มาทาปุ๋ยหมักน้า
หมักชีวภาพในชุมชนได้

ประชาชนมีความรู้ ความ สานักการสาธารณสุขฯ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ กลุม่ งานส่งเสริม
อินทรีย์และนากลับมาใช้ สิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ได้มากขึ้น และ
ประมาณขยะอินทรีย์ที่
ต้องให้เทศบาลนาไปกาจัด
ในพื้นที่เป้าหมายลดลง
อย่างน้อยร้อยละ 5
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

12 รณรงค์มัดปากถุง ทิ้งตาม
กาหนดลดปริมาณขยะ
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก
รณรงค์มัดปากถุง ทิ้งขยะ
เป็นเวลา
เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
200,000 บาท
แผนเพิ่มเติม ฉ.1 หน้า 32
คก.ที่ 1

1. เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่ในเขตเทศบาลนคร
ความรู้ ความเข้าใจในการ หาดใหญ่ ขยายจากพื้นที่
จัดขยะมูลฝอย
นาร่องทั้ง 4 เขต
2. เพื่อให้ประชาชนให้
ความร่วมมือการจัดการ
ขยะต้นทาง
3. เพื่อให้เทศบาลนคร
หาดใหญ่มีสภาพแวดล้อม
ที่น่าอยู่ น่าอาศัย เป็น
มหานครแห่งความสุข
(CITY OF HAPPINESS)

-

500,000

500,000

13 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก (งบ สปสช.)
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก ชาว
หาดใหญ่ป้องกันภัย
ไข้เลือดออก
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
- งบประมาณ จาก
1,218,605 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 111 คก.
ที่ 18

ข้อความเดิม
ประชาชนในเขตเทศบาล
เพื่อปลูกสร้างจิตสานึกให้ นครหาดใหญ่
ประชาชนได้รู้จักการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
เนื่องจากเกิดพาหะมา
จากยุงลายและให้ความรู้
และกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย
ข้อความใหม่
เพื่อลดอัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออกโดยชุมชน
และประชาชนมีส่วนร่วม

-

1,700,000

1,700,000
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

500,000 ประชาชนในพื้นที่ดาเนิน เทศบาลนครหาดใหญ่
สานักการสาธารณสุขฯ
โครงการให้ความร่วมมือ สะอาดเรียบร้อยมี
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 80
สภาพแวดล้อมที่น่าอยูน่ ่า
อาศัยเป็นมหานครแห่ง
ความสุข

1,700,000 ข้อความเดิม
ร้อยละ 90 ประชาชนใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ข้อความใหม่
อัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออกลดลง
ประชาชนมีความ
ตระหนักและให้ความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหา

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลนครหาดใหญ่
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก และกาจัด
การเกิดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย

สานักการสาธารณสุข
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

14 รณรงค์และป้องกันโรคที่ เพื่อให้ตลาดและชุมชน
ชุมชนและตลาดมีความ
เกิดจากหนูเป็นพาหะ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่ สะอาดและปลอดหนู
(งบ สปสช.)
มีหนูเป็นพาหะนาโรค
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก ชุมชน
และตลาดปลอดหนู
- ตัวชี้วัด
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ จาก
256,850 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 111
คก.ที่ 19

-

900,000

15 แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ
"สูงวัย นครหาดใหญ่เกมส์"
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก
แข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพ
"สูงวัย นครหาดใหญ่เกมส์"
แผนเพิ่มเติม ฉ.1 หน้า 29
คก.ที่ 4

-

250,000

1. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ จัดการแข่งขันกีฬา
กาย จิต สังคม ผู้สูงอายุ ระหว่างชมรมผู้สูงอายุใน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ความสมัครสมาน สามัคคี
ในกลุ่มผู้สูงอายุ

รวม

-

250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
สานักการสาธารณสุข
ชุมชนและตลาดสะอาด ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
และปลอดภัย
ข้อความใหม่
ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคฉี่หนูและตลาดมีความ
สะอาดและปลอดหนู

250,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ ผู้สูงอายุ มีสุขภาพ กาย สานักการสาธารณสุขฯ
พึงพอใจต่อโครงการ
จิต สังคม ที่ดี เกิดความ ฝ่ายส่งส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 80
รักความสามัคคีในหมู่คณะ
ผู้สูงอายุได้ใช้เวลางว่างให้
เป็นประโยชน์

165,000 50,550,000 46,713,000 46,713,000
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ข้อความเดิม
ในชุมชนและตลาดสะอาด
และปลอดหนู
ข้อความใหม่
ประชาชนมีความ
ตระหนักมีความรู้ในการ
ป้องกันตนเองและร่วมกัน
รณรงค์กาจัดหนู

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครหาดใหญ่

ผ.05

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อบรมอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกเทศบาลนคร
หาดใหญ่
(งบอุดหนุนจากจังหวัด
สงขลา)

1. เพื่อให้คณะกรรมการ
อถล. กานหนดแนวทาง
การดาเนินงาน อถล.
เทศบาลนครหาดใหญ่
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
อถล.เทศบาลนคร
หาดใหญ่ เข้าใจบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง
3. เพื่อให้สมาชิก อถล.
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
อถล.มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย

รวม

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก เทศบาลนครหาดใหญ่
มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง

-

-

-

600,000

-

600,000
38

-

-

สมาชิก อถล.อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม
อบรมมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ สานักการสาธารณสุขฯ
โลก เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ โครงการพัฒนาทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ผ.06

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.3.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ตรวจคัดกรอง
- เพื่อให้ความรู้การดูแล
ภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ตนเองและการป้องกัน
ไต เท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนทาง ตา
ไต เท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน
- เพื่อตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวาน
- เพื่อประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ส่งต่อ
และติดตามผลการรักษา
ต่อไป

ตรวจกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
ที่เข้ามารับบริการที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนคหาดใหญ่ 15
แห่ง

-

-

-
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-

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สานักการสาธารณสุขฯ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ มีความตระหนัก และ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
ตรวจคัดกรอง ตา ไต เท้า ได้รับการตรวจคัดกรอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และสามารถดูแลตนเอง
จากการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2 ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง

เพื่อตรวจคัดกรองค้นหา
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงในประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงในประชากรอายุ
35 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่
รับผิดชอบของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครหาดใหญ่ 15
แห่ง

-

3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
ผสมผสานสมาธิบาบัด
(SKT) )

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ให้
ระดับน้าตาลในเลือก
(FBS) อยู่ในเกณฑ์ปกติ
(กลับมาอยู่ในกลุ่มปกติ)

ตรวจกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
ในพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
นพสุวรรณ ชุมชนอู่ ท.ส.

-

รวม

-

-

2564
(บาท)

-

-

-
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-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี ร้อยละ 90

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สานักการสาธารณสุขฯ
ได้รับการตรวจคัดกรอง ฝ่ายบริการสาธารณสุข
เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และได้รับคาแนะนาใน
การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ร้อย
ละ 80 มีระดับน้าตาลใน
เลือด (FBS) น้อยกว่า 100
mg/dl

กลุ่มเสี่ยงเบาหวานระดับ สานักการสาธารณสุขฯ
น้าตาลในเลือด (FBS) อยู่ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
ในเกณฑ์ปกติ กลับมาอยู่
ในกลุ่มปกติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.4 แผนงานศาสนา วัฒธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดงานวันอนุรักษ์
มรดกไทย

- เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ที่ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่
หลวงในงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- เพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เกิดการรับรู้
ซาบซึ้งในคุณค่าและ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

- จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย/
ท้องถิ่น
- ประชาชน เด็กและ
เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

-

600,000
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600,000

600,000 จํานวนประชาชน เด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย

- เด็ก เยาวชน และ
สํานักการศึกษา
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ที่
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างใหญ่หลวงในงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับความรู้ที่
ถูกต้อง ก่อให้เกิดการรับรู้
ซาบซึ้งในคุณค่าและ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

2,760,000

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างอัฒจันทร์
ด้านทิศใต้
สนามกีฬากลางจิระนคร

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างอัฒจันทร์ด้าน
ทิศใต้ เพื่อความปลอดภัย
ในการให้บริการประชาชน

ปรับปรุงอัฒจันทร์ด้านทิศ
ใต้ (รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกําหนด)

3 จัดการแข่งขันเทนนิสชิง
แชมป์นครหาดใหญ่
เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
200,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 121
คก.ที่ 8

- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และประชาชน
หันมาสนใจการเล่นกีฬา
เทนนิสมากยิ่งขึ้น
- เพื่อยกระดับนักกีฬา
เทนนิสให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น
- เพื่อสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งทําให้ เด็ก
เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
รายการเทนนิสเยาวชน
และรายการเทนนิส
ประชาชนมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 450 คน

-

300,000

300,000

300,000 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมี สํานักการศึกษา
ร้อยละ 90
สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ ได้รับ
ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนรู้จัก ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ หันมา
สนใจการเล่นกีฬา
ห่างไกลจากยาเสพติด
- ทําให้เยาวชนมีความรัก
ความสามัคคี

4 จัดการแข่งขันฟุตซอลชิง
แชมป์นครหาดใหญ่
เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
100,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 121
คก.ที่ 10

- เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาฟุตซอล'ให้กับ
ประชาชน
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
รักการเล่นกีฬาห่างไกล
จากยาเสพติด

จัดการแข่งขันฟุตซอลชิง
แชมป์นครหาดใหญ่ โดย
มีประชาชนเข้าร่วม
โครงการจํานวน 1,000 คน

-

150,000

150,000

150,000 จํานวนประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 80
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ได้อาคารอัฒจันทร์ด้านทิศ ประชาชนที่มารับการ
สํานักการศึกษา
ใต้ที่มีความแข็งแรง
บริการได้รับความสะดวก
ปลอดภัย

- ประชาชนได้เล่นกีฬา สํานักการศึกษา
และออกกําลังกาย
- เยาวชนรักการเล่นกีฬา
รู้ห่างไกลจากยาเสพติด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 ส่งเสริมกิจกรรม
วงหาดใหญ่ออเคสตร้า
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ จาก
1,200,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 126
คก.ที่ 19

เพื่อสนับสนุนวงดนตรีที่
เป็นสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและเป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวนคร
หาดใหญ่

ข้อความเดิม
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
ภายในอําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา และภาคใต้
ตอนล่างเข้ารับการฝึก
กิจกรรม จํานวน 85 คน
ข้อความใหม่
จัดการเรียนการสอน
ดนตรีออเคสตร้าให้แก่
นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชนใน จ.สงขลา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

1,500,000
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1,500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,500,000 จํานวนผู้เข้ารับการฝึก
กิจกรรมร้อยละ 100

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เกิดวงดนตรีที่เป็นตัวแทน สํานักการศึกษา
และสัญลักษณ์ของนคร
หาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม
สมัยใหม่ทัดเทียมระดับ
นานาชาติ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 จัดงานต้อนรับปีใหม่วิถี
พุทธ
แก้ไข
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
- งบประมาณ จาก
100,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 129
คก.ที่ 23

ข้อความเดิม
- เพื่อสนับสนุนให้
พุทธศาสนิกชนร่วม
กิจกรรมทําบุญตักบาตร
ฟังพระธรรมเทศนา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในครอบครัว
- เพื่อส่งเสริม และทํานุ
บํารุงจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ข้อความใหม่
- เพื่อสนับสนุนให้
พุทธศาสนิกชนร่วม
กิจกรรมทําบุญตักบาตร
ฟังพระธรรมเทศนา เนื่อง
ในโอกาศวันขึ้นปีใหม่
- เพื่อส่งเสริม และทํานุ
บํารุงจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นสร้างความฉมาน
ฉันท์ในครอบครัว ชุมชน
และหน่วยงานของรัฐ

จัดพิธีทําบุญตักบาตร
ต้อนรับศักราชใหม่ โดยมี
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

120,000
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120,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

120,000 จํานวนประชาชนที่เข้า
ข้อความเดิม
สํานักการศึกษา
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า - ประชาชนได้ร่วม
ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมทําบุญตักบาตร
กลุ่มเป้าหมาย
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในครอบครัว
- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม และทํานุ
บํารุงจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ข้อความใหม่
- ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทําบุญตักบาตร
- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม และทํานุ
บํารุงจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 จัดงานประเพณีสงกรานต์
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ จาก
5,850,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 129
คก.ที่ 24

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะ
จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

ข้อความเดิม
ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
50,000 คน
ข้อความใหม่
- จัดประเพณีแห่พระ
เทียมดา การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
การแสดงดนตรี/
คอนเสิร์ตจากศิลปิน กีฬา
มวยทะเล ขบวนแห่คาร์
นิวัล การประกวดนาง
สงกรานต์ การเล่นน้ํามิด
ไนท์สงกรานต์ พิธีทําบุญ
ตักบาตร พิธีรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุ ขบวนแห่พระ
พุทธสิหิงส์/องค์หลวงปู่
ทวด การสรงน้ํา
พระพุทธรูป ขบวนแห่รถ
บุปผชาตินางสงกรานต์
- ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
50,000 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

6,200,000
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6,200,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

6,200,000 - จํานวนประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
- ร้อยละความพึงพอใจ
จากแบบสอบถาม

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้มีส่วนร่วม สํานักการศึกษา
ในการทํานุบํารุงศิลปะ
จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
หมุนเวียนมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 จัดโครงการสืบสานศิลป์
ถิ่นใต้
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ จาก
500,000 บาท
เล่ม.1 หน้า 131 คก.ที่ 28

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะ
จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์
- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

ข้อความเดิม
ประชาชน นักท่องเที่ยว
รวมถึงเด็ก และเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 10,000 คน
ข้อความใหม่
- จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโนราเยาวชน
พิธีโนราโรงครู สาธิตการ
ทําเทริด/การแกะรูปหนัง
ตะลุง การแสดงโนรา/
หนังตะลุงจากสมาคม
ศิลปินพื้นบ้านจังหวัด
สงขลา
- ประชาชน นักท่องเที่ยว
รวมถึงเด็ก และเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 10,000 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

600,000
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600,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

600,000 - จํานวนประชาชน เด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
- ร้อยละความพึงพอใจ
จากแบบสอบถาม

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักการศึกษา
การทํานุบํารุงศิลปะ
จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- เด็ก และเยาวชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์
- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
หมุนเวียนมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 จัดงานประเพณีลอยกระทง - เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
เปลี่ยนแปลง
ร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะ
- เป้าหมาย
จารีตประเพณี และ
- งบประมาณ จาก
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
3,000,000 บาท
- เพื่อส่งเสริมการ
แผนเล่ม 1 หน้า 130
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
คก.ที่ 26
นครหาดใหญ่

ข้อความเดิม
ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
50,000 คน
ข้อความใหม่
- จัดการประกวดนางนพ
มาศ หนูน้อยนพมาศ หนู
น้อยนครหาดใหญ่
นิทรรศการงานประเพณี
ลอยกระทง การสาธิต
การประดิษฐ์กระทงจาก
วัสดุธรรมชาติ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ลอยกระทง
- ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
30,000 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

3,200,000
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3,200,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,200,000 จํานวนประชาชนที่เข้า
- ประชาชนได้มีส่วนร่วม สํานักการศึกษา
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ในการทํานุบํารุงศิลปะ
ร้อยละ 80 ของ
จารีตประเพณี และ
กลุ่มเป้าหมาย
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
หมุนเวียนมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 ทําบุญเดือนห้า
ห่มผ้าพระนอน
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ
จาก 500,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 132
คก.ที่ 30

- เพื่อให้ประชาชน เด็ก
และเยาวชนได้มีส่วนร่วม
ในการทํานุบํารุงจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมจิตสํานึกให้
ประชาชนได้ระลึกถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่น เป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้าง
ความรักความสามัคคี
- เพื่อให้พุทธศาสนิกชน
ในชุมชนมีส่วนร่วมการ
ส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ข้อความเดิม
ประชาชน เด็กและ
เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
ข้อความใหม่
- จัดขบวนแห่ผ้าห่มพระ
และพิธีห่มผ้าพระพุทธ
มงคล (พระพุทธไสยาสน์
องค์ใหญ่) พิธีสรงน้ํา
พระพุทธรูป พิธีทอดผ้าป่า
พิธีทําบุญทักษิณานุ
ประทานอุทิศแด่
บูรพาจารย์ และบังสุกุล
อัฐิบรรพบุรุษ พิธีสรงน้ํา
พระสงฆ์ผู้ทรงคุณ
(พระสงฆ์สมณศักดิ์ใน
จังหวัดสงขลา) พิธีรดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุในชุมชน
มหรสพและการละเล่น
พื้นบ้าน/การก่อเจดีย์ทราย
- ประชาชน เด็กและ
เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

-

-

100,000

100,000

15,530,000

12,770,000
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 จํานวนประชาชน เด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย

12,770,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้มีส่วนร่วม สํานักการศึกษา
ในการทํานุบํารุงจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ประชาชนได้ระลึกถึง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่น
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
สร้างความรักความสามัคคี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ่

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.4.1 แผนงานศาสนา วัฒธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สนับสนุนกิจการด้าน
ศาสนาและการอนุรักษ์
บารุงรักษา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ จาก
100,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 135
คก.ที่ 2

1.เพื่อส่งเสริมประเพณี
ทางศาสนาให้ดารงอยู่คู่
ชุมชนต่อไป
2.เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามหลักศาสนา
พัฒนา เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่

อุดหนุนกิจการด้าน
ศาสนาและการอนุรักษ์
บารุงรักษา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
- อุดหนุนกิจการวัดโคก
สมานคุณ เพื่อจัดโครงการ
เข้าค่ายพุทธบุตร,
โครงการส่งเสริมเยาวชน
เข้าวัดวันอาทิตย์

จานวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
จานวนเด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
-

200,000
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200,000

200,000

1.ประชาชนได้มีส่วนร่วม สานักการศึกษา ฝ่าย
ในการส่งเสริมประเพณี ส่งเสริมศาสนาศิลปะและ
ทางศาสนาให้ดารงอยู่คู่ วัฒนธรรม
ชุมชนต่อไป
2.เด็กและเยาวชน ได้รับ
การส่งเสริมศึกษา
หลักธรรมทางศาสนา
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองต่อไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ จาก
300,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 136
คก.ที่ 2

- อุดหนุนกิจการมัสยิด
หน้าควน (นูรุดดีน) เพื่อ
จัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม,
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เดือนรอมฎอน

-

350,000

350,000

350,000

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ จาก
150,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 136
คก.ที่ 2

- อุดหนุนกิจการมัสยิด
หมัดยาเม๊าะมุสลิม
หาดใหญ่ เพื่อจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
, โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เดือนรอมฎอน

-

200,000

200,000

200,000

-

750,000

750,000

750,000

รวม
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปลอดยาเสพติดในชุมชน 1. รณรงค์แนวคิดด้านการ กลุ่มองค์กรทุกองค์กรใน
ตระหนักรู้ต่อการป้องกัน ชุมชน และประชาชน
ยาเสพติดให้กับชุมชน
ทั่วไป
2. สนับสนุนกิจกรรมที่
เสริมสร้างสุขภาพเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
3. ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบาเพ็ญตนเพื่อ
ชุมชนสีขาว

-

200,000

51

200,000

200,000 1. จานวนกลวิธีในการ
ป้องกันยาเสพติดในชุมชน
2. ความพึงพอใจใน
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ
3. จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1. ชุมชนสามารถเรียนรู้ กองสวัสดิการสังคม
ถึงวิธีการป้องกันภัยยา
เสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน
2. ชุมชนสามารถเพิ่มช่อง
ทางการสร้างกิจกรรมเพื่อ
สุขภาพ
3. ชุมชนสามารถใช้เวลา
ว่างสร้างกิจกรรม
สาธารณประโยชน์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
-กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ศักยภาพเพิ่มความรู้แก่
-กลุม่ เลี้ยงไส้เดือน
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์,กลุ่ม
เพาะเลี้ยงไส้เดือน ฯลฯ
2. เพื่อกาหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ (ปุ๋ย
อินทรีย์,ไส้เดือน ฯลฯ)
ของชุมชน

-

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1. กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กองสวัสดิการสังคม
,กลุ่มเพาะเลี้ยงไส้เดือน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มความรู้ เพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิต
2. สินค้าเกษตรอินทรีย์
(ปุ๋ยอินทรีย์,ไส้เดือน ฯลฯ)
ของชุมชนมีมาตรฐานที่
เหมาะสม

3 ส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพสตรีเทศบาล
นครหาดใหญ่

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ กลุ่มอาชีพต่างๆ ของกลุ่ม
เรียนรู้และพัฒนาอาชีพ สตรีได้รับการส่งเสริมและ
ของกลุ่มสตรีเทศบาลนคร มีการแลกเปลี่ยนความรู้
หาดใหญ่

-

100,000

100,000

100,000 อาชีพของกลุ่มสตรีได้รับ
การส่งเสริมและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จานวน
ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มอาชีพ

ทาให้กลุ่มอาชีพของกลุ่ม กองสวัสดิการสังคม
สตรีเทศบาลนครหาดใหญ่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน

4 ส่งเสริมการกาหนด
มาตรฐานและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

1. เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จานวน 10 กลุ่ม
ในชุมชนมีมาตรฐานใน
การผลิต
2. เพื่อส่งเสริมการ
จาหน่ายสินค้าของชุมชน
ให้แพร่หลาย

-

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ของกลุ่มที่
เข้าร่วมโครงการมียอด
จาหน่ายเพิ่มขึ้น

1. ผลิตภัณฑ์และบรรจุ กองสวัสดิการสังคม
ภัณฑ์ของชุมชนมี
มาตรฐานที่เหมาะสม
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สามารถจาหน่ายได้มากขึ้น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 ออมดีมีสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เพื่อให้ประชาชนได้
รู้จักการวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ
สมเหตุสมผล
2. เพื่อให้ประชาชนมีเงิน
เก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
และในอนาคต

1. ประชาชนผู้สนใจในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
2. กลุ่มองค์กร บริษัท
ห้างร้านในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

-

100,000

100,000

100,000 กลุ่มออมดีมีสุข

1. ประชาชนมีความ
กองสวัสดิการสังคม
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ประชาชนมีเงินออมไว้
ใช้ในอนาคต

6 ส่งเสริมและถ่ายทอดการ 1. ส่งเสริมแนวคิดเพื่อ
ออกแบบสินค้าพิมพ์ลาย การพัฒนาเสื้อพิมพ์ลาย
ให้แก่สมาชิก "กลุ่มเสื้อ
พิมพ์ลาย"
2. ต่อยอดแนวคิดด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์
หมวก และกระเป๋าพิมพ์
ลาย และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กิด
เป็นรายได้จากสินค้าฯ
ของกลุ่ม
4.สร้างการเรียนรู้ด้าน
คุณภาพและช่องทางการ
จาหน่ายในผลิตภัณฑ์ให้
ได้รับการยอมรับจาก
สังคมสู่ภายนอก

1. กลุ่มสมาชิกสินค้าพิมพ์
ลาย (เสื้อพิมพ์ลาย 50 คน
2. กลุ่มสมาชิกสินค้าพิมพ์
ลายประเภทหมวก/
กระเป๋าจานวน 50 คน

-

150,000

150,000

150,000 1. ผลการประเมินความ
คุ้มค่าของสินค้าด้าน
ผลตอบแทนเปรียบเทียบ
จากต้นทุนและกาไร
2. ความพึงพอใจของ
สมาชิกกลุ่มในการพัฒนา
คุณภาพ

1. ทาให้สมาชิกกลุ่ม
กองสวัสดิการสังคม
ตระหนักในวิธีการพัฒนา
สินค้าของกลุ่ม
2. ทาให้ผลกาไรที่ได้รับ
เป็นมูลค่าทั้งด้านปริมาณ/
คุณภาพต่อสมาชิกกลุ่ม
ผู้ผลิตฯ
3. ทาให้สมาชิกกลุ่มเกิด
วิวัฒนาการของอาชีพ/
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

-

750,000

750,000

750,000

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จานวน
300 คน

-

100,000

100,000

100,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ 1.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ร้อยละ 80
ที่ดีข้นึ
2.ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการของรัฐได้อย่าง
ทั่วถึง

2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ

1.เพื่อให้คนพิการมี
คนพิการในเขตเทศบาล
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นครหาดใหญ่ จานวน
2.เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ 200 คน
มีงานทาตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550

-

100,000

100,000

100,000 คนพิการเข้าร่วมโครงการ 1.คนพิการมีคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการสังคม
ร้อยละ 80
ที่ดีขึ้น
2.คนพิการมีงานทามี
รายได้สามารถเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้

-

200,000

200,000

200,000

รวม
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กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ศูนย์การเรียนรู้การ
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่
(งบอุดหนุนจากจังหวัด
สงขลา)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและปลูกจิตสานึก
การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษาและจัดทา
ศูนย์การเรียนรู้การ
บริหารจัดการขยะใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่

รวม

สนับสนุนงบประมาณค่า
จัดการเรียนรู้เรื่อง
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและปลูกจิตสานึก
การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษาและจัดทา
ศูนย์การเรียนรู้การ
บริหารจัดการขยะใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่ ท.1-6 และ
ศพด.มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

ผ.05

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

-

1,400,000

1,400,000

-

-

1,400,000

1,400,000

-
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1. นักเรียนได้รับความรู้
เรื่องการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้การบริหารจัดการ
เรื่องขยะการใช้
ประโยชน์จากขยะ
,ธนาคารขยะ,การคัด
แยกขยะ,โรงหมักปุ๋ย
(การผลิตปุ๋ยชีวภาพ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. โรงเรียนจัดกิจกรรม สานักการศึกษา
ให้ความรู้กับนักเรียน
ด้านการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ในสถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง
2. โรงเรียนมีศูนย์การ
เรียนรู้เรื่องการจัดการ
ขยะทั้ง 7 แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สร้างหลังคาคลุมตู้ท้าน้้า
เย็นริมทาง ภายใน
สวนสาธารณะ

เพื่อให้มีหลังคาคลุม
ป้องกันแดด ฝนมิให้ตู้ท้า
น้้าเย็นเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพก่อนเวลาอัน
ควร

ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สร้างหลังคาคลุมโครงสร้าง
เหล็ก ขนาด
1.50x2.50 ม. จ้านวน
4 หลัง ติดตั้งในต้าแหน่ง
ที่มีตู้ท้าน้้าเย็นเดิม

-

400,000

-

-

มีหลังคาคลุมเพื่อ
สามารถยืดอายุการใช้
ป้องกันแดด ฝนให้แก่ตู้ งานและเพิม่
ท้าน้้าเย็น จ้านวน 4 หลัง ประสิทธิภาพได้อย่าง
คุ้มค่ายิ่งขึ้น

2 ก่อสร้างโรงจอดรถภายใน เพื่อให้มีที่จอดรถ
สวนสาธารณะ
ส่วนกลางที่มีความ
เรียบร้อยและปลอดภัย

ก่อสร้างโรงจอดรถ
โครงสร้างเหล็ก และ คสล.
ขนาด 15.00 x 40.00 ม.
จ้านวน 1 หลัง

-

600,000

-

-

มีโรงจอดรถที่ได้
มาตรฐาน สะดวกใน
การควบคุม ดูแลและ
การบ้ารุงรักษา

สามารถควบคุมการใช้ ส้านักการช่าง
ตลอดจนการบ้ารุงรักษา ส่วนการโยธา
รถยนต์และประหยัดค่า ฝ่ายสวนสาธารณะ
ซ่อมแซมได้มากยิ่งขึ้น

3 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณน้้าตกจ้าลอง
ภายในสวนสาธารณะ

ติดตั้งโคมไฟสนาม LED
ก้าลังไม่ร้อยกว่า 100W
พร้อมเสาสูง 3.00 ม.
จ้านวน 30 โคม ในพื้นที่
และต้าแหน่งที่เทศบาล
ก้าหนด

-

500,000

-

-

พื้นที่สวนสาธารณะมี
พื้นที่สีเขียวและ
สวยงามที่อยู่ในย่าน
ธุรกิจการค้ามากที่สุด

-สามารถเพิ่มจุดเด่น
ส้านักการช่าง
และดึงดูดให้มีผู้มาใช้ ส่วนการโยธา
บริการชื่นชมธรรมชาติ ฝ่ายสวนสาธารณะ
ในเขตเมืองได้ง่ายและ
สะดวก
-ประชาชนมั่นใจและพึง
พอใจในความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สว่างในพื้นที่พักผ่อนให้มี
ความสวยงามและเพิ่ม
ความปลอดภัยให้แก่ผู้มา
ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
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ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 ก่อสร้างอาคาร
หอกระจายข่าว
ประชาสัมพันธ์ระบบ
ดิจิตอล

- เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาลนคร
หาดใหญ่
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

5 ศิลปะในสวน

6 แสงสีในสวน

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

4,000,000

-

-

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารและงาน
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ปรับภูมิทัศน์ในสวนเพื่อ สร้างศิลปะบนอาคาร
รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาว พื้นถนน จัดระเบียบ
ไทยและชาวต่างชาติ
ร้านค้า และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในสวน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก้าหนด)

-

4,800,000

-

-

ประชาชนและ
บรรยากาศภายในสวนดี ส้านักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความพึง ขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส้านักการศึกษา
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ให้มาเที่ยวเพิ่มขึ้น
80

1. เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยของประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการในสวน
2. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยม
ชมภายในสวน

-

6,500,000

-

-

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้ามา
นักท่องเที่ยวมีความพึง ท่องเที่ยวและเยี่ยมชม
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ภายในสวนเพิ่มขึ้น
80

-

16,800,000

-

-

รวม

ก่อสร้างอาคารหอ
กระจายข่าวพร้อมติดตั้ง
จอป้ายประชาสัมพันธ์
ระบบดิจิตอล จ้านวน 1
หลัง บริเวณสวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และแสงสี ในสวน
2.จัดแสดงแสงสี โคมไฟ
และไฟ LED แบบต่างๆ
ในสวน

57

- ท้าให้ประชาชนได้รับ ส้านักการช่าง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง ส่วนการโยธา
ทันท่วงที
ฝ่ายสวนสาธารณะ
- หน่วยงานราชการได้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนได้เข้าถึง
รู้ทันเหตุการณ์

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วย
โปรแกรม LTAX 3000 &
LTAX GIS ของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
..........

เพื่อเปลี่ยนแปลงการ
ทางานการจัดเก็บภาษี
จากระบบ GIS เดิม เป็น
ระบบ LTAX 3000 &
LTAX GIS ของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
..........

รวม

1. สามารถจัดเก็บข้อมูล
ทางด้านการคลังด้วย
โปรแกรม LTAX 3000 &
LTAX GIS ได้
2. สามารถนา โปรแกรม
LTAX 3000 & LTAX
GIS มาใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีได้เมื่อ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
.......... มีผลบังคับใช้

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

4,237,000

-

-

-

4,237,000

-

-
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สามารถจัดเก็บ
ฐานข้อมูลทางด้านการ
คลังด้วย โปรแกรม
LTAX 3000 & LTAX
GIS ได้อย่างน้อยร้อยละ
90

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. สมารถจัดเก็บ
สานักการคลัง
ฐานข้อมูลทางด้านการ ส่วนพัฒนารายได้
คลังด้วย โปรแกรม
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
LTAX 3000 & LTAX
GIS ได้อย่างน้อยร้อยละ
90
2. สามารถนา โปรแกรม
LTAX 3000 & LTAX
GIS มาใช้ในการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 งานดนตรีในสวน
@ Hatyai Park

1. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาล
นครหาดใหญ่ ให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวหาดใหญ่
ให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ
ได้รับอรรถรสจากการชม
ดนตรี
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนชาวหาดใหญ่มี
กิจกรรมทาในยามว่าง
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
และอบายมุข

จัดกิจกรรมแสดงดนตรีใน
สวนสาธารณะ มีจานวน
นักท่องเที่ยวเข้าร่วม
จานวนไม่น้อยกว่า
50,000 คน

-

4,800,000
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4,800,000

ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,800,000 จานวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ประชาชนและ
สานักปลัดเทศบาล
นักท่องเที่ยวได้รับความ ฝ่ายอานวยการ
บันเทิง มีความสุข
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
สนุกสนานกับการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
2. เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน ซึ่งนาไปสู่
ความสามัคคีของคนใน
ชาติ
3. นักท่องเที่ยวมีความ
เชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ใน
การเป็นเมืองท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว

1.เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของเทศบาล
นครหาดใหญ่ให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง
2.เพื่อเชิญชวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างประเทศเข้ามา
ท่องเที่ยวในเทศบาลนคร
หาดใหญ่

จัดทาแผ่นพับ แผ่น
โปสเตอร์ หนังสือ และ
วิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

-

100,000

100,000

100,000 จานวนแผ่นพับ
แผ่นโปสเตอร์ หนังสือ
แจกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90

3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน 1.เพือ่ เชิญชวนนักท่องเที่ยว จัดทาป้ายบอกทางไป
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งชาวไทยและชาว
วัดหาดใหญ่ใน
ต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว วัดโคกสมานคุณ
ในเทศบาลนครหาดใหญ่
สวนสาธารณะเทศบาล
มากขึ้น
นครหาดใหญ่
2.เพือ่ ประชาสัมพันธ์
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

-

200,000

200,000

200,000 ได้รับป้ายบอกทาง
1.นักท่องเที่ยวได้รับ
สานักปลัดเทศบาล
ตามแบบและระยะเวลา ความสะดวกในการไป ฝ่ายอานวยการ
ที่เทศบาลกาหนด
สถานที่
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. จานวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

รวม

-

5,100,000

5,100,000

สถานที่ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

60

5,100,000

1.นักท่องเที่ยวเข้ามา
เที่ยวในเทศบาลนคร
หาดใหญ่มากขึ้น
2.สถานที่ท่องเที่ยวใน
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด สงขลา 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีไหว้พระจันทร์

1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมบริเวณถนน
2.เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟู เสน่หานุสรณ์ และถนน
เศรษฐกิจให้เป็นไปอย่าง ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่
ต่อเนื่อง
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
3.เพื่ออนุรักษ์ และสืบ
และชาวต่างชาติเข้าร่วม
สานขนบธรรมเนียม
จานวนไม่น้อยกว่า 5,000
ประเพณีวัฒนธรรม
คน

รวม

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย

500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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ผ.02

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
1.นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติมี
ความประทับใจใน
ประเพณี
2.ภาพลักษณ์และ
เศรษฐกิจดีขึ้น
นักท่องเที่ยวเกิดความ
เชื่อมั่นมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

สานักปลัดฯ
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

สมาคมร่วมใจ
สามัคคีธรรม
(โผวเล้งหาดใหญ่)

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3

สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
พนักงานเทศบาล

เพื่อให้บ้านพักพนักงาน
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
พนักงานเทศบาล เลขที่ 143
และ 152 ถ.สามชัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ
บ้านพักพนักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่หลังอื่นๆ ให้
อยู่ในสภาพที่ดีสามารถเข้า
พักอาศัยได้อย่างปลอดภัย

-

1,500,000

-

-

บ้านพักพนักงาน
เทศบาลได้รับการ
ปรับปรุงให้สามารถพัก
อาศัยได้

บ้านพักพนักงาน
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลมีสภาพที่ดี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สามารถเข้าพักอาศัยได้
อย่างปลอดภัย

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ่

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ทางานทะเบียนราษฎร์ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ

ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ทะเบียนราษฎร์ฯ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

-

4,000,000

-

-

ห้องทางานของงาน
ทะเบียนราษฎร์ได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ห้องทางานของงาน
ทะเบียนราษฎร์ได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
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สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

3 ปรับปรุงระบบภาพและ
เสียงหอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

เพื่อให้มีประสิทธิภาพพร้อม จ้างปรับปรุงระบบภาพและ
ใช้งาน
เสียงหอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

-

1,800,000

-

-

ประชาชนและผู้มาใช้
บริการห้องประชุม
เทศบาลนครหาดใหญ่มี
ความพึงพอใจในระบบ
ภาพและเสียงที่มี
ประสิทธิภาพ

ระบบภาพและเสียง
สานักปลัดเทศบาล
หอประชุมเทศบาลนคร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หาดใหญ่ได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน

4 พัฒนาระบบบริการ
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One-Stop
Service) และระบบคิวของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

พัฒนางานบริการของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ไปสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อให้
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการ

-

2,000,000

-

-

ประชาชนผู้มารับบริการ
One-Stop Service มี
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ประชาชนสามารถรับ สานักปลัดเทศบาล
บริการได้สะดวก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รวดเร็ว ณ จุดเดียว
และมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการ

พัฒนาระบบ One-Stop
Service ให้กับ 7 หน่วยงาน
คือ สานักการคลัง
สานักการศึกษา
สานักการช่าง
สานักการสาธารณสุขฯ
สานักปลัดฯ กองวิชาการฯ
กองสวัสดิการสังคม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 เทศบาล Clean & Green

1. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ในการทางานและ
บรรยากาศที่สนับสนุนให้
พนักงานมีความผาสุก
ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการทางาน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
พนักงานในสถานที่ทางาน
3. เพื่อสร้างบรรยากาศของ
สถานที่ทางานให้สะอาด
สวยงาม สะดวก เป็น
ระเบียบเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับประชาชนผู้มารับ
บริการ

พัฒนาสถานที่ทางานให้มี
สภาพแวดล้อม สะอาด
สวยงามตามหลัก Clean &
Green ทุกสานัก/กองของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

6 ต่อเติมห้องเก็บของสานัก
การคลัง

เพื่อให้อาคารสานักการคลัง ต่อเติมชั้นดาดฟ้า ฝั่งทิศ
มีห้องเก็บของที่เพียงพอและ ตะวันออกที่เป็นพื้นที่ว่างให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นห้องเก็บของ พื้นที่ 27
ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

-

30,000

-

-

พนักงานร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศสถานที่
ทางาน

1. สถานที่ทางานมี
สานักปลัดเทศบาล
สภาพแวดล้อมและ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บรรยากาศที่สนับสนุน
ให้พนักงานมีความผาสุก
ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทางาน
2. พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในสถานที่ทางาน
3. สถานที่ทางานมี
ความสะอาด สวยงาม
สะดวก เป็นระเบียบ
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
4. ประชาชนผู้มาใช้
บริการมีความพึงพอใจ
กับการมาติดต่อราชการ

-

164,000

-

-

ชั้นดาดฟ้าที่เป็นพื้นที่
ว่างได้รับการต่อเติม
เป็นห้องเก็บของ

สานักการคลังมีห้องเก็บ สานักการคลัง
ของเพียงพอและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

7 ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล
นครหาดใหญ่

เพื่อปรับปรุงระบบเว็บไซต์
สาหรับประชาชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการ
ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางหน้า
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
Smartphone ให้สามารถ
ใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

จ้างปรับปรุงระบบเว็บซ์
www.hatyaicity.go.th ใน
รูปแบบ HTML5
Responsive รองรับการ
แสดงหลายหน้าจอ (Main
page) โดยที่ Adimin
สามารถดาเนินการเพิ่มเติม
แก้ไขข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วทางคอมพิวเตอร์
และโทรศัพท์ Smartphone

-

154,000

8 พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
นครหาดใหญ่

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้และ
มีประสบการณ์ด้านวิชาการ
และนาความรู้ด้าน
ประชาสัมพันธ์นาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สาหรับงาน
พิมพ์การจัดทาโปสเตอร์
งานตัดต่อสื่อประสมข้อมูล
วีดีทัศน์ งานสร้างมัลติมีเดีย
คอนเทนท์ และการเป็น
พิธีกร

จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ประจา
สานัก/กอง และหน่วยงาน
ในสังกัดเทศบาล จานวน
60 คน

-

110,000
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-

110,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วใน
การนาเสนอข่าวสารต่อ
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ประชาชนเกิดทัศนคติที่ กองวิชการฯ
ดีต่อองค์กร และรับรู้ ฝ่ายบริการฯ
ข่าวสารของเทศบาลได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

110,000 เจ้าหน้าที่สามารถ
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ กองวิชการฯ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วใน ดีต่อองค์กร และรับรู้ ฝ่ายบริการฯ
การนาเสนอข่าวสารต่อ ข่าวสารของเทศบาลได้
ประชาชนและเป็น
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
พิธีกรพูดในที่สาธารณะ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

9 ศึกษาออกแบบแผนแม่บท
การพัฒนานครหาดใหญ่

1.เพื่อศึกษาอัฒลักษณ์นคร จ้างศึกษาออกแบบแผน
หาดใหญ่
แม่บทการพัฒนานคร
2. เพื่อให้กาหนดทิศ
หาดใหญ่
ทางการพัฒนาเทศบาลนคร
หาดใหญ่
3. เพื่อนามาจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลนคร
หาดใหญ่

-

15,000,000

15,000,000

-

มีแผนแม่บทในการ
กาหนดทิศทางการ
พัฒนานครหาดใหญ่

ประชาชน ประชารัฐ
สานักปลัดเทศบาล
และทุกภาคส่วน มีส่วน กองวิชาการฯ
ร่วมในการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนานคร
หาดใหญ่

10 ปรับปรุงห้องประชุม
Command

เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
ปรับปรุงห้องประชุม
Command ให้สามารถใช้ Command ชั้น 2 ตึกหน้า
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเทศบาลนครหาดใหญ่
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบ่าลกาหนด)

-

500,000

500,000

-

ห้องประชุม
Commandได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน

ผู้มาใช้บริการห้อง
สานักปลัดเทศบาล
ประชุม Command มี
ความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพ
การใช้งาน

66

ที่

โครงการ

11 ประเมินความสาเร็จตาม
ยุทธศาตร์การพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก ประเมิน
ความสาเร็จตามยุทธศาตร์
เทศบาลนครหาดใหญ่
"มหานครแห่งความสุข"
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย
- งบประมาณ
จาก 200,000 บาท
แผนเพิ่มเติม ฉ.1 หน้า 44
คก.ที่ 5

วัตถุประสงค์
ข้อความเดิม
เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ต่อความสาเร็จตามวิสัยทัศน์
"มหานครแห่งความสุข"
ข้อความใหม่
เพื่อติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้อความเดิม
สารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในด้าน
- ความสะดวกต่อการรับ
บริการจากเทศบาลนคร
หาดใหญ่
- ความสะอาดของเมือง
- การส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้อความใหม่
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

250,000

250,000

-

25,508,000

15,860,000
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

250,000 ข้อความเดิม
นาผลการประเมินมา กองวิชาการและแผนงาน
ประชาชนมีความพึง
เป็นข้อมูลในการ
ฝ่ายแผนงานและ
พอใจต่อการดาเนินงาน ปรับปรุงการดาเนินงาน งบประมาณ
ของเทศบาลนคร
หาดใหญ่อยู่ในระดับมาก
ข้อความใหม่
สามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้ ประมาณร้อยละ 80

360,000

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3

สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
สถานีดับเพลิงเพชรเกษม

เพื่อให้อาคารสานักงานมี
ความปลอดภัย และ
ประสิทธิภาพพร้อมใช้
ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
สถานีดับเพลิงเพชรเกษม
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

-

222,350

-

-

ทรัพย์สินเทศบาลได้รับ สถานที่ปฏิบัติงานของ
การปรับปรุงให้มีความ เทศบาลอยูใ่ นสภาพ
ปลอดภัยสามารถใช้
พร้อมใช้งาน
ปฏิบัติงานได้

2 ปรับปรุงสถานีดับเพลิง
นาคราช
ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1

เพื่อให้อาคารสานักงานมี
ความปลอดภัย และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

- ก่อสร้างประตูรั้วสถานี
ดับเพลิงนาคราช ถ.นิพัทธ์
สงเคราะห์ 1
- ปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้
- งานรื้อถอนศูนย์รับแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

-

1,251,300

-

-

ทรัพย์สินเทศบาลได้รับ สถานที่ราชการมีความ สานักปลัดเทศบาล
การปรับปรุงให้มีความ ปลอดภัย และเป็น
ฝ่ายป้องกันฯ
มั่นคงปลอดภัย
ระเบียบเรียบร้อย

3 ก่อสร้างประตูรั้วสถานี
ดับเพลิงขนส่ง

เพื่อให้อาคารสานักงานมี
ความปลอดภัย และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ก่อสร้างประตูรั้วสถานี
ดับเพลิงขนส่ง (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด)

-

350,000

-

-

ทรัพย์สินเทศบาลได้รับ สถานที่ราชการมีความ สานักปลัดเทศบาล
การปรับปรุงให้มีความ ปลอดภัย และเป็น
ฝ่ายป้องกันฯ
มั่นคงปลอดภัย
ระเบียบเรียบร้อย

-

1,823,650

-

-

รวม
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สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3

สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.3 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ปรับปรุงติดตั้งหลังคาคลุมชั้น เพื่อปรับปรุงชั้นดาดฟ้า
ดาดฟ้า ศูนย์บริการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
สาธารณสุขพ่อพรหม
พ่อพรหมให้มีความ
มั่นคงและปลอดภัย

ชั้นดาดฟ้าศูนย์บิรการ
สาธารณสุขพ่อพรหม
- งานซ่อมแซม
โครงสร้างพื้น คสล.
- งานติดตั้งหลังคา
Metal Sheet พร้อม
โครงหลังคาเหล็ก
- งานติดตั้งหลังคา
Metal Sheet พร้อม
โครงสร้างเหล็ก
- งานติดตั้งระบบ
ระบายน้้าทิ้ง
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก้าหนด)

-

849,500
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

(บาท)
-

ได้รับการปรับปรุงท้าให้ เทศบาลมีศูนย์บริการ
พร้อมใช้งานและ
สาธารณสุขที่มีความ
ให้บริการ
มั่นคงและปลอดภัย

ส้านักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2561
(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ส้านักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม

(บาท)

2

ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี
ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อ
สวยงามและเหมาะสม อาคารภายในและ
พรหม
ภายนอก ศูนย์พ่อพรหม
ดังนี้
- งานฉีดล้างสีเดิม
พร้อมทาสีภายนอก
- งานขูดล้างสีผนังเดิม
พร้อมทาสีภายใน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก้าหนด)

-

180,000

-

-

ได้รับการปรับปรุงท้าให้ ภูมิทัศน์สวยงามและ
พร้อมใช้งานและ
เหมาะสม
ให้บริการประชาชน

3

ปรับปรุงภายในศูนย์บริการ
สาธารณสุขแฟลตการเคหะ
แห่งชาติ

-

150,000

-

-

ได้รับการปรับปรุงท้าให้ ประชาชนมีความพึง
ส้านักการสาธารณสุขฯ
พร้อมใช้งานให้บริการ พอใจต่อการให้บริการ ศูนย์ฯ แฟลตฯ
การรักษาพยาบาลทั้งใน
และนอกเวลาราชการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริการปฐมภูมิด้าน
เขตเทศบาลนคร
สุขภาพที่ครอบคลุมทั่วถึง หาดใหญ่ โดยกั้น
ผนังอลูมิเนียมและ
กระจกขนาดพื้นที่
กว้าง 3 เมตร ยาว
3.50 เมตร จ้านวน
1 ห้อง (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก้าหนด)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2561
(บาท)

4

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการ - เนื่องจากภายใน
สาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 ศูนย์ฯ มีพื้นต่างระดับ
ภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร ท้าให้ผู้
พิการ ผู้สูงอายุที่นั่ง
รถเข็นไม่มีความสะดวก
ในการมารับบริการ
- เพื่อให้ศูนย์บริการ
สาธาณสุขเป็นสถานที่
ให้บริการที่มีความ
สวยงามคงทน และเก็บ
ความเย็น เนื่องจากทาง
ศูนย์บริการได้ใช้แอร์ใน
การให้ความเย็น เพื่อที่
ผู้มารับบริการได้รับ
ความสบายในการนั่ง
คอยรับบริการอย่างมี
ความสุข

- ทางลาดส้าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา
- งานเปลี่ยนหน้าต่าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข
โรงเรียนเทศบาล 2
ทั้งหมด
- ติดมู่ลี่บังแสงกันความ
ร้อน
- งานเดินสายระบบ
ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบสายไฟ
คอมพิวเตอร์
- ปรับปรุงห้องน้้า
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก้าหนด)

(บาท)
-

431,700

71

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

(บาท)
-

-

ได้รับการปรับปรุงท้าให้ ศูนย์บริการมีพื้นที่ทาง ส้านักการสาธารณสุขฯ
พร้อมใช้งานให้บริการ ลาดไว้ให้บริการแก่
ศูนย์ฯ ร.ร.ท.2
บุคคลทั่วไปเกิน
300 ตารางเมตร
มีสัญลักษณ์คนพิการ
มีเครื่องหมายแสดงทาง
ส้าหรับผู้พิการที่มารับ
บริการ พื้นผิวต้องเรียบ
ไม่มีรอยสะดุด และมี
ราวกั้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2561
(บาท)

(บาท)

5

ปรับปรุงระบบประปาภายใน เพื่อให้มีน้าสะอาด
ปรับปรุงระบบประปา
ศูนย์บริการสาธารณสุขรักษา ส้าหรับใช้และดื่มใน
ภายในศูนย์บริการ
ภิกษุอุทิศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข รักษาภิกษุอุทิศ แท้งค์
น้้าก้นนูนสแตนเลส
เครื่องกรองน้้าสแตนเลส
เครื่องปั๊มน้้าอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก้าหนด)

-

6

ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข

-

- เพื่อให้บริการ
ประชาชนในด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและ
ดูแลสุขภาพแบบ
ผสมผสาน
- เพื่อปรับปรุงสถานที่
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะดวก และมีความ
ปลอดภัย

ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการหาดใหญ่
ชีวาสุข
- ห้องส้านักงาน งาน
ติดตั้งประตูบานเลื่อน
และผ้าม่านจ้านวน 1 ชุด
- ห้องโภชนาการ งาน
ติดตั้งผนังกระจกใส
พร้อมประตูบานสวิง
และผ้าม่าน
จ้านวน 7 ชุด
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก้าหนด)

67,000

89,500

72

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

(บาท)
-

-

ศูนย์บริการสาธารณสุข น้้าใช้ น้้าดื่ม มีความ
ส้านักการสาธารณสุขฯ
มีน้าใช้และดื่มเพียงพอ สะอาดปลอดภัยแก่
ศูนย์ฯ ภิกษุอุทิศ
ผู้บริโภคและอุปกรณ์
การแพทย์มีอายุการใช้
งานนานขึ้น

-

-

มีห้องท้างานรองรับการ ประชาชนได้รับความ
ปฏิบัติงาน
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ

ส้านักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2561
(บาท)

7

8

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

(บาท)

ปรับปรุงห้องประชุม
ส้านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงห้องประชุมส้านัก
เพื่อให้มีห้องประชุม
เหมาะสมกับการใช้งาน การสาธารณสุขฯ งานรื้อ

-

387,000

-

-

มีห้องประชุมเหมาะสม ผู้ใช้ห้องประชุมได้รับ ส้านักการสาธารณสุขฯ
กับการใช้งาน
การอ้านวยความสะดวก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เพิ่มมากขึ้น

ปรับปรุงทางลาด
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เพชรเกษม
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
จาก 200,000 บาท
แผนเพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 19
คก.ที่ 1

เพื่อให้ผู้พิการและผู้ที่ใช้
รถเข็นสามารถใช้ทาง
ลาดในการเข้ามารับ
บริการของศูนย์ฯ เพชร
เกษม ได้อย่างสะดวก

-

76,000

-

-

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

-

2,230,700

-

-

ถอนผนังพร้อมงาน
ปรับปรุง งานติดตั้งเวที
และผนังเวทีพร้อมตกแต่ง
ติดตั้งประตูผ้าม่าน ติดตั้ง
ผนังกั้นห้องควบคุมระบบ
เสียง,ภาพ งานเดินระบบ
ไฟฟ้า (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ก้าหนด)

รวม

ข้อความเดิม
ก่อสร้างทางลาดขนาด
1.55 X 6 ม. พืน้ ทรายล้าง
ราวสเตนเลสทั้ง 2 ด้าน
ข้อความใหม่
รื้อถอนกระถางต้นไม้เดิม
และรื้อราวจับสแตนเลส
เดิม งานก่อสร้างทางลาด
ผิวกรวดล้างพืน้ ทางลาด
และผนังด้านข้าง งาน
ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก้าหนด)
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ผู้พิการหรือผู้ป่วยที่ต้อง ส้านักการสาธารณสุขฯ
นั่งรถเข็นสามารถเข้า ศูนย์ฯ เพชรเกษม
รับบริการยังสถาน
บริการได้อย่างสะดวก

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3

สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ปรับปรุงห้องประชุม
สานักการช่างพร้อมครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อความปลอดภัยและ ปรับปรุงห้องประชุม
สวยงาม สาหรับผู้ที่มา สานักการช่างพร้อม
ใช้ห้องประชุม
ครุภัณฑ์สานักงาน
- ระบบไฟฟ้า
- ฝ้าเพดาน
- ฝาผนัง
- โต๊ะ เก้าอี้
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

2

ก่อสร้างและปรับปรุงห้องโถง เพื่อใช้บริการประชาชน
ด้านหน้าสานักการช่าง
ที่มาติดต่อราชการให้
เกิดความสะดวกและ
คล่องตัว

ปรับปรุงและก่อสร้าง
ผนังอลูมิเนียมกระจก
บานเลื่อนอัตโนมัติ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

(บาท)

-

900,000

-

-

ห้องประชุมมีความ
ปลอดภัยและสวยงาม

ประชาชนหรือผู้ที่มาใช้ สานักการช่าง
บริการห้องประชุม มี ฝ่ายบริหารฯ
ความปลอดภัยและ
สวยงาม

-

300,000

-

-

มีห้องสาหรับบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

ประชาชนหรือผู้ที่มาใช้ สานักการช่าง
ติดต่อราชการได้รับ
ฝ่ายบริหารฯ
ความสะดวกสบายและ
คล่องตัว
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2561
(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

3

ปรับปรุง
ห้องเก็บแบบแปลน
ขออนุญาตก่อสร้าง

- เพื่อจัดให้มีสถานที่
สาหรับเก็บแบบแปลน
และเอกสารที่ได้รับ
อนุญาตก่อสร้างแล้ว
- เพื่อให้มีการเก็บรักษา
เอกสารของทางราชการ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- ดาเนินการจ้างเหมา
เอกชนดาเนินการ
ปรับปรุงห้องเก็บของ
บนชั้นดาดฟ้าของ
สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ
24 ตร.ม. พร้อมทั้ง
จัดทาชั้นวางของ
โครงสร้างเหล็กสาหรับ
จัดเก็บแบบแปลนและ
เอกสารที่ได้รับอนุญาต
แล้ว

-

160,000

-

-

มีสถานที่สาหรับเก็บ
- ทาให้มีสถานที่สาหรับ สานักการช่าง
แบบที่ได้รับอนุญาตแล้ว เก็บรักษาเอกสารของ ส่วนควบคุมอาคาร
ทางราชการ
และผังเมือง
- ทาให้สามารถค้นหา
เอกสารและแบบแปลน
ที่ได้รับอนุญาตได้สะดวก

4

ปรับปรุงอาคารโรงซ่อม
และห้องเก็บอะไหล่

- เพื่อความสะดวกใน
การซ่อมบารุง
เครื่องจักรกลต่าง ๆ
- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการจัดเก็บ
อะไหล่ เครื่องจักรกล
- เพื่อความสวยงาม
- เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงอาคารโรงซ่อม
และห้องเก็บอะไหล่
- ทาสีอาคาร
- ปรับปรุงห้องน้า ห้อง
ส้วม
- ปรับปรุงห้องเก็บ
อะไหล่
- ปรับปรุงห้องเก็บ
เครื่องมือช่าง

-

1,500,000

-

-

อาคารโรงซ่อมและห้อง
เก็บอะไหล่ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

75

- ผู้มาติดต่อราชการ
สานักการช่าง
ได้รับความสะดวก
ส่วนการโยธา
- ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
ความปลอดภัยระหว่าง
ปฏิบัติงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2561
(บาท)

5

ปรับปรุงอาคารสานักงาน
ศูนย์เครื่องจักรกล

- เพื่อความสะดวกให้ผู้
มาติดต่อราชการ
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้
สวยงาม
- เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงาน

รวม

ปรับปรุงอาคาร
สานักงานศูนย์
เครื่องจักรกล
- ทาสีอาคาร
- ต่อเติมกันสาด
ด้านหน้าและด้านหลัง
อาคาร
- ปรับปรุงห้องน้า ห้อง
ส้วม
- ปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- ปรับปรุงกันสาด
ด้านข้าง

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

(บาท)

-

2,500,000

-

-

-

5,360,000

-

-
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ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

อาคารสานักงานฝ่าย
ศูนย์เครื่องจักรกลได้รับ
การปรับปรุงให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

- ผู้มาติดต่อราชการ
สานักการช่าง
ได้รับความสะดวก
ส่วนการโยธา
- ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
ความปลอดภัยระหว่าง
ปฏิบัติงาน

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3

สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.5 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ตลาดพลาซ่า 2

เพื่อศึกษา ออกแบบ
เขียนแบบ และ
ประมาณราคาค่า
ก่อสร้างตลาดพลาซ่า 2
จานวน 1 หลัง

ศึกษา ออกแบบ เขียน
แบบ และประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างตลาด
พลาซ่า 2 จานวน 1
หลัง ตามที่เทศบาล
กาหนด

2

รื้อถอนอาคารตลาดพลาซ่า 2 เพื่อรื้อถอนอาคาร
รื้อถอนอาคารตลาด
(หลังเก่า)
ตลาดพลาซ่า 2
พลาซ่า 2 (หลังเก่า)
(หลังเก่า) จานวน 1 หลัง จานวน 1 หลัง

-

3

ก่อสร้างอาคารตลาดพลาซ่า 2 เพื่อก่อสร้างอาคาร
(หลังใหม่)
ตลาดพลาซ่า 2 (หลัง
ใหม่) จานวน 1 หลัง
แทนหลังเก่า

-

ก่อสร้างอาคารตลาด
พลาซ่า 2 (หลังใหม่)
จานวน 1 หลัง ตามที่
เทศบาลกาหนด

10,000,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

(บาท)

10,000,000

-

-

มีแบบและรายการ
แบบพร้อมรายการ
สานักปลัดเทศบาล
ประมาณราคาค่า
ประมาณราคาค่า
ฝ่ายอานวยการ
ก่อสร้างตลาดพลาซ่า 2 ก่อสร้างตลาดพลาซ่า 2 งานควบคุมเทศพาณิชย์
ตามที่เทศบาลกาหนด ที่ถูกต้อง

3,200,000

-

-

รื้อถอนอาคารตลาด
พลาซ่า 2 (หลังเก่า)
ภายในระยะเวลาที่
เทศบาลกาหนด

รื้อถอนตลาดพลาซ่า 2 สานักปลัดเทศบาล
(หลังเก่า) เสร็จสิ้น
ฝ่ายอานวยการ
สมบูรณ์
งานควบคุมเทศพาณิชย์

-

ได้รับอาคารตลาด
พลาซ่า 2 (หลังใหม่)
ตามที่เทศบาลกาหนด

อาคารตลาดพลาซ่า 2 สานักปลัดเทศบาล
(หลังใหม่) พร้อมใช้งาน ฝ่ายอานวยการ
งานควบคุมเทศพาณิชย์

300,000,000 300,000,000
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

4

ปรับปรุงหอประชุมจัตุรัสนคร เพื่อปรับปรุงหอประชุม ปรับปรุงหอประชุม
หาดใหญ่
จัตรุ ัสนครหาดใหญ่
จัตรุ ัสนครหาดใหญ่
ตามที่เทศบาลกาหนด

รวม

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
4,200,000

(บาท)

(บาท)

-

-

10,000,000 317,400,000 300,000,000
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2564

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

หอประชุมจัตุรัสนคร
สานักปลัดเทศบาล
หาดใหญ่ สามารถใช้งาน ฝ่ายอานวยการ
ได้ปกติ
งานควบคุมเทศพาณิชย์

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3

สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.6 งบรายจ่ายเฉพาะการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลนคร
หาดใหญ่ แห่งที่ 1

1. เพือ่ ให้บริการประชาชน
ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ มีความปลอดภัย
และสะดวกสบายมากขึ้น
พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว
ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. เพือ่ แก้ปัญหารถโดยสาร
ขนาดใหญ่ เข้าเมืองทาให้
การจราจรติดขัดมาก
โดยเฉพาะรถต่างประเทศเข้า
จอดในเมือง
3. เพือ่ ให้บริการทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมั่นคง
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินทั้งผู้โดยสารและรถ
โดยสารทุกประเภท

1.ปรับปรุงก่อสร้างตัวอาคาร
เป็น 3 ชั้น
2. จัดแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสม
กับการให้บริการผู้โดยสารที่
เพิ่มมากขึ้นทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ
3. ปรับปรุงการให้บริการให้
มีความทันสมัยรองรับความ
พร้อมในการใช้เทคโนโลยี
แบบทันสมัยในอนาคตได้
อย่างดีและครบวงจร
สามารถเชื่อมโยงกับสถานี
ขนส่งอื่นๆ ได้อย่างมีระบบ
และได้ความปลอดภัยดีขึ้น

-

20,000,000
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ทาให้ประชาชน/
ผู้โดยสารมีความพึง
พอใจในการให้บริการ
มากขึ้นทุกปี และ
ให้บริการได้ครบถ้วน
ตามภารกิจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ได้พัฒนาระบบการ
สานักงานสถานีขนส่ง
บริการขนส่งสาธารณะ แห่งที่ 1
ให้เป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งของภาคใต้และ
สามารถเชื่อมโยงการ
ขนส่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ต่อไป

ที่

โครงการ

2 ขอติดตั้งขยายเขตหม้อ
แปลงไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
สถานีขนส่ง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อรองรับการปรับปรุง
การขยายพื้นที่อาคารเป็น
3 ชั้น ให้บริการอย่าง
เพียงพอทั่วถึงได้ทุกส่วนใน
อาคารสถานีขนส่งฯ มีความ
สะดวก สบาย ปลอดภัยให้ผู้
เข้าใช้บริการสถานีขนส่ง
เนื่องจากของเดิมเป็นมิเตอร์
ขนาดเล็ก ขยายเพิ่มไม่ได้
แล้ว
2. เพื่อให้ความสะดวก
สบาย ปลอดภัย และ
เพียงพอต่อการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขอติดตั้งขยายเขต
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด
160 KVA พร้อมตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
สถานีขนส่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

900,000

80

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ประชาชน/ผู้โดยสาร
เข้ามาใช้บริการภายใน
สถานีขนส่งฯ สะดวก
สบาย ปลอดภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

สถานีขนส่งฯ มี
สานักงานสถานีขนส่ง
สาธารณูปโภค รองรับ แห่งที่ 1
อย่างเพียงพอ ทั่วถึงได้
ในอนาคต

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

3 ปรับปรุง พื้นที่ห้องพัก
ผู้โดยสาร

1. เพื่อให้มีสถานีขนส่งฯ ที่
ทันสมัย เป็นศูนย์กลางของ
ภาคใต้ทุกจังหวัด
2. เพื่อให้ประชาชน/
ผู้โดยสาร/นักท่องเที่ยว มี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการสะดวกสบาย
ปลอดภัย
3.เพื่อให้สามารถรองรับ
ผู้ใช้บริการ อย่างเพียงพอ
ทั่วถึง

1. ปรับปรุงพื้นที่โดยกั้นเป็น
ห้องสี่เหลี่ยมผนังเป็น
กระจกมีประตูเลื่อนปิด-เปิด
อัตโนมัติ ติดแอร์คอนดิชั่น มี
เก้าอี้นั่งพักคอยผู้โดยสาร
ภายในห้องอานวยความ
สะดวก สบาย ให้บริการ
ผู้โดยสารที่มีจานวนมากทุก
วัน
2. ปรับปรุง พื้นที่ห้องพัก
ผู้โดยสาร พร้อมเก้าอี้นั่งพัก
ผู้โดยสาร จานวน 60 ชุด
และอุปกรณ์อื่นๆ จานวน
3 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

-

5,800,000

-

- มีความสะดวก สบาย
ปลอดภัย ด้านการ
บริการจัดการให้
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ทั้งรถ
โดยสาร และผู้โดยสาร

สถานีขนส่งฯ มีความ สานักงานสถานีขนส่ง
ทันสมัย รองรับ
แห่งที่ 1
ประชาชน/ผู้โดยสาร/
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย
ชาวต่างชาติ ได้มากขึ้น
ทาให้สะดวก สบาย
ปลอดภัยมากขึ้น

4 ปรับปรุงพื้นที่รับส่งพัสดุ
สัมภาระ จุดเดียว

1. เพื่อประชาชนและผู้
ผู้โดยสาร และเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2. เพื่อบริการประชาชน
และผู้โดยสารให้ได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการรับ
ฝากสัมภาระ

1.ปรับปรุงพื้นที่ห้องขายตั๋ว
เดิม เป็นห้องบริการ รับ-ส่ง
พัสดุ สัมภาระ ของ
ผู้โดยสารที่มีทุกวัน จานวน
มาก ให้เป็นพื้นที่ รับ-ส่ง
พัสดุจุดเดียวซึ่งส่งฝากรถตู้
โดยสารประจาทาง หลาย
จังหวัดให้บริการที่สะดวก
เป็นระเบียบ มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

-

840,000

-

- -ได้รับความปลอดภัยใน
การรับฝากพัสดุสัมภาระ
- สามารถตรวจสอบได้
อย่าง สะดวก รวดเร็ว

- ความเป็นระเบียบ
สานักงานสถานีขนส่ง
เรียบร้อยปลอดภัย
แห่งที่ 1
-ความพึงพอในในการ
ให้บริการอย่างปลอดภัย

81

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

5 ปรับปรุงห้องขายตั๋วเดิมเป็น 1. เพื่ออานวยความสะดวก
สานักงานพร้อมห้องน้า
ในการใช้บริการกับ
ผู้โดยสารที่เข้ามาติดต่อ
สอบถามในการเดินทาง
2. เพื่อไว้สาหรับบริการใน
ด้านการประชาชน
สอบถามข้อมูลข่าวสารใน
เรื่องต่างๆ

1.ปรับปรุงห้องขายตั๋ว
ห้องน้าเดิมให้เป็นห้อง
สานักงาน ของกลุ่มบริษัท
บขส. เป็นกลุ่มของรถทัวร์
ภายในสถานี ขนส่งฯ เพื่อให้
ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

-

800,000

-

- -ได้รับความพึงพอในใน -ความเหมาะสมในการ สานักงานสถานีขนส่ง
ด้านบริการ
ปฏิบัติงาน
แห่งที่ 1

6 ปรับปรุงหลังคาหน้า
สานักงาน

1.ปรับปรุงโครงหลังคาเหล็ก
ถัก มุงแผ่นหลังคาด้วยแผ่น
แมตทัลซีลมีลอน เพื่อคลุม
พื้นที่ให้ความสะดวก สบาย
ปลอดภัยกับผู้โดยสารที่
เดินผ่านเข้า-ออก สถานี
ขนส่งฯ

-

200,000

-

- -เพื่ออานวยความ
สะดวกในการเดิน
ทางเข้าใช้บริการ

-เพื่ออานวยความสะดวก
ในการเข้ามาใช้บริการ
สถานีขนส่งฯ

82

-ความพึงพอในของ
ผู้ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักงานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

7 ปรับปรุงห้องขายตั๋วเดิมของ 1. ให้บริการผู้โดยสาร
บขส.เป็นห้องนั่งพักคอย นักท่องเที่ยวทุกประเภท
ผู้โดยสารฝั่งรถทัวร์
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ให้มีที่นั่งพักรอขึ้นรถ
โดยสารประจาทางปรับ
อากาศ อย่างเพียงพอทั่วถึง
มีความสะดวก สบาย และ
ปลอดภัย
2. เพื่อให้บริการผู้โดยสาร/
นักท่องเที่ยว/ผู้สูงอายุ/
พระภิกษุ/ผู้พิการ เข้ามาใช้
บริการสถานีขนส่ง ได้อย่าง
เพียงพอทั่วถึง มีความ
สะดวก สบายและปลอดภัย

1. ปรับปรุงห้องขายตั๋วเดิม
ของ บริษัท ขนส่ง จากัด
โดยการรื้อของเดิมห้องเดิม
2. ปรับปรุงกั้นเป็นห้องพัก
ผู้โดยสารรถทัวร์ กั้นเป็น
ห้องกระจก ทั้ง 4 ด้าน มี
ประตู ปิด-เปิด อัตโนมัติ มี
เก้าอี้นั่งพักคอยผู้โดยสาร
20 ชุด ขนาด 5.20X18.00
เมตร เพื่อให้บริการ
ผู้โดยสารอย่างเพีองพอ
ทั่วถึง สะดวก สบาย
ปลอดภัย

-

500,000

-

- -ผู้โดยสาร/
มีความพึงพอใจในการ
นักท่องเที่ยวได้มีพื้นที่ บริการมากขึ้น
รองรับนั่งพักคอยเพิ่มขึ้น
ทาให้มีความสะดวก
สบาย และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น มี
ผู้โดยสารเข้ามาใช้
บริการเพิ่มขึ้น

8 ปรับปรุงหลังคาพื้นและที่
นั่นพักรอรถโดยสารขาเข้า

ปรับปรุงหลังคาพื้นและที่
นั่นพักรอรถโดยสารขาเข้า
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

-

630,000

-

- ผู้มาใช้บริการมีความพึง ประชาชนผู้มารับบริการ สานักงานสถานีขนส่ง
พอใจ
ได้รับความสะดวก
แห่งที่ 1
สบาย ปลอดภัย
เหมาะสม

ปรับปรุงหลังคาและพื้นที่นั่ง
คอยสูบบุหรี่
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

-

234,000

-

- การจัดพื้นที่ให้บริการ ผู้มาใช้บริการได้ใช้
อย่างเหมาะสม
ประโยชน์มากที่สุด
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ

1. เพื่อจัดพื้นที่ให้เป็น
ระเบียบ เป็นสัดส่วน
เหมาะสมมีพื้นที่จอดรถขา
เข้าเฉพาะ
2. เพื่อการจัดการจราจร
สะดวก ปลอดภัยทั้งรถ
โดยสารและผู้โดยสาร

9 ปรับปรุงหลังคาและพื้นที่นั่ง เพื่อจัดพื้นที่ให้เหมาะสม
คอยสูบบุหรี่
แบ่งโซนให้บริการเพื่อให้
รบกวนผู้อื่น

รวม

-

29,904,000
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-

-

สานักงานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1

สานักงานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดทาป้ายชื่อถนนและซอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
(เพิ่มเติม) ภายในเขต
สะดวกในการสัญจรและ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ติดต่อสื่อสาร
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ 205,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 187
คก.ที่ 1

รวมเงินทั้งสิ้น

ข้อความเดิม
จัดทาป้ายและติดตั้งป้ายชื่อ
ถนนและซอย (เพิ่มเติม)
จานวน 10 ป้าย ภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
ข้อความใหม่
จัดทาป้ายและติดตั้งป้ายชื่อ
ถนนและซอย (เพิ่มเติม)
จานวน 20 ป้าย ภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

-

400,000

400,000

400,000 ข้อความเดิม
ป้ายชื่อถนนและซอย
จานวน 10 ป้าย
ข้อความใหม่
ป้ายชื่อถนนและซอย
จานวน 20 ป้าย

-

400,000

400,000

400,000
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ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และสื่อสาร

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนราษฎร์ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า ถนน
เพชรเกษม ซอย 10/1

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
มาตรฐาน สะดวกต่อการ บนรางระบายน้้าแบบลด
สัญจร
ระดับ (เสมอผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 43 เมตร

2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
แอสฟัลท์คอนกรีต
มาตรฐาน สะดวกต่อการ
บริเวณหมู่บ้านซอยกัลยา สัญจร
เทพ

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
3,987 ตารางเมตร

ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

67,000

-

-

ทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้้าแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 43 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 1

-

1,500,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
3,987 ตารางเมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 1

85

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 ก่อสร้างถนนพร้อมราง
ระบายน้้า ปลายซอย 9
กาญจนวนิช

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
มาตรฐาน สะดวกต่อการ ค.ส.ล.พร้อมทางเท้า
สัญจร
ค.ส.ล.บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของ
ถนน ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาวประมาณ
57.60 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 2.20 เมตร
ยาวประมาณ
28.80 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
63 ตารางเมตร

-

262,000

-

-

- รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ประชาชนได้รับความ
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.บน สะดวกและปลอดภัยใน
รางระบายน้้าแบบลด
การสัญจร
ระดับ (เสมอผิวจราจร)
ทั้งสองฟากของถนน
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
ยาวประมาณ 57.60 เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
ประมาณ 2.20 เมตร ยาว
ประมาณ 28.80 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 63 ตารางเมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 1

4 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
ข้างสนามกีฬาจิระนคร

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
- ปรับปรุงทางเท้า
มาตรฐาน สะดวกต่อการ คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดไม่
สัญจร
น้อยกว่า
710 ตารางเมตร

-

1,207,000

-

-

ทางเท้าพื้นที่ทั้งหมดไม่ ประชาชนได้รับความ
น้อยกว่า 710 ตารางเมตร สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 1

5 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
หลังโรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย และธนาคาร
แห่งประเทศไทย

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
- ปรับปรุงทางเท้า
มาตรฐาน สะดวกต่อการ คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดไม่
สัญจร
น้อยกว่า 862 ตารางเมตร

-

1,465,400

-

-

ทางเท้าพื้นที่ทั้งหมดไม่ ประชาชนได้รับความ
น้อยกว่า 862 ตารางเมตร สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 1

86

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 ก่อสร้างทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
- ก่อสร้างทางเท้าทั้งสอง
ถนนกาญจนวนิช
มาตรฐาน สะดวกต่อการ ฟากถนนกว้างประมาณ
จากแยกถนนปุณณกัณฑ์ สัญจร
2.80-5.00 เมตร ยาว
ถึงสามแยกคอหงส์
ประมาณ 3,500 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000
ตารางเมตร

-

50,000,000

-

-

ทางเท้าทั้งสองฟากถนน ประชาชนได้รับความ
กว้างประมาณ 2.80-5.00 สะดวกและปลอดภัยใน
เมตร ยาวประมาณ 3,500 การสัญจรไปมา
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
12,000 ตารางเมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

7 ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิว เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
จราจรแบบคอนกรีตเสริม มาตรฐาน สะดวกต่อการ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
เหล็ก ซอยทองดี 1
สัญจร
0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ
38.00 เมตร ทั้งสองฟาก
ของถนน
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.80 เมตร ยาว
ประมาณ 9.50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
45.00 ตารางเมตร

-

250,000

-

-

- รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ประชาชนได้รับความ
ขนาดปากกว้าง
สะดวกและปลอดภัยใน
0.50 เมตร พร้อมทางเท้า การสัญจรไปมา
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ
38.00 เมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.80 เมตร ยาว
ประมาณ 9.50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
45.00 ตารางเมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

87

ที่

โครงการ

8 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
สุวรรณวงศ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
มาตรฐาน สะดวกต่อการ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
สัญจร
0.40 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาวประมาณ
924.00 เมตร
- ปรับผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 210.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,260.00 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

4,600,000

88

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ประชาชนได้รับความ
ขนาดปากกว้าง 0.40
สะดวกและปลอดภัยใน
เมตร พร้อมทางเท้า
การสัญจรไปมา
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาวประมาณ
924.00 เมตร
- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 6.00 เมตร
ยาวประมาณ 210.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,260.00 ตารางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

ที่

โครงการ

9 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล.พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล.บนรางระบายน้้า
ถนนหอยมุกต์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
มาตรฐาน สะดวกต่อการ ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง
สัญจร
0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
136.00 เมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบยกระดับ ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ
180.00 เมตร

10 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
บนรางระบายน้้าแบบลด มาตรฐาน สะดวกต่อการ
ระดับ (เสมอผิวจราจร) สัญจร
ซอยมณีสุข (เพิ่มเติม)

- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 30.00
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

1,750,000

-

-

- รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ประชาชนได้รับความ
ขนาดปากกว้าง 0.50
สะดวกและปลอดภัยใน
เมตร พร้อมทางเท้า
การสัญจรไปมา
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
136.00 เมตร
- รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.50
เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบยกระดับ ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ
180.00 เมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

-

65,000

-

-

ทางเท้า ค.ส.ล. แบบลด ประชาชนได้รับความ
ระดับ (เสมอผิวจราจร) สะดวกและปลอดภัยใน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร การสัญจรไปมา
ยาวประมาณ 30.00 เมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

89

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คลองเรียน 2 ซอย 8/1

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
มาตรฐาน สะดวกต่อการ แบบลดระดับ (เสมอผิว
สัญจร
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
107.00 เมตร
- ปรับผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 3.30-6.50 เมตร
ยาวประมาณ 128.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
680.00 ตารางเมตร

-

550,000

-

-

- ทางเท้า ค.ส.ล. แบบลด ประชาชนได้รับความ
ระดับ (เสมอผิวจราจร) สะดวกและปลอดภัยใน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร การสัญจรไปมา
ยาวประมาณ 107.00
เมตร
- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 3.30-6.50
เมตร ยาวประมาณ
128.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 680.00 ตาราง
เมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

12 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตถนน
ผดุงภักดีและซอยแยก

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
- ปรับผิวจราจรแบบ
มาตรฐาน สะดวกต่อการ แอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
สัญจร
ประมาณ 8.80 - 11.80
เมตร ยาวประมาณ
658.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,500 ตาราง
เมตร

-

3,200,000

-

-

ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ประชาชนได้รับความ
กว้างประมาณ 8.80 สะดวกและปลอดภัยใน
11.80 เมตร ยาวประมาณ การสัญจรไปมา
658.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,500 ตาราง
เมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

90

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิว เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
จราจรแบบคอนกรีตเสริม มาตรฐาน สะดวกต่อการ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
เหล็ก ซอยแยกถนน
สัญจร
0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ธรรมนูญวิถี
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
120.00 เมตร ทั้งสองฟาก
ของถนน
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างเฉลี่ย 5.30 เมตร
ยาวประมาณ 60.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 318 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

800,000

91

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ประชาชนได้รับความ
ขนาดปากกว้าง 0.50
สะดวกและปลอดภัยใน
เมตร พร้อมทางเท้า
การสัญจรไปมา
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
120.00 เมตร ทั้งสองฟาก
ของถนน
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างเฉลี่ย 5.30 เมตร
ยาวประมาณ 60.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 318 ตารางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
แอสฟัลท์คอนกรีตถนน มาตรฐาน สะดวกต่อการ
ละม้ายสงเคราะห์
สัญจร
ระยะที่ 2 (จากแยกซอย 4
ถ.ละม้ายสงเคราะห์ ถึง
ถ.ศรีภูวนารถ)

15 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตถนน
ดวงจันทร์และซอยแยก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ปรับผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตกว้าง
ประมาณ 8.50 เมตร ยาว
ประมาณ 245.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,082 ตารางเมตร
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 80.00 เมตร

-

2,000,000

-

-

- ถนนคอนกรีตกว้าง
ประชาชนได้รับความ
ประมาณ 8.50 เมตร ยาว สะดวกและปลอดภัยใน
ประมาณ 245.00 เมตร การสัญจรไปมา
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,082 ตารางเมตร
- ทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้้าแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 80.00 เมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
- ปรับผิวจราจรแบบ
มาตรฐาน สะดวกต่อการ แอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
สัญจร
ประมาณ 8.30-8.80 เมตร
ยาวประมาณ 715.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,900 ตารางเมตร

-

2,500,000

-

-

ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ประชาชนได้รับความ
กว้างประมาณ 8.30-8.80 สะดวกและปลอดภัยใน
เมตร ยาวประมาณ
การสัญจรไปมา
715.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,900 ตาราง
เมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

92

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิว เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
จราจรแบบคอนกรีตเสริม มาตรฐานสะดวกต่อการ
เหล็ก ถนนคลองเรียน 2 สัญจร
ซอย 1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
100.00 เมตร ทั้งสองฟาก
ของถนน
- ก่อสร้างท่อขนส่งน้้า
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาวประมาณ 150.00
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างเฉลี่ย 4.70 เมตร
ยาวประมาณ 50.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 235.00 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

2,200,000

93

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ประชาชนได้รับความ
ขนาดปากกว้าง 0.50
สะดวกและปลอดภัยใน
เมตร พร้อมทางเท้า
การสัญจรไปมา
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
100.00 เมตร ทั้งสองฟาก
ของถนน
- ท่อขนส่งน้้า ขนาดกว้าง
1.00 เมตร ยาวประมาณ
150.00 เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
เฉลี่ย 4.70 เมตร ยาว
ประมาณ 50.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 235.00 ตารางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
แอสฟัลท์คอนกรีตซอย มาตรฐานสะดวกต่อการ
แยกถนนละม้ายสงเคราะห์ สัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปรับผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตกว้าง
ประมาณ 17.00 เมตร
ยาวประมาณ 35.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 595
ตารางเมตร

-

250,000

-

-

ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ประชาชนได้รับความ
กว้างประมาณ 17.00
สะดวกและปลอดภัยใน
เมตร ยาวประมาณ 35.00 การสัญจรไปมา
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
595 ตารางเมตร

18 ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอย เพื่อความปลอดภัยในการ - ก่อสร้างรางระบายน้้า
เขียวมะกอก ส่วนที่เหลือ สัญจรและความสะดวก ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
สวยงาม ของบ้านเมือง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร)ทั้งสองฟากถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 233.00
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
ประมาณ 3.90 - 4.40
เมตร ยาวประมาณ
105.00เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 505 ตารางเมตร

-

1,250,000

-

-

- รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ประชาชนมีความสะดวก ส้านักการช่าง
ขนาดปากกว้าง0.50 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. บน มากยิ่งขึ้น
เขต 3
รางระบายน้้าแบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร)ทั้ง
สองฟากถนน ขนาดกว้าง
0.80 เมตรยาวประมาณ
233.00 เมตร
- ถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้างประมาณ
3.90 - 4.40 เมตร ยาว
ประมาณ 105.00เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 505
ตารางเมตร

94

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

19 ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอย เพื่อความปลอดภัยในการ - ก่อสร้างรางระบายน้้า
แยกถนนกาญจนวนิช
สัญจรและความสะดวก ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
ข้างศูนย์ซูซูกิ
สวยงาม ของบ้านเมือง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 136.00
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
ประมาณ 3.40 เมตร ยาว
ประมาณ 67.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 229
ตารางเมตร

-

700,000

-

-

- รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ประชาชนมีความสะดวก ส้านักการช่าง
ขนาดปากกว้าง0.50 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. บน มากยิ่งขึ้น
เขต 3
รางระบายน้้าแบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร)
ทั้งสองฟากถนนขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 136.00 เมตร
- ถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้างประมาณ
3.40 เมตร ยาวประมาณ
67.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 229 ตารางเมตร

20 ปรับปรุงผิวจราจรซอย
เหล่าตระกูล 2

-

310,000

-

-

ถนนผิวจราจรแบบแอส ประชาชนมีความสะดวก ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ปลอดภัยในการสัญจร
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ประมาณ 3.60 - 3.80
มากยิ่งขึ้น
เขต 3
เมตร ยาวประมาณ
210.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 780 ตารางเมตร

เพื่อความปลอดภัยในการ ปรับปรุงถนนผิวจราจร
สัญจรและความสะดวก แบบแอสฟัลท์คอนกรีต
สวยงาม ของบ้านเมือง กว้างประมาณ 3.60 3.80 เมตร ยาวประมาณ
210.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 780 ตารางเมตร

95

ที่

โครงการ

21 ปรับปรุงผิวจราจรซอย
เหล่าตระกูล 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อความปลอดภัยในการ ปรับปรุงถนนผิวจราจร
สัญจรและความสะดวก แบบแอสฟัลท์คอนกรีต
สวยงาม ของบ้านเมือง กว้างประมาณ 4.10 เมตร
ยาว ประมาณ 139.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
570 ตารางเมตร

-

220,000

-

-

ถนนผิวจราจรแบบแอส ประชาชนมีความสะดวก ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ปลอดภัยในการสัญจร
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ประมาณ 4.10 เมตร ยาว มากยิ่งขึ้น
เขต 3
ประมาณ 139.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570
ตารางเมตร

22 ก่อสร้างรางระบายน้้า
เพื่อความปลอดภัยในการ ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าหน้า สัญจรและความสะดวก ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
มัสยิดหน้าควนลัง
สวยงาม ของบ้านเมือง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 33.00 เมตร

-

110,000

-

-

รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.50
เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 33.00 เมตร

23 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า ถนน
กาญจนวนิช ข้างสะพาน
แม็คโคร

-

300,000

-

-

- ทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ประชาชนมีความสะดวก ส้านักการช่าง
ระบายน้้าแบบลดระดับ ปลอดภัยในการสัญจร
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(เสมอผิวจราจร) ขนาด มากยิ่งขึ้น
เขต 3
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 107.00 เมตร
- ทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้้าแบบยกระดับ
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 90.00 เมตร

เพื่อความปลอดภัยในการ - ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
สัญจรและความสะดวก บนรางระบายน้้าแบบลด
สวยงาม ของบ้านเมือง ระดับ (เสมอผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 107.00
เมตร
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบ
ยกระดับ ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
90.00 เมตร
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สามารถระบายน้้าได้
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
มากยิ่งขึ้น

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 3

ที่

โครงการ

24 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
กาญจนวนิช ซอย 31

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความปลอดภัยในการ - ก่อสร้างรางระบายน้้า
สัญจรและความสะดวก ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
สวยงาม ของบ้านเมือง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล.บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของ
ถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
575.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีตหนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 340
ตารางเมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 7.00 - 10.00
เมตร ยาวประมาณ
300.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,545 ตาราง
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

3,200,000

97

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ประชาชนมีความสะดวก ส้านักการช่าง
ขนาดปากกว้าง 0.50
ปลอดภัยในการสัญจร
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เมตร พร้อมทางเท้า
มากยิ่งขึ้น
เขต 3
ค.ส.ล.บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของ
ถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
575.00 เมตร
- ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
340 ตารางเมตร
- ผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง ประมาณ
7.00 - 10.00 เมตร ยาว
ประมาณ 300.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,545 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

25 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนทุ่งเสา 2 ซอย 5

เพื่อความปลอดภัยในการ - ก่อสร้างรางระบายน้้า
สัญจรและความสะดวก ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
สวยงาม ของบ้านเมือง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนราง ระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 150.00
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 6.00 เมตร
ยาวประมาณ 75.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
450 ตารางเมตร

-

900,000

-

-

- รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ประชาชนมีความสะดวก ส้านักการช่าง ส่วน
ขนาดปากกว้าง 0.50
ปลอดภัยในการสัญจร
ควบคุมการก่อสร้าง เขต 3
เมตร พร้อมทางเท้า
มากยิ่งขึ้น
ค.ส.ล. บนราง ระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 150.00
เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 75.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450
ตารางเมตร

26 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสุทธิสมิทธิ์

เพื่อความปลอดภัยในการ ปรับปรุงผิวจราจรแอส
สัญจรและความสะดวก ฟัลท์คอนกรีตกว้าง
สวยงาม ของบ้านเมือง ประมาณ 5.70 - 5.90
เมตร ยาวประมาณ
249.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,450 ตาราง
เมตร

-

560,000

-

-

ผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตกว้างประมาณ
5.70 - 5.90 เมตร ยาว
ประมาณ 249.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,450 ตารางเมตร

98

ประชาชนมีความสะดวก ส้านักการช่าง ส่วน
ปลอดภัยในการสัญจร
ควบคุมการก่อสร้าง เขต 3
มากยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

27 ก่อสร้างสะพานข้าม
เพื่อความปลอดภัยในการ ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.
คลองเตยถนนนิพัทธ์ภักดี สัญจรและความสะดวก ข้ามคลองเตย ขนาด
ซอย 2
สวยงาม ของบ้านเมือง ความกว้างประมาณ 8.70
เมตร ยาวประมาณ 8.15
เมตร

-

2,000,000

-

-

สะพาน ค.ส.ล. ข้าม
ประชาชนมีความสะดวก ส้านักการช่าง
คลองเตย ขนาดความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
กว้างประมาณ 8.70 เมตร มากยิ่งขึ้น
เขต 3
ยาวประมาณ 8.15 เมตร

28 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอย 2 ถนน
รัตนอุทิศ (ซอยตัน)

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 350 ตารางเมตร

-

200,000

-

-

ถนนผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 350 ตารางเมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

29 ก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ถนนโชคสมานคุณ
(ส่วนที่เหลือ)

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,100 ตาราง
เมตร

-

500,000

-

-

ถนนผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,100 ตารางเมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

99

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
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30 ก่อสร้างรางระบายน้้า
เพื่อความปลอดภัย
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ในการสัญจรและความ
และปรับปรุงผิวจราจร สะอาดสวยงามของ
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมือง
และแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ซอย 2 ถนนรัตนอุทิศ

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
0.50 เมตร พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ความยาวประมาณ
58.00 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 236 ตารางเมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 490 ตารางเมตร

-

500,000

-

-

- รางระบายน้้า ขนาด ประชาชนได้รับความ
ปากกว้าง 0.50 เมตร
สะดวกและปลอดภัยใน
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาด การสัญจรไปมา
กว้าง 0.80 เมตร ความ
ยาวประมาณ 58.00 เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 236 ตารางเมตร
- ถนนผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 490 ตารางเมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

31 ก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต
ซอย 5 ถนนโชคสมาน 5

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,750 ตาราง
เมตร

-

2,600,000

-

-

ถนนผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,750 ตารางเมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

32 ก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 7
ถนนโชคสมาน 5

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,100 ตาราง
เมตร

-

3,500,000

-

-

ถนนผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,100 ตารางเมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4
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33 ก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต
ซอยพลับอุทิศ

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,230 ตาราง
เมตร

-

500,000

-

-

ถนนผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,230 ตารางเมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

34 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ซอย 2/1
ถนนสาครมงคล 2

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า แบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
ยาวประมาณ 88.00 เมตร

-

132,000

-

-

ทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้า แบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาว
ประมาณ 88.00 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

35 ปรับปรุงเกาะกลาง ถนน
ราษฎร์อุทิศ

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงเกาะกลาง ถนน
ราษฎร์อุทิศ ความยาวไม่
น้อยกว่า 2,600 เมตร

-

3,000,000

-

-

เกาะกลาง ถนนราษฎร์ ประชาชนได้รับความ
อุทิศ ความยาวไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัยใน
2,600 เมตร
การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

36 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
เพื่อความปลอดภัย
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ในการสัญจรและความ
ซอย 4 ถนนโชคสมาน 5 สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,650 ตาราง
เมตร

-

3,300,000

-

-

- ถนนผิวจราจรแอส
ประชาชนได้รับความ
ฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย สะดวกและปลอดภัยใน
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย การสัญจรไปมา
กว่า 5,650 ตารางเมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

37 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
เพื่อความปลอดภัย
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ในการสัญจรและความ
ซอย 6 ถนนโชคสมาน 5 สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 325 ตารางเมตร

-

150,000

-

-

- ถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 325 ตารางเมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4
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38 ก่อสร้างรางระบายน้้า
เพื่อความปลอดภัย
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
ในการสัญจรและความ
ซอย 34 ถนนราษฏร์อุทิศ สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
1.00 เมตร พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
1.30 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 460 เมตร

-

3,000,000

-

-

รางระบายน้้า ค.ส.ล.
ประชาชนได้รับความ
ขนาดปากกว้าง 1.00
สะดวกและปลอดภัยใน
เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. การสัญจรไปมา
ขนาดกว้าง 1.30 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 460
เมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

39 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 5

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 37 ชุด

-

832,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

40 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.แสงศรี

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 31 ชุด

-

697,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

41 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.จุติอนุสรณ์ - แยกวง
เวียนน้้าพุ ถึงแยกสะพาน
สามชัย

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 32 ชุด

-

719,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
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42 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.สาครมงคล - สถานีสูบ
น้้า P1 ถึงแยกถนนเพชร
เกษม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 113 ชุด

-

2,542,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

43 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.สัจจกุล - สี่แยก
ถ.สัจจกุล ตัด
ถ.ราษฎร์อุทิศ
ถึง สามแยก ถ.นิพัทธ์
สงเคราะห์ 1
(สนามจิระนคร)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 104 ชุด

-

2,339,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

44 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.พลพิชัย แยก
ถ.เพชรเกษม ถึงหน้า
ส้านักงานประปาหาดใหญ่

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 57 ชุด

-

1,282,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

45 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 63 ชุด

-

1,418,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

46 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 3

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 41 ชุด

-

924,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

47 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 4

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 60 ชุด

-

1,349,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

48 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.เทศาพัฒนา

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 42 ชุด

-

944,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

49 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.เพชรเกษม ซอย 5

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 24 ชุด

-

539,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ผดุงภักดี

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 24 ชุด

-

539,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

51 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชติวิทยะกุล 1

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 41 ชุด

-

922,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

52 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชติวิทยะกุล

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 12 ชุด

-

269,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

53 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชติวิทยะกุล 2

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 18 ชุด

-

404,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

54 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชติวิทยะกุล 3

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 14 ชุด

-

316,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

55 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชติวิทยะกุล 4

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 10 ชุด

-

226,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

56 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชติวิทยะกุล 5

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 21 ชุด

-

472,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

57 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ข้าอุทิศ 2

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 8 ชุด

-

179,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

58 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ศรีภูวนารถ ซอย 16

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 19 ชุด

-

427,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

59 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ศุภสารรังสรรค์ แยก
จาก ถ.ประชายินดี ถึง
ถ.กาญจนวนิช

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 37 ชุด

-

832,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

60 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.เทพสงเคราะห์ จาก
ถ.ธรรมนูญวิถี ถึง
ถ.ศรีภูวนาถ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 26 ชุด

-

584,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

61 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.เพชรเกษม ซอย 10

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 40 ชุด

-

899,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

107

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
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62 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.เพชรเกษม ซอย 15
จาก ถ.เพชรเกษม
ถึง ถ.วงศ์วานิช

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 20 ชุด

-

449,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

63 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.คลองเรียน 1 จาก
ถ.ศุภสารรังสรรค์
ถึง ซอย 1/1 ราษฎร์ยินดี

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 16 ชุด

-

360,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

64 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.กาญจนวนิช ซอย 4

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 10 ชุด

-

224,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

65 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2
ซอย 2

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 18 ชุด

-

404,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
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66 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1
ซอย 4

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 25 ชุด

-

562,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

67 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1
ซอย 8

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 16 ชุด

-

360,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

68 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ถ.ศุภสารรังสรรค์ ซอย 3 เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 6 ชุด

-

134,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

69 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ดวงจันทร์

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 10 ชุด

-

224,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน
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70 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.มนัสฤดี

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 13 ชุด

-

292,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

71 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ไทยอาคาร

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 11 ชุด

-

247,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

72 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ชื่น-สุมาอนุสรณ์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 26 ชุด

-

586,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

73 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.สาครมงคล

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 27 ชุด

-

607,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
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74 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ไทยสมุทร

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 19 ชุด

-

431,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

75 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ซอยปฏิพัทธ์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 18 ชุด

-

413,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

76 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.เพชรเกษม ซอย 53

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 21 ชุด

-

472,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

77 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 5 ซอย 5

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 19 ชุด

-

427,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

111
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78 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 4

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 24 ชุด

-

539,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

79 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1
ซอย 15

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 20 ชุด

-

449,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

80 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 34 ชุด

-

764,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

81 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 14

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 23 ชุด

-

517,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

112
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82 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 15

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 22 ชุด

-

494,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

83 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 18

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 22 ชุด

-

494,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

84 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 19

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 25 ชุด

-

574,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

85 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 20

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 26 ชุด

-

584,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

113
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86 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 13

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 18 ชุด

-

404,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

87 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 12

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 29 ชุด

-

670,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

88 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 11

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 23 ชุด

-

528,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

89 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 9

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 10 ชุด

-

230,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

114
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90 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 7

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 10 ชุด

-

231,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

91 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 6

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 20 ชุด

-

462,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

92 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 5

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 20 ชุด

-

449,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

93 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 2

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 19 ชุด

-

439,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
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94 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 3

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 8 ชุด

-

181,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

95 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 4

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 15 ชุด

-

337,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

96 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ราษฎร์อุทิศ ซอย 16

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 15 ชุด

-

346,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

97 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ราษฎร์อุทิศ ซอย 18

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 14 ชุด

-

314,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
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98 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน ซอย 3

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 17 ชุด

-

382,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

99 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมานคุณ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 13 ชุด

-

293,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

100 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ราษฎร์อุทิศ ซอย 33

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 10 ชุด

-

224,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

101 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ถ.ราษฎร์อุทิศ ซอย 32/1 เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 27 ชุด

-

624,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
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102 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ถ.ราษฎร์อุทิศ ซอย 30/2 เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 11 ชุด

-

254,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

103 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ซอยเลื่อนอนุสรณ์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 18 ชุด

-

410,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

104 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 6

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 17 ชุด

-

382,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

105 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทิศ ซอย 16

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 11 ชุด

-

254,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

106 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 5 ซอย 10

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 12 ชุด

-

269,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

107 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 5 ซอย 14

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 14 ชุด

-

314,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

108 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 5 ซอย 13

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเมืองให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 10 ชุด

-

224,000

-

-

ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุ ลด
นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า

109 ก่อสร้างวงเวียน
และเกาะกลางถนน

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

สร้างวงเวียน
และเกาะกลางถนน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
วงเวียนไม่น้อยกว่า 3 เมตร
และขนาดความยาว
เกาะกลางถนนไม่น้อยกว่า
60 เมตร จ้านวน 9 แห่ง

-

1,500,000

-

-

ระดับความส้าเร็จร้อยละ ประชาชนได้รับความ
80 ของจ้านวนวงเวียนที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ
การจราจร
จากจ้านวนทั้งหมดที่ต้อง
ด้าเนินการ

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

110 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง
สูบน้้า สถานีสูบน้้า
จันทร์วิโรจน์ PT 2

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ - จัดหาพร้อมติดตั้งข้อต่อ
ระบายน้้า สถานีสูบน้้า ท่อขนส่งน้้าแบบอัตโนมัติ
จันทร์วิโรจน์ PT 2
- จัดหา/เปลี่ยนท่อส่งน้้า
Discharge
ขนาด Ø 350 mm

-

500,000

-

-

- ลดปัญหาการช้ารุดของ
เครื่องสูบน้้า
- ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การบ้ารุงรักษา
- เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้้า

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

111 ปรับปรุงบานเปิด-ปิด
ประตูน้าอัตโนมัติสถานี
สูบน้้า

- เพื่อป้องกันน้้าเสียที่มี
ความเข้มข้นสูงไหลลงสู่
แหล่งน้้าธรรมชาติ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้้า

-

1,200,000

-

-

เพิ่มประสิทธิภาพความ
รวดเร็วในการระบายน้้า
ได้ร้อยละ 80

- เพิ่มประสิทธิภาพการ ส้านักการช่าง
ระบายน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
- ป้องกันปัญหาน้้าเสีย
ฝ่ายจัดการระบบระบายน้้า
ระบายน้้าสู่แม่น้าล้าคลอง

ปรับปรุงบานเปิด-ปิด
ประตูน้าอัตโนมัติสถานี
สูบน้้าจ้านวน 6 สถานี
ได้แก่ สถานีท่าทราย,
สถานีท่าเคียน, สถานี
คลองหวะ(ฝั่งแก้วสนิท),
สถานีหลังอ้าเภอ, สถานี
แก้มลิงคลองเรียน, และ
สถานีซอย 27
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ส้านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบระบายน้้า

ที่

โครงการ

112 ปรับปรุงอาคารห้องพัก
ส้านักงานระบบปรับปรุง
คุณภาพน้้า

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงอาคาร
ห้องพักส้านักงานระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้้า

113 ก่อสร้างรั้วสถานที่ก้าจัด เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะต่างๆ
ขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ ภายในสถานที่ก้าจัดขยะ
ปลิวออกนอกพื้นที่
ก่อให้เกิดมลภาวะกับ
ชุมชนและพื้นที่โดยรอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ปรับปรุงอาคารห้องพัก
ดังนี้
- เปลี่ยนกระเบื้องมุง
หลังคา
- เปลี่ยนฝ้าเพดาน
- ทาสีอาคาร
- กั้นห้องนอน
- เปลี่ยนเชิงชาย
- เปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่าง
ประตู
- เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์
- เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก้าหนด)

-

350,000

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสูง
2.00 เมตร ยาว 3,500
เมตร โดยรอบสถานที่
ก้าจัดขยะเทศบาลนคร
หาดใหญ่

-

5,000,000
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-

5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาคารห้องพักสามารถใช้ ใช้ส้าหรับเป็นที่พักผู้ที่เข้า ส้านักการช่าง
งานได้ร้อยละ 80
มาศึกษาเรียนรู้ระบบ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
บ้าบัดน้้าเสีย
ฝ่ายจัดการระบบระบายน้้า

6,000,000 ป้องกันไม่ให้ขยะปลิว
ออกนอกพื้นที่สถานที่
ก้าจัดขยะได้ร้อยละ 90

- ป้องกันไม่ให้ขยะปลิว
ออกนอกพื้นที่
- ป้องกันการลักลอบเข้าออกภายในสถานที่ก้าจัด
ขยะ

ส้านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อมฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

114 ก่อสร้างท่อขนส่งน้้าจาก
ถนนจันทร์ประทีปถึง
คลองเตย

เพื่อเร่งระบายน้้าจาก
ชุมชน เป็นการแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขังซ้้าซาก

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร
พร้อมบ่อพัก ความยาว
530 เมตร
- ก่อสร้างบ่อสูบน้้าพร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้้า 0.5
ลบ.ม. ต่อนาที พร้อมวาง
ท่อ PE ขนาด 0.5 เมตร
ความยาว 550 เมตร
- งานผิวจราจรคอนกรีต
จ้านวน 2,400 ตารางเมตร

115 ก่อสร้างบ่อดักตะกอน
สถานีสูบน้้าท่าไทร P1

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ก่อสร้างอาคารดักขยะ
ขยะตะกอนดิน โคลนเลน ตะกอนน้้าเสีย
ติดเครื่องสูบน้้า ท้าให้
4.00x5.00x5.00 เมตร
ช้ารุดเสียหาย เกิดผล
กระทบต่อการระบายน้้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

30,540,000

-

-

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
ชุมชนได้ร้อยละ 80

-

2,225,000

-

-

ป้องกันปัญหาขยะ
- ลดปัญหาการช้ารุดของ ส้านักการช่าง
ตะกอนดิน โคลนเลนติด เครือ่ งสูบน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
เครื่องสูบน้้าได้ร้อยละ 90 - ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ฝ่ายจัดการระบบระบายน้้า
การบ้ารุงรักษา
- เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้้า

122

- ลดผลกระทบจากน้้า
ส้านักการช่าง
ท่วม
ส่วนช่างสุขาภิบาล
- เพิ่มประสิทธิภาพการ ฝ่ายจัดการระบบระบายน้้า
ระบายน้้า
- สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
ถนนโสภณพิทยาคุณา
มาตรฐาน สะดวกต่อการ
นุสรณ์ ซอย 1
สัญจร
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
โสภณพิทยาคุณานุสรณ์
ซอย 1
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ
จาก 295,000 บาท
- ปีงบประมาณ
จาก ปี 2561
แผนเล่ม 1 หน้า 244
คก.ที่ 156

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้อความเดิม
ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
274 ตร.ม.
ข้อความใหม่
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้าง
ประมาณ 1.90 - 6.00
เมตร ยาวประมาณ
132.80 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 382
ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

412,000
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ข้อความเดิม
ประชาชนได้รับความ
ถนนผิวจราจรแบบ
สะดวกและปลอดภัยใน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา การสัญจร
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 274 ตร.ม.
ข้อความใหม่
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกว้างประมาณ 1.90
- 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 132.80 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 382 ตารางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
ถนนทองวงศ์ (ปลายซอย มาตรฐาน สะดวกต่อการ
10 เพชรเกษม)
สัญจร
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก
ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทองวงศ์
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ จาก
321,800 บาท
- ปีงบประมาณ จาก 2563
แผนเล่ม 1 หน้า 191
คก.ที่ 10

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้อความเดิม
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกว้างประมาณ
2.90 เมตร ยาวประมาณ
100 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
290 ตารางเมตร
ข้อความใหม่
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างประมาณ
1.90 - 2.90 เมตร ยาว
ประมาณ 100 เมตร
ความหนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 228 ตางรางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

246,000

124

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ข้อความเดิม
ประชาชนได้รับความ
- ถนนผิวจราจรแบบ
สะดวกและปลอดภัยใน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความ การสัญจร
กว้างประมาณ 2.90 เมตร
ยาวประมาณ 100 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 290 ตารางเมตร
ข้อความใหม่
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 1.90 2.90 เมตร ยาวประมาณ
100 เมตร ความหนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 228
ตางรางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

118 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 2 มาตรฐานสะดวกต่อการ
บ้านกลางนา
สัญจร
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก
ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 2 บ้านกลางนา
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ 450,000
บาท
- ปีงบประมาณ จาก
ปี 2561
แผนเล่ม 1 หน้า 223
คก.ที่ 80

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้อความเดิม
ปรับผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างประมาณ 5.00 เมตร
ยาวประมาณ 184.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
920 ตารางเมตร
ข้อความใหม่
ปรับผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 245.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,470 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

600,000

125

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ข้อความเดิม
ประชาชนได้รับความ
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ สะดวกและปลอดภัยใน
กคอนกรีตกว้างประมาณ การสัญจรไปมา
5.00 เมตร ยาวประมาณ
184.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 920 ตารางเมตร
ข้อความใหม่
ถนนแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้างประมาณ
6.00 เมตร ยาวประมาณ
245.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,470 ตาราง
เมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

119 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 4 มาตรฐานสะดวกต่อการ
บ้านกลางนา
สัญจร
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 4 บ้านกลางนา
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ 450,000
บาท
- ปีงบประมาณ จาก
ปี 2561
แผนเล่ม 1 หน้า 223
คก.ที่ 81

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้อความเดิม
- ปรับผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 150.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900
ตารางเมตร
ข้อความใหม่
- ปรับผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 150.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900
ตารางเมตร
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 90.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

460,000

126

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ข้อความเดิม
ประชาชนได้รับความ
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ สะดวกและปลอดภัยใน
ติกคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อย การสัญจรไปมา
กว่า 900 ตารางเมตร
ข้อความใหม่
- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 6.00 เมตร
ยาวประมาณ 150.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
900 ตารางเมตร
- ทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้้าแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 90.00 เมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

120 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 6 มาตรฐานสะดวกต่อการ
บ้านกลางนา
สัญจร
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก
ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 6 บ้านกลางนา
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ 550,000
บาท
- ปีงบประมาณ จาก
ปี 2561
แผนเล่ม 1 หน้า 224
คก.ที่ 82

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้อความเดิม
- ปรับผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง
ประมาณ 6.70 เมตร ยาว
ประมาณ 160.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,072 ตารางเมตร
ข้อความใหม่
- ปรับผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 6.70 เมตร ยาว
ประมาณ 160.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,072 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

450,000

127

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ข้อความเดิม
ประชาชนได้รับความ
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ สะดวกและปลอดภัยใน
ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อย การสัญจรไปมา
กว่า 1,072 ตารางเมตร
ข้อความใหม่
ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 6.70 เมตร
ยาวประมาณ 160.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,072 ตารางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

121 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
เพื่อความปลอดภัยในการ
สินทรัพย์ ซอย 1
สัญจรและความสะดวก
แก้ไข
สวยงาม ของบ้านเมือง
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ จาก
870,000 บาท
- ปีงบประมาณ จาก 2561
แผนเล่ม 1 หน้า 203
คก.ที่ 24

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้อความเดิม
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.50
เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. บน
รางระบายน้้า แบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทัง้ สองฟาก
ถนน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 172.00 เมตร
- ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ คอน กรีต กว้าง
ประมาณ 4.60 เมตร ยาว
ประมาณ 86.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพืน้ ทีไ่ ม่
น้อยกว่า 395 ตารางเมตร
ข้อความใหม่
- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจร) ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 172.00
เมตร
- ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 4.60 เมตร ยาว
ประมาณ 86.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพืน้ ที่ ไม่
น้อยกว่า 395 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

800,000

128

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ข้อความเดิม
รางระบายน้้า ขนาดปากกว้าง
0.50 เมตร พร้อมทางเท้าขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
172.00 เมตร ผิวทางคอนกรีต
กว้างประมาณ 4.60 เมตร ยาว
ประมาณ 86.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพืน้ ทีไ่ ม่
น้อยกว่า 395 ตารางเมตร
ข้อความใหม่
- รางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทาง
เท้า ค.ส.ล. บนราง ระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 172.00 เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้างประมาณ 4.60
เมตร ยาวประมาณ 86.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พืน้ ที่ ไม่น้อยกว่า 395 ตาราง
เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความสะดวก ส้านักการช่าง
ปลอดภัยในการสัญจร
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
มากยิ่งขึ้น
เขต 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

122 ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอย เพื่อความปลอดภัยในการ
แยกซอย 41 ถนนเพชร สัญจรและความสะดวก
เกษม (ด้านทิศตะวันออก) สวยงาม ของบ้านเมือง
แก้ไข
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ จาก
3,000,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 206
คก.ที่ 27

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้อความเดิม
- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจร) ทัง้ สองฟากถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 420.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ 5.90 เมตร
ยาวประมาณ 210.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 1,239 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
ประมาณ 2.20-3.20 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวประมาณ
62.00 เมตร หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อย
กว่า 167 ตารางเมตร
ข้อความใหม่
- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้้า แบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจร) ทัง้ สองฟากถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 200.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ประมาณ 4.20 - 6.40 เมตร
ยาว ประมาณ 101.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

1,200,000

129

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ข้อความเดิม
- รางระบายน้้า ยาวประมาณ
420.00 เมตร - ผิวทางถนน
คอนกรีต พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,239 ตารางเมตร
- ผิวทางถนนคอนกรีต พืน้ ทีไ่ ม่
น้อยกว่า 167 ตารางเมตร
ข้อความใหม่
- รางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทาง
เท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร)
ทัง้ สองฟากถนน ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ
200.00 เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างประมาณ 4.20
- 6.40 เมตร ยาว ประมาณ
101.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 620
ตารางเมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความสะดวก ส้านักการช่าง
ปลอดภัยในการสัญจร
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
มากยิ่งขึ้น
เขต 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

123 จ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวก
สีเทอร์โมพลาสติก และ ปลอดภัยในการสัญจร
ทาสีขอบถนน
ของประชาชน
แก้ไข
- ชื่อโครงการ จาก
จ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วย
สีเทอร์โมพลาสติก
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ จาก
1,920,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 188
คก.ที่ 1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้อความเดิม
บริเวณถนนสายหลักต่างๆ
รวมปริมาณงานคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500
ตารางเมตร
ข้อความใหม่
ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติกมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 11,500 ตาราง
เมตร และทาสีขอบถนนมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า
5,000 ตารางเมตร
บริเวณถนนสายต่าง ๆ
ภายในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

4,500,000
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ข้อความเดิม
ประชาชนได้รับความ
ปรับปรุงถนนสายหลัก
สะดวกและปลอดภัยใน
และสายรองภายในเขต การจราจร
เทศบาลนครหาดใหญ่ให้มี
เครื่องหมายควบคุม
การจราจรบนพื้นทางได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของถนนสายหลัก
และสายรองที่มีทั้งหมด
ข้อความใหม่
ปรับปรุงถนนสายหลัก
และสายรองภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ให้มี
เครื่องหมายควบคุม
การจราจรบนพื้นทางได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของถนนสายหลัก
และถนนสายรอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

ที่

โครงการ

124 ก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร
แก้ไข
- ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ จาก
750,000 บาท
แผนเล่ม 1 หน้า 188
คก.ที่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อประชาชนได้ใช้พัก รอ ข้อความเดิม
รถ ประจ้าทางมีความ
ศาลาที่พักผู้โดยสาร ขนาด
สะดวกขึ้น
ไม่น้อยกว่า 2X5 เมตร
จ้านวน 3 หลัง เพื่อช่วย
อ้านวยความสะดวก
ปลอดภัยแก่ประชาชนที่
รอรถโดยสาร
ข้อความใหม่
ศาลาที่พักผู้โดยสาร ขนาด
2.5 x 6 เมตร จ้านวน 12
หลัง ดังนี้
- ถนนเพชรเกษม จ้านวน
8 หลัง
- ถนนศรีภูวนารถ จ้านวน
2 หลัง
- ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1
จ้านวน 2 หลัง

รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

3,000,000

-

191,063,400
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-

5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

6,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ข้อความเดิม
ประชาชนได้รับความ
ปรับปรุงก่อสร้างศาลาที่ สะดวกและปลอดภัย
พักผู้โดยสาร จ้านวน 3
หลัง คิดเป็นร้อยละ 18
ของศาลาที่พักผู้โดยสารที่
ยังไม่ได้ปรับปรุง
ข้อความใหม่
ปรับปรุงก่อสร้างศาลาที่
พักผู้โดยสาร จ้านวน 12
หลัง คิดเป็นร้อยละ 80
ของศาลาที่พักผู้โดยสารที่
ยังไม่ได้ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
ราษฎร์ยินดี

1.เพื่อกระจายความ
เจริญเติบโตของเมืองซึ่ง
หนาแน่นและกระจุกตัวอยู่
เฉพาะในกลางเมือง จาก
ย่านถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,2,3
สู่พื้นที่ย่านถนนราษฎร์
ยินดี
2. เพื่อเพิ่มภูมิทัศน์ของ
เมืองให้สวยงาม ทันสมัย
3. เพื่อประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในคลอง
ระบายน้้าถนนสามสิบ
เมตร ให้สามารถรองรับ
ปริมาณน้้าให้มากขึ้น
กว่าเดิม

รวม

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้า 0.25
เมตร ตลอดสายถนน
ราษฎร์ยินดี
2. ก่อสร้างคลองระบาย
น้้าพร้อมก่อสร้างสะพาน
ปิดคลอง กว้างประมาณ
10 เมตร ยาวประมาณ
2,000 เมตร
3. ก่อสร้างทางเท้า
ค.ส.ล.ทั้งสองฟากถนน
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม
4. งานไฟฟ้าส่องสว่างและ
ไฟจราจร

-

5,210,000

5,210,000

-

5,210,000
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5,210,000

ผ.05

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,210,000 ดัชนีชี้วัดความ
เจริญเติบโตย่านถนน
ราษฎร์ยินดีเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 50

5,210,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. พื้นที่เขตเทศบาล
ส้านักการช่าง
นครหาดใหญ่ ยังคง
รักษาความเป็นเมือง
ศูนย์กลางความ
เจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ ทางด้าน
ธุรกิจการท่องเที่ยว
การศึกษาและการ
คมนาคมให้ได้
2. สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่ม
ศักยภาพทางด้านการ
ลงทุนให้กับพื้นที่อันเป็น
การเพิ่มรายได้ให้กับ
ประเทศ
3. ลดความแออัดในย่าน
ใจกลางเมือง ลดและ
บรรเทาปัญหามลพิษที่
เกิดจากการจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาพื้นที่บริเวณ
กอบกาญจน์

- เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ
กอบกาญจน์ให้ประชาชน
เจ้าของที่ดินมีเส้นทาง
สัญจรสามารถที่จะเข้าไป
พัฒนาพื้นที่ของตนเองได้
- เพื่อเป็นการรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง
หาดใหญ่ในอนาคต
- เพื่อให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
บริหารงานด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
มากยิ่งขึ้น

ดาเนินการจ้างเหมา
เอกชนการก่อสร้างดังนี้
1. ถนนผิวหินคลุก
2. ถนนผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
3. คูระบายน้าข้างถนน
4. ระบบท่อขนส่งน้า
5. งานระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง (ปักเสา,
พาดสายและติดตั้งโคม)

2,500,000

3,500,000
4,600,000
3,500,000
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ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนเจ้าของที่ดิน
บริเวณพื้นที่กอบกาญจน์
สามารถเข้าไปพัฒนา
1,500,000 พื้นที่ของตนเองได้
9,800,000
7,500,000
25,000,000
6,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สามารถพัฒนาพื้นที่
สานักการช่าง
บริเวณกอบกาญจน์
ส่วนควบคุมอาคาร
เพื่อรองรับการขยายตัว และผังเมือง
ของชุมชนเมืองหาดใหญ่
ในอนาคต
- สามารถส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
- เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของที่ดินบริเวณ
กอบกาญจน์และสามารถ
แก้ไขปัญหาพื้นที่
ตาบอด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2 ติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตที่ - เพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่
สาธารณประโยชน์
แนวลาราง
สาธารณประโยชน์ที่
ชัดเจนและป้องกันการรุก
ล้าของเอกชน
- เพื่อให้การควบคุมดูแล
ที่สาธารณประโยชน์มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- ดาเนินการจ้างเหมา
เอกชนดาเนินการติดตั้ง
ป้ายแสดงขอบเขตลาราง
สาธารณประโยชน์ จานวน
20 จุด

-

223,000

3 ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบ - เพื่อให้การดาเนินงาน
การขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร
อาคาร
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อเป็นการอานวย
ความสะดวกแก่ผู้อื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างในการ
ติดตามตรวจสอบผลการ
พิจารณา
ในการขออนุญาตก่อสร้าง
- เพื่อนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- ดาเนินการจ้างเหมา
เอกชนดาเนินการเขียน
และติดตั้งโปรแกรม
ตรวจสอบการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
จานวน 1 รายการ

-

95,000

รวม

-

300,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

300,000 - เอกชนรุกล้า ที่สาธารณ - ทาให้ประชาชนในพื้นที่ สานักการช่าง
ประโยชน์ลดน้อยลง
ได้รับทราบขอบเขตพื้นที่ ส่วนควบคุมอาคาร
สาธารณประโยชน์อย่าง และผังเมือง
ชัดเจน
- ทาให้เกิดความสะดวก
ในการเข้าไปดูแลรักษา
แนวลาราง
สาธารณประโยชน์
-

2,818,000 11,900,000 50,100,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนมีความพึง
พอใจในการได้รับบริการ
การขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารมากยิ่งขึ้น

- ทาให้การดาเนินงาน
สานักการช่าง
การขออนุญาตก่อสร้าง ส่วนควบคุมอาคาร
อาคารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผังเมือง
- ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริหาร
จัดการของเทศบาลนคร
หาดใหญ่

บัญชีสรุปครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่

แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานเคหะและชุมชน
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9. แผนงานการพาณิชย์
10. งบรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
11. งบรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
รวม

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
750,000
1,700,000
2,450,000

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
9,161,600
2,186,000
16,982,820
8,101,400
51,574,100
1,903,400
2,213,130
4,398,800
50,000
90,600
96,661,850

135

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
7,200,000
7,200,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

รวม 4 ปี
งบประมาณ
(บาท)
9,161,600
2,186,000
16,982,820
8,101,400
59,524,100
1,903,400
2,213,130
4,398,800
1,700,000
50,000
90,600
106,311,850

ที่
1

แผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ผ.08

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล ชนิด ขาว-ดา
ความเร็ว 10 แผ่น/นาที จานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล ชนิด ขาว-ดา
ความเร็ว 30 แผ่น/นาที จานวน 1 เครื่อง

-

50,000

-

-

120,000

-

3 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จานวน 3 เครื่อง

-

54,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ 1
ฝ่ายกิจการขนส่ง 1
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียน 1

4 เครื่องโทรศัพท์ ตัง้ โต๊ะ ทางาน 1 เครื่อง

-

2,000

-

5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้
หรือแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อย
กว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตัง้ จานวน 2
เครื่องๆ ละ 47,000 บาท

-

94,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ
- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

6 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บี
ทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ)พร้อมติดตัง้ จานวน 1 เครื่อง

-

32,400

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู
จานวน 5 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท

-

162,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป 3
ฝ่ายพัสดุฯ 2

8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30000 บีทียู
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท

-

80,400

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
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- สานักปลัดฯ
ฝ่ายกิจการขนส่ง
- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

9 โต๊ะพับหน้าพลาสติกสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า
180x76x75 ซม. จานวน 2 ตัวๆ ละ 3,500
บาท

-

7,000

-

- สานักปลัด
ฝ่ายกิจการขนส่ง

10 โต๊ะทางานไม้ ขนาด 120x60x75 ซม. มี
ลิ้นชักด้านข้างขวา จานวน 5 ตัวๆ ละ 4,000
บาท

-

20,000

-

- สานักปลัด
ฝ่ายกิจการขนส่ง

11 โต๊ะทางานเหล็ก โครงทาด้วยขาเหล็ก 4 ฟุต
ขนาด 120 (ก) x 66 (ล) x 75 (ส) ซม. จานวน
4 ตัวๆ ละ 5,900 บาท

-

23,600

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้

12 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า
100x60x75 ซม. จานวน 1 ตัวๆ ละ 3,200
บาท พร้อมเก้าอี้ ขนาด 50x58x85 ซม.
จานวน 1 ตัวๆ ละ 1,600 บาท

-

4,800

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ

13 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า
100x50x75 ซม. จานวน 1 ตัวๆ ละ 2,000
บาท

-

2,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายแผนทีภ่ าษีฯ

14 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 160x75x75 ซม.
จานวน 1 ตัว
15 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม.
จานวน 1 ตัว
16 โต๊ะทางานเหล็ก 4 ฟุต ขนาด 122x66x75
ซม. จานวน 1 ตัว
17 เก้าอีแ้ ถวบริการประชาชนทีม่ าติดต่อราชการ
มี 4 ทีน่ งั่ ขาทาด้วยเหล็ก จานวน 12 แถวๆ
ละ 9,500 บาท

-

12,500

-

-

10,600

-

-

5,500

-

-

114,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนฯ
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิตกิ าร
- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

18 เก้าอีผ้ ู้มาติดต่อราชการ ขนาดไม่น้อยกว่า
57x53x96 ซม. จานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,900
บาท

-

15,600

-
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- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

19 เก้าอีส้ านักงาน สาหรับเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตงิ าน
ขนาดไม่น้อยกว่า 48x51x95.102 ซม. แบบ
หนัง มีเท้าแขน ปรับระดับสูง ต่า ได้ จานวน
25 ตัวๆ ละ 4,300 บาท

-

107,500

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

20 เก้าอีส้ านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
59x59x93-105 ซม จานวน 3 ตัวๆละ 2,600
บาท

-

7,800

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

21 เก้าอีส้ านักงาน มีพนักพิงสูงมีทวี่ างแขน หุม้
หนัง ขาเหล็กปรับระดับขึน้ ลงได้ ขนาด
70x74x118-130 ซม. จานวน 10 ตัวๆ ละ
5,500 บาท

-

55,000

-

- สานักปลัด
ฝ่ายกิจการขนส่ง

22 เก้าอีป้ ระชุมแบบบุนวมขาเหล็ก ขนาดกว้าง
44x45x88 ซม. จานวน 15 ตัวๆ ละ 1,200
บาท

-

18,000

-

- สานักปลัด
ฝ่ายกิจการขนส่ง

23 เก้าอีส้ านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
65x77x112-122 ซม จานวน 7 ตัวๆละ
5,500 บาท

-

38,500

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ

24 เก้าอีข้ นาดไม่น้อยกว่า 52x68x112-122 ซม.
จานวน 10 ตัวๆ ละ 850 บาท
25 เก้าอีส้ านักงาน มีพนักพิงสูง มีทวี่ างแขน หุม้
หนังขาชุบโครเมีย่ มปรับระดับขึน้ ลงได้ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 62x64x115-125 ซม. จานวน 1
ตัว

-

8,500

-

-

5,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ

26 เก้าอีส้ านักงาน มีพนักพิงสูง มีทวี่ างแขน หุม้
หนังขาเหล็ก ปรับระดับขึน้ ลงได้ ขนาด
62x66x98-108 ซม. จานวน 1 ตัว

-

4,500

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี

27 เก้าอีส้ านักงาน มีพนักพิงสูงมีทวี่ างแขน หุม้
หนัง ขาเหล็กปรับระดับขึน้ ลงได้ ขนาด 52
(ก)x 62(ล)x 88-100 (ส) เซนติเมตร จานวน
17 ตัวๆ ละ 3,200 บาท

-

54,400

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้ 11
ฝ่ายแผนทีภ่ าษีฯ 6
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ ใช้สาหรับเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารให้ประชาชนทีม่ า
ใช้บริการได้รับทราบ

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

28 เก้าอีส้ าหรับผู้มาติดต่องานราชการ กว้าง 46
ซม. ลึก 53 ซม. สูง 75 ซม. จานวน 6 ตัวๆ
ละ 2,100 บาท

-

12,600

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ

29 ตูเ้ ก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า
118.8x40x87.7 ซม. จานวน 6 ตูๆ้ ละ 4,400
บาท

-

26,400

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

30 ตูเ้ ก็บเอกสาร แบบ 2 บาน มีมอื จับชนิดบิด มี
แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จานวน 2 ตัวๆ ละ
6,000 บาท

-

12,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้

31 ตูเ้ อกสารบ้านเลื่อนกระจก 5 ฟุต ขนาด
149x40x87 ซม. จานวน 2 ตูๆ้ ละ 5,300 บาท

-

10,600

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายบริหารฯ

32 ตูเ้ หล็ก 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตูๆ้ ละ 7,900 บาท

-

15,800

-

33 เครื่องนับธนบัตร แบบตัง้ โต๊ะ จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 53,000 บาท
34 รถเข็นบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 2 ล้อ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 70x120x50 ซม. ล้อขนาด
2x1/2x26 ตัวถังใช้เหล็กแผ่นหนา ขนาด 3
มิลลิเมตร โครงและด้ามจับใช้แป๊บดา ขนาด 1
นิว้ จานว 2 คันๆ ละ 11,000 บาท

-

106,000

-

-

22,000

-

- กองวิชการฯ
ฝ่ายนิตกิ าร
- สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
- สานักปลัดฯ
ฝ่ายกิจการขนส่ง

1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า
1920x1080 พิกเซล ขนาดจอภาพไม่ต่ากว่า
40 นิว้ จานวน 4 เครื่องๆ ละ 17,700 บาท

-

70,800

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายกิจการขนส่ง 2
ฝ่าบริหารฯ 2

2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า
1920x1080 พิกเซล ขนาดจอภาพไม่ต่ากว่า
55 นิว้ จานวน 3 เครื่องๆ ละ 26,500 บาท

-

79,500

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ 2
ฝ่ายบริหารฯ 1
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

3 เครื่องบินอากาศยานไร้คนขับ (Drone) 4
ใบพัด สาหรับถ่ายภาพนิง่ และวีดโี อ กล้องมี
ความละเอียดระดับ 4K HD บังคับด้วย
เครื่องส่งวิทยุ มีระบบ GPS เพือ่ ทราบจุดทีต่ งั้
ของเครื่อง มีจอมอนิเตอร์สาหรับดูภาพพร้อม
แบตเตอรีสารอง การ์ด บันทึกภาพ กระเป๋า
และอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

-

180,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

4 ชุดถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Steraming) 1 ชุด ประกอบด้วย
- ชุดอุปกรณ์สาหรับการควบคุมและ
บันทึกภาพวิดโี อ จานวน 1 ตัว
- กล้องวีดโี อระบบ Full HD จานวน 1 ตัว มี
ช่องสัญญาณ ระบบ SDI และ HDMI ไปยังชุด
อุปกรณ์ควบคุมและบันทึกวีดโี อได้
- ชุดอุปกรณ์ถา่ ยทอดผ่านระบบเครือข่าย 4 G
นอกสถานที่ จานวน 1 ตัว
- อุปกรณ์โมเด็มใช้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
เข้าสู่อนิ เทอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูง
จานวน 1 ตัว
- Intercom Wirless สาหรับใช้การติดต่อ
จานวน 1 ชุด
- Wirless สาหรับใช้การติดต่อ จานวน 1 ชุด
- Wirless สาหรับส่งภาพและเสียง ติดกับ
กล้องถ่ายวีดโี อพร้อมเครื่องรับ จานวน 1 ชุด

-

670,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

1 เครื่องทาน้าร้อน-เย็น จานวน 9 เครื่องๆ ละ
6,000 บาท

-

54,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ 8
ฝ่ายกิจการขนส่ง 1

2 เครื่องทาน้าร้อน-เย็น จานวน 1 เครื่อง

-

6,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ

140

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ประสานงาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนทีแ่ บบลากจูง จานวน
1 เครื่อง

-

11,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครองฯ
งานทะเบียน

2 เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย จานวน 1
ตัว
3 ชุดเครื่องเสียงหน้าเสาธง ประกอบด้วย ไมล์
ลอยชนิดมือถือ เพาเวอร์มกิ ซ์ 12 ช่อง ตู้
ลาโพง 2 ทาง ขาตัง้ ลาโพง ตูแ้ ร็คใส่เครื่องเสียง
ไมโครโฟนพร้อมสาย จานวน 1 ชุด

-

24,000

-

-

80,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ
- สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ

4 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ลาโพงสาหรับ
ติดตัง้ รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ราคารวมค่า
ติดตัง้ ประกอบด้วย
- ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบถือ
ย่านความถี่ UHF 2 ตัว พร้อมเครื่องรับ
จานวน 2 ชุด
- เครื่องขยายเสียง กาลังขับไม่น้อยกว่า 2500
W จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียง กาลังขับไม่น้อยกว่า 2000
W จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียง กาลังขับ
4x100 W จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟน จานวน 1
เครื่อง
- ลาโพงตูช้ นิดกันน้า จานวน 1 ตู้
มีดอกลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิว้
2 ดอก พร้อมลาโพงทวิตเตอร์
เสียงแหลม จานวน 1 ดอก กาลังขับรวมไม่
น้อยกว่า 500W พร้อมขาตัง้ และผ้าใบคลุม
- ลาโพงฮอน กาลังขับไม่น้อยกว่า
30 w จานวน 2 ดอก

-

56,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

5 เครื่องเล่น ดีวีดี (DVD) สามารถเล่นแผ่น CD,
VCD,SVCD, DVD, MP3 จานวน 1 เครื่อง

-

4,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายกิจการขนส่ง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน
และทดแทนครุภณ
ั ฑ์ทมี่ ี
อายุเกิน 5 ปี

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

6 ไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wirless) ทีม่ ที งั้
เครื่องส่งและเครื่องรับสาหรับติดกล้องวีดโี อ
พกพาสะดวก จานวน 2 ชุด
- ไมโครโฟนแบบไร้สาย ชนิดหนีบปกเสื้อ 2
ตัว พร้อมเครื่องรับ 1 ตัว
- ไมโครโฟนแบบไร้สายชนิดหนีบปกเสื้อ 1 ตัว
และชนิดแบบถือเสียบท้ายไมโครโฟน พร้อม
เครื่องรับ 1 ตัว

-

95,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

7 เครื่องขยายเสียงชนิดลากจูง กาลังขับไม่น้อย
กว่า 450 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง ลาโพงไม่
น้อยกว่า 12 นิว้ มีไมโครโฟนชนิดไร้สาย
จานวน 2 ตัว และมีช่องต่อไมโครโฟนแบบใช้
สายได้ช่องต่อสัญญาณเสียงแบบ RAC
สามารถบันทึกเสียงและต่ออุปกรณ์ USB ได้
สามารถใช้ไฟฟ้าได้ทงั้ ระบบ AC และ DC

-

16,500

-

- กองวิชาการ
ฝ่ายบริการฯ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM) ทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 22,300 บาท

-

178,400

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนฯ 2
ฝ่ายบริหารฯ 2
ฝ่ายนิตกิ าร 1
ฝ่ายบริการฯ 3

2 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM) ทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย จานวน 10
เครื่องๆ ละ 22,300 บาท

-

223,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ 1
ฝ่ายบริหารฯ 6
ฝ่ายปกครอง
งานเทศกิจ 1
งานป้องกันฯ 1
ฝ่ายกิจการขนส่ง 1
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

3 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM)ทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย จานวน
6 เครื่องๆ ละ 22,300 บาท

-

133,800

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้ 4
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ 2

4 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) เครื่อง
สารองไฟฟ้าขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM)ทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย จานวน 3
เครื่องๆ ละ 28,300 บาท

-

84,900

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 1
ฝ่ายบริการฯ 1

5 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) เครื่อง
สารองไฟฟ้าขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM)ทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย จานวน 4
เครื่องๆ ละ 36,300 บาท

-

145,200

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 2
ฝ่ายบริการฯ 2
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
6 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) เครื่อง
สารองไฟฟ้าขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM) ทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย จานวน 6
เครื่องๆ ละ 36,300 บาท
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

217,800

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
- สานักการคลัง
ฝ่ายแผนทีภ่ าษีฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย แบบที่ 2
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8
แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สาหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Server) โดยเฉพาะและ
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า
2.4 GHz จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC
DDR3 หรือ ดีกว่าไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID
0,1,5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (hard Drive) ชนิด
SCSI หรือ SAS ทีม่ คี วามเร็วรอบไม่น้อยกว่า
10,000 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State
Drives หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า
450 GB จานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตัง้ ภายใน
(Internal) หรือภายนอก (External) จานวน
1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/100 Bese-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 17 นิว้ จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ
Hot Swap จานวน 2 หน่วย
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

374,000

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
- สานักการคลัง
ฝ่ายแผนทีภ่ าษีฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

8 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับทาแผนทีภ่ าษีดว้ ย
โปรแกรม LTAX GIS (จอไม่น้อยกว่า 27 นิว้ )
พร้อมเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับ
คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุก้ แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน
(OEM) ทีม่ ลี ิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
จานวน 2 ชุดๆ ละ
60,000 บาท

-

120,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายแผนทีภ่ าษีฯ

9 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงาน
สานักงานและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ าร
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก้ แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM) ทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
จานวน 1 ชุด

-

19,800

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ

10 เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 เป็นเครื่อง
สแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ A4 อัตโนมัติ
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า
50 แผ่น สามารถสแกนเอกสารได้
2 หน้าแบบอัตโนมัติ มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มี
ความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
20 ppm สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อย
กว่ากระดาษขนาด A4 มีช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง จานวน 1 เครื่อง

-

18,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

11 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 7,900 บาท

-

15,800

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ 1
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ 1

12 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1
เครื่อง

-

10,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายกิจการขนส่ง

13 เครื่องพิมพ์ เลเซอร์มลั ติฟังชั่น มีคุณสมบัตใิ น
การพิมพ์/สาเนา/Scan/Fax เป็นเครื่องพิมพ์ที่
ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ไม่ต่ากว่า 1200x1200
dpi

-

60,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายพัสดุฯ

14 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 2
เครื่องๆ ละ 5,900 บาท
15 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จานวน 1
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
16 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสถานีวิทยุ
FM 96 พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800
VA และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มา
จากโรงงาน(OEM) ทีม่ ลี ิขสิทธิ์ถกู ต้องตาม
กฎหมายจานวน 2 ชุดๆ ละ 35,550 บาท

-

11,800

-

-

2,500

-

-

71,100

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนฯ
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

17 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ จานวน 1 จอ
18 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
27 นิว้ จานวน 2 จอๆ ละ 7,500 บาท
19 จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ จานวน 5 จอๆ ละ 3,000 บาท

-

2,800

-

-

15,000

-

-

15,000

-
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- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ
- สานักการคลัง
ฝ่ายแผนทีภ่ าษีฯ
- สานักการคลัง
ฝ่ายแผนทีภ่ าษีฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ใช้ในกิจการอันเป็น
ส่วนรวมของเทศบาลและ
ให้บริการประชาชนหรือ
การปฏิบัตหิ น้าทีอ่ นื่ ของ
เทศบาล

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

20 จอภาพแบบ LED หรือ ดีกว่าพร้อมติดตัง้
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้ จานวน 2 จอๆ ละ
4,000 บาท

-

8,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ

21 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 10 เครื่องๆ ละ
21,000 บาท

-

210,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

22 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
23 ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ Wireless
ภายในสานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
จานวน 1 ระบบ

-

3,000

-

-

150,000

-

- สานักปลัด
ฝ่ายกิจการขนส่ง
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

1 รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ จานวน 1
คัน

-

814,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ

2 รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั่ (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 วัตต์ จานวน 1
คัน

-

1,288,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ

1 สว่านกระแทกไร้สาย (ใช้แบตเตอรรี่) จานวน
1 เครื่องๆ ละ 7,900

-

7,900

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

วัตถุประสงค์
เพือ่ รักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ให้มปี ระสิทธิภาพ
พร้อมใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

1 ปรับปรุงระบบภาพและเสียงหอประชุม
เทศบาล ดังนี้
- จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 300 นิว้
จานวน 1 จอ
- เครื่องฉายภาพความสว่าง 8,00 LM XGA
จานวน 1 เครื่อง
- ชุดส่งสัญญาณ HD Base T-UTP จานวน 4
ชุด
- หลอด Par LED จานวน 3 หลอด
- Par LED จานวน 1 หลอด
- เครื่องปรับเปลี่ยนการใช้งานเชื่อมต่อระบบ
เดิม พร้อมเขียนโปรแกรม จานวน 1 เครื่อง
- ลาโพงเสริมคอลั่ม จานวน 8 ใบ
- เครื่องขยายเสียง จานวน 4 เครื่อง
- เครื่องเลือกสัญญาณ HDMI 8x8 จานวน 1
เครื่อง
- ค่าติดตัง้ พร้อมเคลื่อนย้ายจุดติดตัง้ ของเดิม
และเซ็ทระบบใหม่ จานวน 1 ระบบ

-

2 ซ่อมแซม บารุงรักษาโครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์
ขนาดใหญ่ทอี่ ยูใ่ นความดูแลของสานัก
ปลัดเทศบาล เช่น ยกเครื่องใหม่ ปะผุทาสี
ยานพาหนะทัง้ คัน เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการ
ซ่อมแซมตามปกติ

รวม

-

-
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1,800,000

2564
(บาท)
-

500,000

9,161,600

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
-

-

-

สานักปลัด

- สานักปลัดเทศบาล

-

ที่
2

แผนงาน
รักษาความสงบภายใน

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ผ.08

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

1 เก้าอีป้ ระชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 45x57x84 ซม.
จานวน 30 ตัวๆ ละ 1,900 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2 เก้าอีป้ ระธาน จานวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
45x75x84 ซม.
3 โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75
ซม. จานวน 10 ตัวๆ ละ 2,300 บาท

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

57,000

2564
(บาท)
-

8,000

-

23,000

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ
สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

4 โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม.
จานวน 1ตัว

2,000

สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

5 โต๊ะเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 65X65X75 ซม.
จานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท

4,000

สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

6 ตูเ้ ก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x156
ซม. จานวน 10 ตูๆ้ ละ 4,500 บาท

-

45,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

7 ตูล้ ็อคเกอร์ 18 ช่อง มีมอื จับชนิดฝัง จานวน 2
ตูๆ้ ละ 8,000 บาท

-

16,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

8 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล (ขาว-ดาและ
สี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ระบบมัลติ
ฟังก์ชั่น กระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อขยายได้ จานวน 1 เครื่อง

-

120,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายป้องกันฯ

1 เตียงนอน 60 เตียง เป็นวัสดุทที่ าจากเหล็ก
ชนิดหนา/อย่างดี ขนาด 3.5 ฟุต

-

288,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายป้องกันฯ

150

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

1 วิทยุมอื ถือ (เครื่องดา) จานวน 60 เครื่องๆ ละ
12,000 บาท
2 วิทยุประจารถ จานวน 30 เครื่องๆ ละ
24,000 บาท

-

720,000

-

-

720,000

-

3 ลาโพงเครื่องเสียงพร้อมติดตัง้ จานวน 4 ชุดๆ
ละ 12,500 ประกอบด้วย
- ชุดเพาเวอร์แอมป์ขยายเสียง
- ชุดบรีไมค์
- ชุดลาโพงฮอร์น
- ชุดสายพร้อมอุปกรณ์พร้อมชุดไมล์

-

50,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

4 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุม จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
- ไมค์ประชุมเครื่องบันทึกมีแอมป์ 1 ตัว
- ไมค์ประชุม (ไมค์แม่) 1 ตัว
- ไมค์ประชุม (ไมค์ลูก) 19 ตัว
- พาวเวอร์มกิ เซอร์ 1 ตัว
- ชุดลาโพง 3 ตัว

-

130,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

5 โทรโข่งแบบพกพา ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิว้ มีแบตชาร์จอัดเสียงได้
รองรับ USB และ SD card จานวน 2 ตัว

-

3,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

รวม

-
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2,186,000

-

- สานักปลัดฯ
ฝ่ายป้องกัน
- สานักปลัดฯ
ฝ่ายป้องกัน

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผ.08

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

3

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
13,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตัง้ จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท

-

46,000

-

- สานักการศึกษา

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บี
ทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตัง้ จานวน 26 เครื่อง ๆ ละ
32,400 บาท

-

842,400

-

- สานักการศึกษา

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บี
ทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตัง้ จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ
40,200 บาท

-

241,200

-

- สานักการศึกษา

4 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บี
ทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตัง้ จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ
47,000 บาท

-

329,000

-

- สานักการศึกษา

5 เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
6 พัดลมอุตสาหกรรม (ชนิดติดผนัง) ขนาดใบพัด
ไม่น้อยกว่า 24 นิว้ จานวน 16 เครื่อง ๆ ละ
4,200 บาท

-

14,000

-

- สานักการศึกษา

-

67,200

-

- สานักการศึกษา

7 พัดลมอุตสาหกรรม (ชนิดขาตัง้ ) ขนาดใบพัด
ไม่น้อยกว่า 24 นิว้ จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ
3,500 บาท

-

21,000

-

- สานักการศึกษา
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8 เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดละเอียด
ทาลายครั้งละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น จานวน 1
เครื่อง

-

24,600

-

- สานักการศึกษา

9 เครื่องขัดพืน้ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16
นิว้ ใช้ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
10 ตูเ้ หล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
118.8x40.8x87.7 ซม. จานวน 8 ตู้ ๆ ละ
4,050 บาท

-

20,000

-

- สานักการศึกษา

-

32,400

-

- สานักการศึกษา

11 ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน มีมอื จับชนิดบิด มีแผ่น
ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น (มอก.) ขนาดไม่น้อยกว่า
91.5x45.7x183 ซม. จานวน 2 ตู้ ๆ ละ
5,500 บาท

-

11,000

-

- สานักการศึกษา

12 ตูเ้ หล็กแบบ 4 ลิ้นชัก มีหลู ิ้นชัก (มอก.) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 47x62x132 ซม. จานวน 3 ตู้ ๆ
ละ 7,900 บาท

-

23,700

-

- สานักการศึกษา

13 ตูเ้ ก็บเอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
45.2×62×103.1 ซม. จานวน 4 ตู้ ๆ ละ
4,700 บาท

-

18,800

-

- สานักการศึกษา

14 ตูเ้ ก็บเอกสาร 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
92x31.1x180.5 ซม. จานวน 8 ตูๆ้ ละ 4,500
บาท

-

36,000

-

- สานักการศึกษา

15 ตูท้ ึบ 4 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 77x39x161
ซม. จานวน 1 ตู้
16 ตูบ้ านเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า
91.7x45.7x182.3 ซม. มีแผ่นชั้น ปรับระดับ
ได้ จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท

-

3,640

-

- สานักการศึกษา

-

23,600

-

- สานักการศึกษา

17 ตูเ้ หล็กบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น 2 ประตู ขนาด
ไม่น้อยกว่า 90x45x185 ซม. มีแผ่นชั้น 3 ชั้น
ปรับระดับได้ จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท

-

12,000

-

- สานักการศึกษา
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18 ตูเ้ สื้อผ้าบานเลื่อนกระจกสูงใส ขนาดไม่น้อย
กว่า 118.8x62x183 ซม. โครงตูท้ าจากเหล็ก
แผ่น เป็นแบบถอดประกอบได้ กรอบตูท้ าจาก
เหล็กแผ่น มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึน้ รูป บาน
เลื่อนล็อกด้วยระบบกุญแจ จานวน 4 ตู้ ๆ ละ
8,800 บาท

-

35,200

-

- สานักการศึกษา

19 โซฟา 4 ทีน่ งั่ ขนาดไม่น้อยกว่า 242x101x75
ซม. พร้อมโต๊ะกลาง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 105x60x38 ซม. จานวน 1 ชุด

-

39,900

-

- สานักการศึกษา

20 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 159x79x77 ซม.
จานวน 1 ตัว
21 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75
ซม. หน้าโต๊ะทาจากไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด ปิดผิว
ด้วยเมลามีน โต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.
ขอบโต๊ะปิดด้วย PVC ขาโต๊ะเหล็ก พ่นสีดา
จานวน 20 ตัว ๆ ละ 3,750 บาท

-

10,200

-

- สานักการศึกษา

-

75,000

-

- สานักการศึกษา

22 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
80x60x75 ซม. จานวน 20 ตัว ๆ ละ
2,600 บาท

-

52,000

-

- สานักการศึกษา

23 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. หน้าโต๊ะทาจากไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน โต๊ะหนาไม่น้อย
กว่า 25 มม. ขอบโต๊ะปิดด้วย PVC ขาโต๊ะ
เหล็ก พ่นสีดา เก้าอีล้ ้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า
60x60x90–102 ซม. ปรับระดับสูงต่าได้
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท

-

17,000

-

- สานักการศึกษา
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24 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า
80x60x75 ซม. เคลือบผิวด้วยพีวีซีหรือเมลา
มีน กันน้า ทนความร้อนได้ มีทวี่ างตัวเครื่อง
ด้านล่าง เก้าอีส้ าหรับคอมพิวเตอร์แบบมีล้อ
มีพนักพิง มีทวี่ างแขน หุม้ หนัง ปรับระดับขึน้
ลงได้ จานวน 15 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท

-

75,000

-

- สานักการศึกษา

25 โต๊ะห้องประชุม โต๊ะพับขาเหล็ก ขนาดไม่น้อย
กว่า 180x45x73 ซม. หน้าโต๊ะโฟเมก้า
จานวน 50 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

-

100,000

-

- สานักการศึกษา

26 โต๊ะ-เก้าอีท้ างานครู ประกอบด้วย โต๊ะทางาน
มีขนาดไม่น้อยกว่า 140x60x77 ซม. และ
เก้าอีส้ านักงานขนาดไม่น้อยกว่า
62x69x99-109 ซม. ชนิดล้อเลื่อน 5 ขา ปรับ
ระดับสูง - ต่าได้ จานวน 2 ชุด ๆ ละ 8,000
บาท

-

16,000

-

- สานักการศึกษา

27 โต๊ะพร้อมเก้าอีท้ างานครู ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า
138.1x66.9x75 ซม. ขนาดเก้าอีไ้ ม่น้อยกว่า
57x59x91-103 ซม. จานวน 10 ชุด

-

92,000

-

- สานักการศึกษา

28 โต๊ะเก้าอีอ้ า่ นหนังสือห้องสมุด ประกอบด้วย
โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 120x90x74 ซม. หน้า
โต๊ะผลิตจากไม้ปาติเคิลบอร์ด จานวน 1 ตัว
เก้าอีท้ าจากโพลีโพพิลีน ขนาดไม่น้อยกว่า
50x53x83 ซม. ขนาดหลังพิงไม่น้อยกว่า
440x320 ซม. จานวน 6 ตัว จานวน 5 ชุด ๆ
ละ 11,800 บาท

-

59,000

-

- สานักการศึกษา
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29 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
74.3x182.9x76.2 ซม.หน้าโต๊ะผลิตจาก
HDPE บริสุทธิ์ ยืดหยุน่ สูง มีปมุ่ ป้องกันการลื่น
โครงสร้างเป็นเหล็กกล้า เคลือบสีดว้ ยระบบ
Power Coated พ่นสารป้องกันสนิม มีหว่ ง
ล็อกขาโต๊ะ จานวน 20 ตัว ๆ ละ 3,450 บาท

-

69,000

-

- สานักการศึกษา

30 โต๊ะพับหน้าพลาสติกสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า
180x45x74 ซม. จานวน 10 ตัว ๆ ละ 3,000
บาท

-

30,000

-

- สานักการศึกษา

31 โต๊ะหมูบ่ ูชา ประกอบด้วย โต๊ะหมูบ่ ูชา หมู่ 9
หน้า 10 พร้อมโต๊ะขาสิงห์ แกะลายดอกไม้
ปิดทอง ร่องสี, โต๊ะกราบพระ หน้า 10 ขาสิงห์
ลายดอกไม้ จานวน 1 ชุด

-

45,000

-

- สานักการศึกษา

32 เก้าอีส้ แตนเลสกลม หน้าเม็ดข้าว ขนาดไม่
น้อยกว่า 30 ซม. จานวน 200 ตัว ๆ ละ 750
บาท

-

150,000

-

- สานักการศึกษา

33 เก้าอีห้ อ้ งประชุม เก้าอีบ้ ุนวม ขาเหล็กชุบ
โครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 43.3x57x86 ซม.
จานวน 300 ตัว ๆ ละ 600 บาท

-

180,000

-

- สานักการศึกษา

34 แท่นบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 49x49x117
ซม. โครงสร้างเป็นสแตนเลสผสมไม้ ฐานเป็น
กรอบสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 20x40 มม.
ดัดโค้งทัง้ 4 ด้าน ส่วนกลางไม้ MDF ปิดผิว
เคลือบยูริเทน เสากลางผลิตจากไม้ MDF ปิด
ผิวเคลือบยูริเทนมันเงา ขอบมุมมนทัง้ 4 ด้าน
มีเสาสแตนเลสสี่เหลี่ยมดัดโค้ง ขนาดไม่น้อย
กว่า 26x26 มม. จานวน 2 เส้น ยึดทัง้ สอง
ด้านของเสา จานวน 1 ชุด

-

14,500

-

- สานักการศึกษา
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35 รถเข็นพืน้ เหล็กพับได้ ขนาด 60x90x88 ซม.
สามารถบรรทุกน้าหนักได้สูงสุด 350 กก.
จานวน 2 คัน ๆ ละ 3,050 บาท

-

6,100

-

- สานักการศึกษา

36 ชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า
60x30x157.8 ซม. จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 1,500
บาท

-

4,500

-

- สานักการศึกษา

37 ชั้นวางหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 90x34x190
ซม. จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท
38 เครื่องโทรศัพท์ระบบสายเดีย่ ว ปรับระดับ
เสียงได้ 3 ระดับ ปรับระดับเสียงสนทนาได้ 6
ระดับ จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท

-

6,400

-

- สานักการศึกษา

-

4,500

-

- สานักการศึกษา

39 ฉากกัน้ 3 พับ ขนาดไม่น้อยกว่า 130x180
ซม. จานวน 2 อัน ๆ ละ 3,800 บาท
40 บอร์ดไม้อดั ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40x2.25 ม.
หนาไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมทาสี
จานวน 15 อัน ๆ ละ 7,500 บาท

-

7,600

-

- สานักการศึกษา

-

112,500

-

- สานักการศึกษา

-

210,000

-

- สานักการศึกษา

1 โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนอนุบาล โต๊ะนักเรียน 1 ตัว
ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x60 ซม. หน้าโต๊ะ
ทาด้วยไม้อดั ทับด้วยโฟเมก้า ชั้นวางหนังสือบุ
ไม้อดั ขาเหล็ก, เก้าอีน้ ักเรียน 6 ตัว ขนาดไม่
น้อยกว่า 30x30x70 ซม. ทาด้วยไม้อดั ทับ
ด้วยโฟเมก้า ขาเหล็ก จานวน 30 ชุด ๆ ละ
7,000 บาท
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2 โต๊ะ เก้าอีน้ ักเรียน ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า
60x40x54 ซม. ขนาดเก้าอีไ้ ม่น้อยกว่า
35x30.2x30x54.5 ซม. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก.โต๊ะเรียนและ
มอก. เก้าอีเ้ รียนทาด้วยพลาสติก
(POLYPROPYLENE) โครงโต๊ะและเก้าอีส้ ีเทา
เข้ม จานวน 60 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 90,000 บาท
- โต๊ะเก้าอีน้ ักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า
60x40x67 ซม. ขนาดเก้าอีไ้ ม่น้อยกว่า
39x38x38x68.5 ซม. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก.โต๊ะเรียน และ
มอก. เก้าอีเ้ รียนทาด้วยพลาสติก
(POLYPROPYLENE) โครงโต๊ะและเก้าอีส้ ีเทา
เข้มจานวน 90 ชุด ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน
144,000 บาท,
'- โต๊ะเก้าอีน้ ักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า
60x40x76 ซม.ขนาดเก้าอีไ้ ม่น้อยกว่า
40.5x46x40x78.5 ซม. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. โต๊ะเรียนและ
มอก. เก้าอีเ้ รียน ทาด้วยพลาสติก
(POLYPROPYLENE) โครงโต๊ะและเก้าอีส้ ีเทา
เข้ม จานวน 45 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 76,500 บาท

-

310,500

-

- สานักการศึกษา

3 โต๊ะพร้อมเก้าอีน้ ักเรียน ระดับมัธยม (มอก.)
ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 40x60x76 ซม. ขนาด
เก้าอีไ้ ม่น้อยกว่า 39x39.5x80 ซม. จานวน
200 ชุด ๆ ละ 2,200 บาท

-

440,000

-

- สานักการศึกษา

4 เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วยชุด
อุโมงค์และกระดานลื่นแบบวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 270x630x240 ซม. พร้อมติดตัง้ จานวน
1 ชุด

-

97,000

-

- สานักการศึกษา
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5 สปริงโยกเยกไดโนเสาร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
42x140x55 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน
ทีน่ งั่ ทาจากพลาสติกแผ่น สปริงทาจากเหล็ก
กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1
ซม. ฐานทาจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
20x20 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. พร้อม
ติดตัง้ จานวน 2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท

-

30,000

-

- สานักการศึกษา

6 สปริงโยกเยกเอลิเกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
42x140x55 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน
ทีน่ งั่ ทาจากพลาสติกแผ่น สปริงทาจากเหล็ก
กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1
ซม. ฐานทาจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
20x20 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. พร้อม
ติดตัง้ จานวน 2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท

-

30,000

-

- สานักการศึกษา

7 สปริงโยกเยกปลาวาฬ ขนาดไม่น้อยกว่า
75x94x100 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน
ทีน่ งั่ ทาจากพลาสติกแผ่น สปริงทาจากเหล็ก
กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1
ซม. ฐานทาจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
20x20 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. พร้อม
ติดตัง้ จานวน 2 ตัว ๆ ละ 9,000 บาท

-

18,000

-

- สานักการศึกษา

8 ม้ากระดก 4 ทีน่ งั่ สปริงคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า
300x40x89 ซม. พร้อมติดตัง้ จานวน 2 ชุด ๆ
ละ 17,000 บาท

-

34,000

-

- สานักการศึกษา

9 เครื่องเล่นเชือกปีนป่าย ผลิตจากเหล็กกลม
ขนาดใหญ่ ถักด้วยเชือกไนล่อนขนาดใหญ่ทงั้ 2
ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 195x195x190 ซม.
พร้อมติดตัง้ จานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท

-

32,000

-

- สานักการศึกษา
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10 ชิงช้า 3 ทีน่ งั่ ขนาดไม่น้อยกว่า
150x304x200 ซม. พร้อมติดตัง้ จานวน 1 ชุด

-

23,000

-

- สานักการศึกษา

11 ชุดเครื่องเล่นสนาม ชิงช้ากระดานลื่น ผลิต
จากพลาสติกทนทานแข็งแรง ประกอบด้วย
ชิงช้าพลาสติก 2 ทีน่ งั่ หอคอยกระดานลื่น 1
ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 269x298x192 ซม.
จานวน 1 ชุด

-

45,500

-

- สานักการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

1 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 150
แรงม้า ความยาวไม่น้อยกว่า 4.9 เมตร
กระบะเหล็กหลังคาอลูมเิ นียม เบาะนัง่ 3 แถว
พร้อมผ้าใบกันสาด 3 ด้าน จานวน 1 คัน

-

1,375,000

-

- สานักการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

1 เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้าได้ ไม่น้อยกว่า 450 ลิตรต่อนาที
พร้อมติดตัง้ จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
11,000 บาท

-

44,000

-

- สานักการศึกษา

2 แท้งค์น้าขนาด 2,000 ลิตร พร้อมขาตัง้ แท้งค์
สแตนเลส จานวน 1 ชุด
3 ปัม๊ น้าอัตโนมัตแิ รงดันคงที่ ขนาด 250 วัตต์
พร้อมติดตัง้ จานวน 1 เครื่อง
1 เครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน มีขนาด
กาลังขยาย 100 วัตต์ ใช้ไฟ 220 โวลท์
มีช่องเสียบไมค์ 3 ช่อง และมีช่องอินพุท 2
ช่อง เพือ่ รองรับสัญญาณจากภายนอก 2 ช่อง
มีช่องเสียบ USB, วิทยุ FM พร้อมรีโมท
ตูล้ าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิว้ 2 ทาง 1 คู่
ไมโครโฟนแบบไดนามิคพร้อมสาย 10 เมตร 1
ชุด และสายสัญญาณ AUX ยาว 10 เมตร 2
ชุด พร้อมติดตัง้ เช็คระบบ จานวน 25 ชุด ๆ
ละ 12,900 บาท

-

31,500

-

- สานักการศึกษา

-

18,500

-

- สานักการศึกษา

-

322,500

-

- สานักการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน
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2 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนทีแ่ บบลากจูง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 นิว้ 450 วัตต์ มีช่องสาหรับ
เสียบ USB เล่น MP3 พร้อมไมค์ลอยมือถือ 2
ตัว รองรับบลูทูธ จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 14,700
บาท

-

44,100

-

- สานักการศึกษา

3 เครื่องเสียงภายในห้องเรียน พร้อมติดตัง้
ประกอบด้วย ลาโพงชนิด 2 Way พร้อมชุด
แขวนผนัง, เครื่องขยายและผสมสัญญาณเสียง
เครื่องขยายเสียงกาลังขับ 30 วัตต์ มี
ช่องสัญญาณขาเข้าของไมโครโฟน 3 ช่อง มี
ช่องสัญญาณขาเข้าของสัญญาณทัว่ ไป (AUX)
2 ช่อง มีช่องต่อสัญญาณขาออกสาหรับการ
บันทึก (AUX OUT) , ไมโครโฟน Dynamic
Microphone (ชนิดสาย) พร้อมสายสัญญาณ,
ขาไมค์ตงั้ โต๊ะ, ตูส้ าหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่อง
เสียง จานวน 8 ชุด ๆ ละ 29,220 บาท

-

233,760

-

- สานักการศึกษา

4 เครื่องช่วยสอนสาหรับห้องเรียน ประกอบด้วย
เครื่องขยายเสียงกาลังไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ ที่
8 โอห์ม ใช้ไฟ 220 โวลต์ มีช่องเสียบไมค์ 2
ช่อง และมีช่องอินพุตเพือ่ รองรับญญาณ
ภายนอก 1 ช่อง มีขนาดไม่น้อยกว่า 27x7x18
ซม., ตูล้ าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิว้ 2 ทาง
จานวน 1 คู่, ไมโครโฟนแบบไดนามิคพร้อม
สายยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และชั้นวาง
เครื่องเสียง พร้อมติดตัง้ และทดสอบระบบ
จานวน 3 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

-

33,000

-

- สานักการศึกษา
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ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน
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5 เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
เพาเวอร์แอมป์ 250+250 วัตต์ เครื่องขยาย
เสียง 1 ตัว, สเตอริโอมิกเซอร์ 4 ช่อง ผสม
สัญญาณเสียง 1 ตัว, ตูล้ าโพง 15 นิว้ 400
วัตต์ 2 ใบ, สายลาโพง 10 เมตร 2 เส้น,
สายสัญญาณเสียง 1 เมตร 2 เส้น, ไมโครโฟน
สาหรับเครื่องเสียง 1 ตัว จานวน 1 ชุด

-

35,000

-

- สานักการศึกษา

6 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ประกอบด้วย เครื่อง
ขยายเสียง 100 W.RMS, ลาโพง ขนาดไม่
น้อยกว่า 2x8 นิว้ , ไมโครโฟน แบบไร้สาย 2
ตัว, มีขาตัง้ ไมค์ชนิดตัง้ พืน้ 2 ตัว, มีช่องต่อ
USB จานวน 1 ชุด

-

45,000

-

- สานักการศึกษา

7 วิทยุซีดี Bluetooth Stereo ขนาดไม่น้อยกว่า
32x13.3x21.5 ซม. น้าหนักประมาณ 2 กก.
(ไม่รวมแบตเตอรี่) จานวน 1 เครื่อง

-

3,500

-

- สานักการศึกษา

8 เครื่องเล่น CD MP3 หูหวิ้ ลาโพง Stereo
กาลังขับ 50W ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
จานวน 7 เครื่องๆ ละ 3,800 บาท

-

26,600

-

- สานักการศึกษา

9 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
5 วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครื่องแท่นชาร์ต
แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาว เหล็กพับ จานวน
10 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท

-

120,000

-

- สานักการศึกษา

1 เครื่องมัลติมเิ ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens
จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 30,300 บาท

-

242,400

-

- สานักการศึกษา
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2 เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens
พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 นิว้ จานวน 8 ชุด ๆ
ละ 67,500 บาท

-

540,000

-

- สานักการศึกษา

3 เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens
พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิว้ และขาตัง้ เครื่อง
ฉาย สาหรับใช้ในกิจกรรมหอประชุมใหญ่
จานวน 1 ชุด

-

80,000

-

- สานักการศึกษา

4 จอรับภาพแบบขาตัง้ เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า
120 นิว้ จานวน 1 จอ
5 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
20,800 บาท
6 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิก
เซล ขนาดจอภาพขัน้ ต่า 32 นิว้ จานวน 1
เครื่อง

-

6,000

-

- สานักการศึกษา

-

62,400

-

- สานักการศึกษา

-

10,300

-

- สานักการศึกษา

7 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า
1920x1080 พิกเซล ขนาดจอภาพขัน้ ต่า 55
นิว้ จานวน 24 เครื่อง ๆ ละ 26,500 บาท

-

636,000

-

- สานักการศึกษา

8 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติ อล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล จานวน 1 ตัว

-

63,500

-

- สานักการศึกษา

9 แฟลชสาหรับกล้องถ่ายรูป คลื่นความถี่ 2.4
GHz จานวน 1 อัน

-

28,220

-

- สานักการศึกษา
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ั ฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 เครื่องชั่งดิจติ อล ชั่งได้สูงสุด 600 gm อ่านค่า
ละเอียด 0.01 gm จานวน 1 เครื่อง
2 ชุดการทดสอบสเปกตรัม มีกล่องเซนเซอร์แสง
LDR ทดลองร่วมกับกล่องแสงพร้อมกรองสี
ม่วง คราม น้าเงิน ส้ม แดง ขนาดไม่น้อยกว่า
40x55 ซม. จานวน 1 ชุด

-

17,500

-

- สานักการศึกษา

-

5,800

-

- สานักการศึกษา

3 รถเข็นอาหาร รถเข็น 3 ชั้น โครงตัวรถทาด้วย
โลหะ มีล้อจ้านวน 4 ล้อ มีดา้ มจับเข็น
เคลื่อนทีไ่ ด้ ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 18x32x32
นิว้ จานวน 1 ตัว

-

8,000

-

- สานักการศึกษา

1 ชั้นคว่าถาดหลุมสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า
60x280x150 ซม. จานวน 5 ชุด ๆ ละ
29,500 บาท

-

147,500

-

- สานักการศึกษา

2 ผ้าม่าน/ม่านปรับแสงชนิดใบกรองแสง พร้อม
ติดตัง้ ประกอบด้วย ผ้าม่านเวที (ห้องประชุม
ใหญ่) ผ้าม่านหลุยส์หน้าเวที ขนาด 6.92 x
2.36 เมตร 1 ชุด, ม่านปรับแสง (ห้อง
เซิร์ฟเวอร์) ขนาด 2.03 x 1.85 เมตร 1 ชุด
ขนาด 2.06 x 1.85 เมตร 1 ชุด, ม่านปรับ
แสง (ห้องประชุม) ขนาด 1.73 x 2.40 เมตร 2
ชุด จานวน 1 ชุด

-

41,200

-

- สานักการศึกษา

3 เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า
15 กิโลกรัม เป็นเครื่องแบบถังเดีย่ ว เปิดฝาบน
มีระบบปัน่ แห้งหรือหมาด จานวน 1 เครื่อง

-

18,000

-

- สานักการศึกษา

4 หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร
ระบบอัตโนมัติ จานวน 2 ใบ ๆ ละ 9,500 บาท

-

19,000

-

- สานักการศึกษา
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(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
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หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

5 เครื่องผสมแป้งแบบตัง้ พืน้ ขนาด 20 ลิตร
อ่างผสมเป็นสแตนเลส ไฟฟ้า 220V.-50Hz.
กาลังไฟ 1100 วัตต์ ความเร็วในการหมุน
40-170 รอบ/นาทีน้าหนัก 83 กก. ขนาดไม่
น้อยกว่า 54x49x78 ซม. จานวน 1 เครื่อง

-

40,000

-

- สานักการศึกษา

6 เตาอบเบเกอรี่ 4 ถาดเหล็ก ขนาดภายนอกไม่
น้อยกว่า 128x90x122 ซม. ภายในไม่น้อย
กว่า 88x63x25 ซม. มีรางจุดแก๊สด้านล่าง 5
ท่อ ด้านข้าง 2 ท่อ ให้ความร้อนด้วยแก๊ส
ภายนอกและภายใน ทาจากเหล็ก จานวน 1
เครื่อง

-

30,000

-

- สานักการศึกษา

7 เครื่องกรองน้า เครื่องกรองทาจากสแตนเลส
มีระบบแบควอชในตัว เส้นผ่าศูนย์กลาง 10
ซม. ยาว 60 ซม. ท่อน้าเข้าออก 1/2 นิว้ หนา
3 มม. มีจกุ ถ่ายสารหัว-ท้าย บรรจุสารกรอง 7
ลิตร จานวน 4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท

-

60,000

-

- สานักการศึกษา

1 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง
มีกระแสเชื่อมสูงสุด 160 แอมป์ ใช้ได้กบั ลวด
เชื่อมขนาด 0.26-3.2 มม. กาลังไฟ 3.9 KVA
จานวน 1 เครื่อง

-

12,900

-

- สานักการศึกษา

2 เครื่องเลื่อยปรับองศา ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า
10 นิว้ กาลังไฟฟ้าทีใ่ ช้ 1,430 วัตต์ ความเร็ว
รอบตัวเปล่า 4,200 RPM ความสามารถใน
การตัดสูงสุด ตัดที่ 0 องศา:91x305 มม. ตัดที่
45 องศา: 91x215 มม. จานวน 1 เครื่อง

-

22,000

-

- สานักการศึกษา
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(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

3 ปัม๊ ลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,300 วัตต์ มีถงั เก็บ
ลม 50 ลิตร ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ พร้อม
อุปกรณ์ สายลม 10 เมตร, ตัวต่อคอปเปอร์,
กาสี,
แม็กซ์ลม จานวน 1 เครื่อง

-

14,900

-

- สานักการศึกษา

4 สว่านไฟฟ้า มีกาลังไฟ 800 วัตต์ หัวจับดอก
ไม่น้อยกว่า 26 มม. ใช้เจาะคอนกรีต ไม้ และ
เหล็กได้ จานวน 1 เครื่อง

-

16,500

-

- สานักการศึกษา

5 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง มีแรงดันน้า 130 บาร์
มอเตอร์ขนาด 7 กิโลวัตต์ ความเร็ว 3,400
รอบ/นาที จานวน 1 เครื่อง

-

9,900

-

- สานักการศึกษา

1 กลองควอททอม ตัวกลองเป็นไม้ Maple
ประกอบด้วย กลอง 5 ใบ ขนาด 6x6.5 นิว้
หนา 8 ชั้น 1 ใบ และหนา 6 ชั้น 1 ใบ,
10x9.5 นิว้ หนา 6 ชั้น 1 ใบ, 12x11 นิว้ หนา
6 ชั้น 1 ใบ , 13x11.5 นิว้ หนา 6 ชั้น 1 ใบ
จานวน 1 ชุด

-

94,000

-

- สานักการศึกษา

2 กลองสแนร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิว้ ตัวกลอง
ไม้ Maple หนา 6 ชั้น สูง 12 นิว้ ขอบกลอง
Aluminum High, Tension หมุดยึดกลอง 12
หลัก จานวน 1 ชุด

-

76,000

-

- สานักการศึกษา

3 เมลโลโฟน ตัวเครื่องทองเหลืองชุบเงิน ปาก
ลาโพง 268.5 มม ท่อ 11.73 มม. ลูกสูบ 3
Piston Valves จานวน 3 ตัว ๆ ละ 99,000
บาท

-

297,000

-

- สานักการศึกษา

4 บาริโทน ตัวเครื่องทองเหลือง ชุบเงิน
ปากลาโพง 254 มม. ท่อลม 14.50 มม. ลูกสูบ
3 Piston Valves จานวน 3 ตัวๆ ละ
118,000 บาท

-

354,000

-

- สานักการศึกษา
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(บาท)

เป้าหมาย
ที่
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หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

5 ยูโฟเนียม ตัวเครื่องทองเหลือง ชุบเงิน ปาก
ลาโพง 280 มม. ท่อลม 14.50 มม. ลูกสูบ 3
Piston Valves ท่อลมเปลี่ยนสาหรับนัง่
บรรเลง จานวน 3 ตัว ๆ ละ 128,000 บาท

-

384,000

-

- สานักการศึกษา

6 ทูบา ตัวเครื่องทองเหลืองชุบเงินปากลาโพง
366 มม. ท่อลม 16.80 มม. ลูกสูบ 3 Piston
Valves จานวน 2 ตัว ๆ ละ 210,000 บาท

-

420,000

-

- สานักการศึกษา

7 กลองเบส เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิว้ ตัวกลองไม้
Maple หนา 7 ชั้น กว้าง 14 นิว้ ขอบกลอง
ไม้ Maple หนา 10 ชั้น หมุดยึดกลอง
Alminum Dic-cast 8 หลัก จานวน 1 ใบ

-

57,000

-

- สานักการศึกษา

8 กลองเบส เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิว้ ตัวกลองไม้
Maple หนา 7 ชั้น กว้าง 14 นิว้ ขอบกลอง
ไม้ Maple หนา 10 ชั้น หมุดยึดกลอง
Alminum Dic-cast 8 หลัก จานวน 1 ใบ

-

59,000

-

- สานักการศึกษา

9 ทรอมโบน ตัวเครื่อง ทองเหลืองเคลือบแลก
เกอร์ ปากลาโพงทองเหลืองชนิด Gold Brass
204.4 มม. ท่อลม 12.70 - 13.34 มม. ท่อ
สไลด์ดา้ นนอกและด้านใน Nickel Silver
จานวน 5 ตัว ๆ ละ 85,000 บาท

-

425,000

-

- สานักการศึกษา

10 คลาริเน็ต ตัวเครื่อง Grenadilla คีย์
silver-plated nickel Silver/Bochm 17 คีย์
6 Rings Barrel 65 มม. จานวน 5 ตัวๆ ละ
62,000 บาท

-

310,000

-

- สานักการศึกษา

11 ทรัมเป็ต ตัวเครื่องทองเหลืองชนิด Yellow
Brass ชุบเงิน, ปากลาโพงทองเหลืองชนิด
Gold Brass 123 มม. ,ท่อลม 11.65 มม.
ลูกสูบ 3 Piston Valves จานวน 5 ตัว ๆ ละ
44,000 บาท

-

220,000

-

- สานักการศึกษา
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12 เทเนอร์แซกโซโฟน ตัวเครื่องทองเหลือง
เคลือบแลคเกอร์ คีย์ Front F ปุม่ กดพลาสติก
สีขาว พร้อมทีร่ องนิว้ โป้งปรับระดับได้ จานวน
2 ตัว ๆ ละ 72,000 บาท

-

144,000

-

- สานักการศึกษา

13 อัลโตแซ็กโซโฟน ตัวเครื่องทองเหลืองเคลือบ
แลกเกอร์ คีย์ Front F ปุม่ กดพลาสติกสีขาว
พร้อมทีร่ องนิว้ โป้งปรับระดับได้ จานวน 2
ตัว ๆ ละ 68,000 บาท

-

136,000

-

- สานักการศึกษา

14 ปิคโคโล ตัวเครื่อง ABS resin คีย์ / ปากเป่า
Nickel silver (Silver-plated) จานวน 1 ตัว
15 ฟลุต ตัวเครื่อง Nickel Silver คีย์ Nickel
Silver (Silver-plated) /offset G/E
Machanism จานวน 2 ตัว ๆ ละ 30,000
บาท

-

43,000

-

- สานักการศึกษา

-

60,000

-

- สานักการศึกษา

16 เมโลเดียน จานวน 32 คีย์ ระบบเสียง
โซปราโน จานวน 20 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท
17 ฆ้องวงใหญ่ ประกอบด้วย ร้านฆ้องแกะสลัก
ลวดลายลงรักปิดทอง จานวน 1 ร้าน และลูก
ฆ้อง เป็นฆ้องลงหินหล่อ จานวน 1 ชุด

-

32,000

-

- สานักการศึกษา

-

28,500

-

- สานักการศึกษา

18 ฆ้องวงเล็ก ประกอบด้วย ร้านฆ้องแกะสลัก
ลวดลายลงรักปิดทอง จานวน 1 ร้าน และลูก
ฆ้อง เป็นฆ้องลงหินหล่อ จานวน 1 ชุด

-

28,500

-

- สานักการศึกษา

19 ระนาดเอก ประกอบด้วย รางระนาดเอก
แกะสลักลายลงรักปิดทองจานวน 1 ราง และ
ผืนระนาดเอก เป็นไม้ชิงชันคัดพิเศษ จานวน 1
ผืน จานวน 1 ชุด

-

52,000

-

- สานักการศึกษา

20 ระนาดทุม้ ประกอบด้วย รางระนาดทุม้
แกะสลักลายลงรักปิดทอง จานวน 1 ราง
และผืนระนาดทุม้ เป็นไม้ไผ่บงคัดพิเศษ
จานวน 1 ผืน จานวน 1 ชุด

-

44,000

-

- สานักการศึกษา
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21 ชุดนาฏศิลป์ ประกอบด้วย บอดีส้ ูทติดเพชร,
เกาะอกติดเพชร, กระโปรงซีฟองสองชั้น, จีบ
หน้านาง, สไบจีบใหญ่, สไบผ้าไหม, ปิน่ ปักผม,
สังวาลย์ชุดใหญ่, สร้อยคอต่างหู, ดอกไม้
มาลัยซีก, วิกผม อย่างละ 8 ชิ้น จานวน 1 ชุด

-

60,000

-

- สานักการศึกษา

22 ชุดนาฏศิลป์ไทย ร.5 ผู้หญิง ประกอบด้วย
เสื้อลูกไม้แขนยาว, โจงกระเบนสาเร็จรูป, ผ้า
พาดบ่า, ชุดไทยพระราชทาน, เสื้อเย็บจากผ้า
โทเร, โจงกระเบนสาเร็จรูป, ผ้าฝ้ายทอมือสไบ
อีสาน, ผ้าถุงเซิ้งต่อเชิง, สร้อยคอมุกระย้า,
ต่างหูมกุ แบบหนีบ , เข็มขัดมุก, สร้อยคอเซิ้ง
พร้อมต่างหู, เข็มขัดเซิ้งสีเงิน , อุบะห้อยผมปอ
อ้าย อย่างละ 10 ชิ้น และเสื้อเกาะอกผ้ามัน
20 ตัว จานวน 1 ชุด

-

60,500

-

- สานักการศึกษา
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย แบบที่ 1 จานวน 1
เครื่อง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8
แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สาหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Server) โดยเฉพาะและ
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า
1.7 GHz จานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory ไม่น้อยกว่า 11 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC
DDR4 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 8 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID
0,1,5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (hard Drive) ชนิด
SCSI หรือ SAS หรือ SATA ทีม่ คี วามเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือชนิด
Solid State Drives หรือดีกว่า และมีความจุ
ไม่น้อยกว่า 200 GB จานวนไม่น้อยกว่า 2
หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตัง้ ภายใน
(Internal) หรือภายนอก (External) จานวน
1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/100 Bese-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 17 นิว้ จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ
Hot Swap จานวน 2 หน่วย
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-

130,000

(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
- สานักการศึกษา

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

-

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน*
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน (OEM) ที่
มีลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย จานวน 69
ชุด ๆ ละ 22,300 บาท

-

1,538,700

-

- สานักการศึกษา

3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงาน
สานักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ าร
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย จานวน 5 ชุด ๆ
ละ 19,800 บาท

-

99,000

-

- สานักการศึกษา

4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 8 เครื่อง ๆ
ละ 4,300 บาท

-

34,400

-

- สานักการศึกษา

5 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดา จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ
9,000 บาท

-

63,000

-

- สานักการศึกษา

6 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด NET work แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท

-

31,600

-

- สานักการศึกษา

-

23,700

-

- สานักการศึกษา

8 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท
9 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จานวน 1
เครื่อง

-

52,000

-

- สานักการศึกษา

-

37,000

-

- สานักการศึกษา
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งบประมาณและที่ผ่านมา
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2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 1 จานวน 30 เครื่อง ๆ ละ
5,700 บาท

-

171,000

-

- สานักการศึกษา

11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 2 จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
23,000 บาท

-

46,000

-

- สานักการศึกษา

12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
21,000 บาท

-

42,000

-

- สานักการศึกษา

13 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด
24 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
14 ป้ายประชาสัมพันธ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ชนิดติดตัง้
ภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์และติดตัง้
ประกอบด้วย จอแสดงผลชนิด LED Full
Color Display Outdoor ขนาดจอ LED
Screen : 2048*3072 มม., ชุดคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ควบคุมระบบ อุปกรณ์สาหรับ
สารองไฟฟ้า UPS และชุดอุปกรณ์สาหรับรับส่งสัญญาณภาพ, ค่าติดตัง้ ค่าโครงสร้างระบบ
ไฟฟ้าแบบเสาเดียว และระบบสายสัญญาณ,
ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้า สาหรับควบคุมและ
ระบบสายฟ้าและสายสัญญาณ (ระยะไม่เกิน
50 เมตร) จานวน 1 ชุด

-

130,000

-

- สานักการศึกษา

-

975,900

-

- สานักการศึกษา
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2563
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(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

15 จอ LED Outdoor Display ประกอบด้วย
จอแสดงผลชนิด LED Full Color Display
Outdoor ระดับ P8 ขนาดจอ LED Screen :
2048 x 3072 มม., ชุดคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ควบคุมระบบ ชุดคอมพิวเตอรสาหรับ
ควบคุมพรอมโปรแกรมควบคุม อุปกรณ
สารองไฟฟา และชุดอุปกรณสาหรับ รับ-ส
งสัญญาณภาพ, คาติดตัง้ ระบบไฟฟา และ
ระบบสายสัญญาณ, ตูควบคุมระบบไฟฟา
สาหรับควบคุมและ ระบบไฟฟาและ
สายสัญญาณ (ระยะ 50 เมตร) จานวน 1 ชุด

-

960,900

-

- สานักการศึกษา

16 ระบบอินเตอร์เน็ต อาคารประถม
ประกอบด้วย อุปกรณ์หลักสาหรับควบคุม
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(CloudCoreController) ชนิด 36 หน่วย
ประมวลผล พร้อมช่องเสียบอุปกรณ์สาหรับ
สายใยแก้วนาแสง อย่างน้อย 4 ช่อง 1 เครื่อง,
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2
Switch Managed) ขนาด 10 ช่อง 3 เครื่อง,
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 3
ตัว, อุปกรณ์สารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 3
เครื่อง, ตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ตู้ wall rack 6U ลึก 60 ซม. 3
ตู,้ ชั้นวางภายในตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3 ชั้น, งานติดตัง้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 2 3 จุด จานวน 1 ระบบ

-

229,500

-

- สานักการศึกษา
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ประเภท
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ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

17 ระบบอินเตอร์เน็ต อาคารอนุบาล
ประกอบด้วย อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 10 ช่อง พร้อม
ช่องเสียบตัวแปลงสัญญาณสายใยแก้วนาแสง
แบบ SFP 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch Managed)
ขนาด 10 ช่อง 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 1
ตัว, อุปกรณ์สารองไฟขนาด 800 VA 1 เครื่อง
, ตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ตู้ wall rack 6U ลึก 60 cm 1 ตู,้
ชั้นวางภายในตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1 ชั้น, งานติดตัง้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 2 1 จุด จานวน 1 ระบบ

-

81,200

18 กล้องวงจรปิด ประกอบด้วย กล้อง 16 ตัว,
เครื่องบันทึก 1 เครื่อง, ทีวี 1 เครื่อง พร้อม
ติดตัง้ จานวน 1 ชุด

-

250,000

-

- สานักการศึกษา

-

16,982,820

-

-

รวม

174

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผ.08

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

4

สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 โต๊ะทางานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า
180x80x75 ซม. จานวน 2 ตัวๆ ละ 15,900
บาท

-

31,800

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายบริหารฯ

2 โต๊ะทางานเหล็ก 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า
159x79x74 ซม. จานวน 4 ตัวๆ ละ 8,500 ตัว

-

34,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายบริหารฯ
งานสัตวแพทย์

3 โต๊ะประชุม
- ขนาดไม่น้อยกว่า 120x80x75 ซม. จานวน
3 ตัวๆ ละ 5,000 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จานวน
2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท

-

20,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายบริหารฯ

4 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75
ซม. จานวน 2 ตัวๆ ละ 3,350 บาท

-

6,700

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายบริหารฯ

5 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 92.4x61.9x75
ซม. จานวน 1 ตัว
6 โต๊ะสาหรับวางคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 80x60x75 ซม. จานวน 1 ตัว
7 โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 180(ก) x 90(ล)
x 75(ส) ซม. จานวน 4 ตัว ตัวละ 6,200 บาท
8 โต๊ะทางานเหล็ก 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า
159x79x74 ซม. จานวน 1 ตัว

-

4,000

-

-

-

2,800

-

-

-

24,800

-

-

-

8,500

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2

175

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
9 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
180x75x75 ซม. จานวน 21 ตัว ตัวละ 2,200
บาท รวม 46,200 บาท

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

-

46,200

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สามชัย (10)
ศูนย์ฯ ท.2 (6)
ศูนย์ฯ รักษาภิษุ (5)

10 ตูเ้ อกสารเหล็ก บานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อย
กว่า 118.4x40x87.4 ซม. จานวน 2 ตูๆ้ ละ
3,600 บาท

-

7,200

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายบริหารฯ

11 ตูเ้ ก็บเอกสารเหล็ก 2 บานเปิดสูง ขนาดไม่
น้อยกว่า 91.4x45x182 ซม. จานวน 2 ตูๆ้ ละ
4,500 บาท

-

9,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายส่งเสริมสุขภาพ

12 ตูเ้ อกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อย
กว่า 91.5x45.7x183 ซม.

-

5,500

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

13 ตูเ้ อกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า
110x40x80 ซม. จานวน 3 ตู้ ตูล้ ะ 3,600 บาท

-

10,800

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายบริการสิ่งแวดล้อม

14 ตูเ้ ก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่
น้อยกว่า 91.5(ก) x 45.7 (ล) x 183 (ส) ซม.
จานวน 2 ตูๆ้ ละ 5,500 บาท

-

11,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์เพชรเกษม

15 ชั้นวางอเนกประสงค์ พร้อมฝาหลัง ขนาดไม่
น้อยกว่า 119.5 x 45.5 x182.8 ซม. จานวน
3 ตูๆ้ ละ 6,200 บาท

-

18,600

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม

16 ตูเ้ ก็บเอกสารแบบเหล็กบานเลื่อนกระจก
ขนาดไม่น้อยกว่า 110(ก) x 60(ล) x 80(ส)
ซม. จานวน 1 ตู้

-

3,600

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม

17 ตูเ้ ก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก บานเปิด ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 88 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87
ซม. จานวน 1 ตู้

-

5,300

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
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18 ตูเ้ ก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 118.4x40.6x87.4 ซม. จานวน 2 ตูๆ้ ละ
4,600 บาท

-

9,200

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2

19 ตูเ้ อกสารเหล็กแบบ 6 ลิ้นชัก 1 ช่องว่าง 1
บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 118.4x40.6x87.4
ซม. จานวน 2 ตูๆ้ ละ 5,800 บาท

-

11,600

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2

20 ตูเ้ อกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่ไม่
น้อยกว่า 91.5x45.7x183 ซม. จานวน 1 ตูๆ้
ละ 5,500 บาท

-

5,500

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2

21 เก้าอีท้ างาน ขนาดไม่น้อยกว่า
70x74x118-130 ซม. จานวน 4 ตัวๆ ละ
5,500 บาท

-

22,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
งานสัตวแพทย์

22 เก้าอีค้ อมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
52x50x90-100 ซม. จานวน 5 ตัวๆ ละ
1,800 บาท

-

9,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป

23 เก้าอีอ้ เนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ากว่า
49x40x80 ซม. จานวน 7 ตัวๆ ละ 2,000 บาท

-

14,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

24 เก้าอี้ อเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ากว่า
45x55x90 ซม. จานวน 6 ตัวๆ ละ 1,200 บาท

-

7,200

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
ห้องประชุม

25 เก้าอีอ้ เนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
47x56x92 ซม. จานวน 25 ตัวๆ ละ 1,400
บาท

-

35,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม
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26 เก้าอีแ้ ถวรอตรวจ 5 ทีน่ งั่ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 289x68x77 ซม.
โครงโครเมีย่ ม ทีน่ งั่ ผลิตจากเหล็ก จานวน 11
แถวๆ ละ 7,000 บาท (เพชรเกษม 5 แถว,ท.
2 6 แถว)

-

77,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม
ศูนย์ฯ ท.2

27 เก้าอีก้ ลม ขนาดไม่ต่ากว่า 64x64x59-84 ซม.
สามารถปรับความสูงเบาะนัง่ ด้วยระบบโช๊ค
แก๊ส จานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท

-

5,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2 ศูนย์ฯ ท.3

28 โซฟา ประกอบด้วย
- แบบ 3 ทีน่ งั่ ขนาดไม่น้อยกว่า 198x77x77
ซม.จานวน 1 ตัว
- แบบ 1 ทีน่ งั่ ขนาดไม่น้อยกว่า 104x77x77
ซม. จานวน 2 ตัว
- โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 90x60x42 ซม.
จานวน 1 ตัว

-

28,100

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
ห้องประชุม

29 เครื่องดูดฝุุน ความจุฝุน 2 ลิตร มีกาลังไฟไม่
ต่ากว่า 1600 วัตต์ มีระบบกรองฝุุน จานวน 2
เครื่องๆ ละ 9,000 บาท

-

18,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

30 โต๊ะหมูบ่ ูชา ทาด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมูบ่ ูชา 9 ตัว
ความกว้างไม่น้อยกว่าตัวละ 9 นิว้ มีฐานรอง
โต๊ะหมู่ จานวน 1 ชุด

-

8,500

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป

31 พัดลมตัง้ พืน้ ขนาด 16 นิว้ จานวน 2 ตัวๆ ละ
2,500 บาท
32 พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้
ระบายความร้อนเครื่องเสียง จานวน 2 ตัว ตัว
ละ 2,500 บาท

-

5,000

-

-

-

5,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
(เครื่องเสียง)

33 พัดลมดูดอากาศชนิดติดกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 นิว้ จานวน 2 ชุดๆ ละ 2,500 บาท

-

5,000
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สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
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เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

34 รถเข็นแบบ 2 ล้อ สแตนเลส
จานวน 1 คัน

-

8,500

-

-

35 แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จานวน 2 ตัวๆ
ละ 9,900 บาท
36 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู
ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตัง้
จานวน 2 เครื่อง

-

19,800

-

-

-

21,000

-

-

37 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู ชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตัง้
จานวน 2 เครื่อง

-

28,600

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

38 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตัง้
จานวน 1 เครื่อง

-

32,400

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม

39 เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู แบบ
แยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตัง้ จานวน 3 เครื่องๆ ละ 40,200
บาท

-

120,600

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป

40 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000
บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตัง้ จานวน 1
เครื่อง
41 พัดลมตัง้ พืน้ ขนาด 16 นิว้ จานวน 2 ตัวๆ ละ
2,500 บาท
42 ฉากกัน้ ห้อง (Partitinroom) ขนาดไม่น้อยกว่า
100x5x156 จานวน 2 ชุด ชุดละ 6,400 บาท

-

25,900

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป

-

5,000

-

-

-

12,800

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2

1 หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- หลังคาสาเร็จรูป ชนิดทาด้วยไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็กมีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้าย
เปิดแบบโช๊คอัพ ราคาตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
จานวน 1 ชุด

-

34,000

-

-
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สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
(เครื่องเสียง)
สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายบริหารงานทัว่ ไป
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม

สานักการสาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 กรงสุนัข ขนาดไม่น้อยกว่า 157x107x130 ซม.
- ประตูเปิด 2 บาน
- ถาดรองสแตนเลส 2 ใบ
- ล้อเลื่อนแบบล๊อคล้อได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 3
นิว้
- ถอดกัน้ ห้องได้ สามารถรวมเป็นห้องใหญ่ได้
- พืน้ พลาสติก ถอดล้างทาความสะอาดง่าย
จานวน 10 กรง กรงละ 35,000 บาท

-

350,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์

2 บ่วงจับสุนัข
- ขนาดความยาวด้ามขยายแล้วไม่น้อยกว่า
150 ซม.
- เป็นด้ามทาด้วย อลูมเิ นียม
- มีบ่วงรัดทีป่ ลายทาด้วยโลหะ สาหรับจับ
สุนัข จานวน 2 อันๆ ละ 30,000 บาท

-

60,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์

3 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง 120 บาร์ จานวน 2
เครื่องๆ ละ 10,000 บาท

-

20,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

1 เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumcne
พร้อมจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาด
เส้นทแยงมุม ไม่น้อยกว่า 120 นิว้ จานวน 1
ชุด

-

43,400

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
(ห้องประชุม)

2 ตูล้ าโพงแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิว้
มีไลท์เอาท์พุท พร้อมดอก จานวน 1 คู่

-

6,500

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
(ห้องประชุม)

3 เครื่องเล่น ดีวีดี จานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,500
บาท

-

7,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
(ห้องประชุม)
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4 เพาเวอร์แอมป์ ขนาด 2x1200 วัตต์ จานวน 1
ตัว

-

33,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
(ห้องประชุม)

5 ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ประกอบด้วย
- เพาเวอร์แอมป์พร้อมกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
2500 วัตต์ จานวน 4 ชุด
- ชุดจ่ายไฟ (ตูโ้ หลดเซ็นเตอร์) จานวน 1 ชุด
- ตูล้ าโพงคางหมู 4 ทาง พร้อมดอก MID
12"x3 drivers HI 1.75x1 drivers จานวน 8
ตู้ พร้อมประกอบ
- ไมค์หนีบปกเสื้อชนิดไร้สายพร้อมชุดรับ
สัญญาน จานวน 4 ชุด
- ครอสโอเวอร์ 2 ทาง จานวน 2 ชุด
- ตูแ้ ร็ค 12 U (เปิดบน) จานวน 2 ใบ
- มิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ช่อง จานวน
1 ชุด
- ไวเรทบูทเตอร์สาหรับเพิม่ สัญญาณไมค์ลอย
จานวน 1 ชุด

-

642,900

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
(เครื่องเสียง)

6 ชุดไมค์สาหรับห้องประชุมจานวน 20 ตัว
พร้อมเครื่องควบคุม และติดตัง้
- ไมค์ชุดประธาน จานวน 1 ตัว
- ไมค์ชุดผู้ร่วมประชุม จานวน 19 ตัว
- ชุดจ่ายกระแสไฟและควบคุมไมค์ จานวน 1
ชุด

-

180,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารทัว่ ไป
(ห้องประชุม)

7 เครื่องเล่น DVD รองรับแผ่น DVD/CD/MP3
สามารถบันทึกเสียงร้องผ่านช่องสัญญาณ USB

-

4,500

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ
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8 อุปกรณ์ปูองกันไฟตกไฟเกิน สาหรับเครื่องนึง่
ฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติ จานวน 2 เครื่องๆ ละ
4,800 บาท

-

9,600

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
ศูนย์ฯ ท.3

9 ชุดเครื่องเสียงประกอบด้วย
- เครื่องขยายเสียงแอมป์ 1 เครื่อง
- ตูล้ าโพงขนาด 12 นิว้ 2 ตู้
- ไมโครโฟนแบบไดนามิคชนิดมีสาย
2 ชุด
- ไมค์ลอยแบบ 2 ไมค์ถอื 1 ชุด
- เครื่องโปรเซสเซอร์ควบคุมลาโพง
1 เครื่อง
- พร้อมติดตัง้ เช็คระบบ

-

250,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

10 วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM
- ขนาดกาลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย
ตัวเครื่องแท่นชาร์ท แบตเตอรี่
1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ จานวน 7 เครื่องๆ
ละ 12,000 บาท

-

84,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค

11 เครื่องขยายเสียงติดตัง้ ประชาสัมพันธ์ พร้อม
ติดตัง้
- เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 150 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
- ลาโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 8
โอห์ม 2 คู่
- ไมโครโฟนแบบไดนามิคพร้อมสาย 5 เมตร
สาหรับติดตัง้ บนหลังคารถกระบะ 4 ประตู
จานวน 1 ชุด

-

25,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์

12 ไฟฉุกเฉิน ขนาด 12 วัตต์ พร้อมรีโมต จานวน
1 เครื่อง

-

5,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ
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ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 - โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
50 นิว้ ขนาดความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า
1920x1080 พิกเซล
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 17,800 บาท
- ชุดขาแขวนโทรทัศน์ LED
ขาแขวน LED LCD และขาแขวนฝูาเพดาน ก้ม
เงย หมุนได้ 360 องศา พร้อมสายสัญญาณ
BGA และ HDMI พร้อมติดตัง้ จานวน 4 ตัวๆ
ละ 8,500 บาท

-

105,200

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝุายบริหารฯ

2 เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumcne
พร้อมจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาด
เส้นทแยงมุม ไม่น้อยกว่า 120 นิว้ จานวน 1
ชุด

-

43,400

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทัว่ ไป
(ห้องประชุม)

1 ตูแ้ ช่ขยะติดเชื้อ
- ตูแ้ ช่แข็งฝาทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร
- ผนังตูเ้ สริมฉนวนกันความร้อน ความ
หนาแน่นสูง
จานวน 4 เครื่องๆ ละ 21,500 บาท

-

86,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายบริการสาธารณสุข

2 เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย
(Inbody) สาหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ร่างกาย ด้วยการวัดค่าความต้านทาน
กระแสไฟฟูาต่อเซลล์ในร่างกายผ่านเท้าและ
แขนทัง้ 2 ข้าง

-

280,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

3 เครื่องปรับอุณหภูมิ สระว่ายน้าและอุณภูมิ
อัตโนมัติ โดยใช้ระบบ Heat pump ขนาด
ความจุไม่เกิน 25 กิโลวัตต์

-

320,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
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4 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัตแิ บบสอดแขน
พร้อมพิมพ์ผลอัตโนมัติ จานวน 9 เครื่อง
เครื่องละ 70,000 บาท
- ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric
- วัดค่าความดันได้ตงั้ แต่ 0-300 มม. ปรอท
และค่าชีพจรได้ตงั้ แต่ 30-200 ครั้งต่อนาที
- เครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยาสูง ค่า
ความคลาดเคลื่อน + 3 มม. ปรอทและค่าชีพ
จรไม่เกิน + 5%
- ตัวเครื่องมีระบบความระความปลอดภัยจาก
แรงดันลมเกิน 300 มม.ปรอท
- มีปมุ หยุดฉุกเฉิน Emergency Stop
- สามารถตัง้ เวลาได้
- เครื่องมีระบบประหยัดพลังงาน เมือ่ ไม่มกี าร
ใช้งานเกิน 2 นาที

-

630,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
ศูนย์ฯ รักษาภิษุ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม
ศูนย์ฯ บุญวรรโณ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
ศูนย์ฯ ท.3
ศูนย์ฯ ท.4
ศูนย์ฯ สนามกลาง

5 เครื่องวัดความดัน แบบเคลื่อนทีต่ งั้ บนแสตน
- มีจอแสดงค่า BP & Pluse เป็นแบบ LCD
Digital
- สามารถวัดค่าความดันโลหิต ได้ตงั้ แต่ 0 ถึง
299 mmHg
- สามารถวัดค่า Pulse ได้ตงั้ แต่ 30 ถึง 199
ครั้งต่อนาที จากค่าเฉลี่ย 3 ครั้ง
- สามารถวิเคราะห์ได้ทงั้ ระบบ Automatic
และ Manual
- ทางานอัตโนมัติ โดยเริ่มตัง้ แต่กดปุมุ Start
จนถึงทราบค่าควบคุมการทางานด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิก

-

70,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
ศูนย์ฯ ท.4

184

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

6 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟูาชนิดอัตโนมัติ
(Automated External Defibrillator)
- เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก
น้าหนักเบา หรือน้าหนักไม่เกิน 3.2 กิโลกรัม
- ใช้พลังงานจาก Bettery ชนิด Lithium
เป็นแบบก้อน 1 ก้อน
- สามารถแนะนาการใช้งานให้กบั ผู้ใช้ทงั้
ภาษาไทยและแสดงข้อความ ภาษาอังกฤษ
ปรากฏบนหน้าจอ และมี Metronome ให้
จังหวะในการกดหน้าอก
- ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน FDO510K จานวน
18 เครื่อง เครื่องละ 98,000 บาท

-

1,764,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายบริการและ
ศูนย์บริการทัง้
15 ศูนย์
ห้องพยาบาลและ
รถพยาบาลฉุกเฉิน

7 เครื่องพ่นยา จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ
4,800 บาท
- ทางานด้วยไฟฟูา ใช้คอมเพลสเซอร์แบบ
ลูกสูบ
- มีอตั ราการไหลของยาไม่ต่ากว่า 0.25 มล./
นาที
- มีอตั ราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า 5
ลิตร/นาที
- มีระดับความดังของเสียงไม่เกิน 602 เดซิเบล

-

9,600

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.3
ศูนย์ฯ ท.2

8 เครื่องชั่งน้าหนักเด็กดิจติ อล ขนาด 20
กิโลกรัม มีตวั เครื่องและถาดรองนอน พร้อม
อุปกรณ์จานวน 2 ชุดๆ ละ 4,500 บาท

-

9,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม

9 เครื่องชั่งน้าหนักผู้ใหญ่ดจิ ติ อล ขนาด 200
กก.พร้อมทีว่ ัดส่วนสูง

-

20,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม
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10 เตียงปฏิบัตกิ ายภาพบาบัด แบบปรับสูงต่าได้
แบบตอนเดียวมีคันโยกทีท่ ้ายและปลายเตียง

-

75,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม

11 เตียงนอนเหล็ก 3 ฟุต รุ่นมาตรฐานทาจาก
เหล็ก จานวน 2 เตียงๆ ละ 3,000 บาท

-

6,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2

12 รถเข็นทาแผล 3 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
40x55x80 ซม. โครงสร้างทาด้วย Stainless
ท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ลูกล้อขนาดไม่
น้อยกว่า 3 นิว้

-

6,900

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2

13 ราวฝึกเดิน ปรับส่วนสูงได้ ขนาดไม่น้อยกว่า
3 เมตร กว้าง 75 ซม. 2 ด้าน ปลายทัง้ สอง
ลาดลง เสาบาร์จานวน 4 เสา

-

37,800

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม

14 โต๊ะวางเครื่องมือเมโยแบบมีถาดรองรับ
เครื่องมือแพทย์ ทาจากสแตนเลส 33x48 cm
ปรับความสูง 80-120 มีลูกล้อ ขนาด 4 นิว้
จานวน 2 อัน ตัวละ 4,000 บาท

-

8,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2

15 โคมไฟผ่าตัดเล็กพร้อมหลอดไฟ มีฐาน 5 ล้อ 5
แฉก โคมไฟยืดหยุน่ ปรับได้ระยะได้ 360
องศา สามารถปรับความสูงได้ จานวน 1 อัน

-

15,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2

16 เก้าอีน้ วดคอ บ่า ไหล่ เก้าอีโ้ ครงเหล็กพับได้
เป็นเบาะหุม้ ฟองน้า ขนาดไม่น้อยกว่า
90x15x40 ซม. จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ
6,500 บาท

-

6,500

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
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วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

17 เตียงยืดหลัง (Itang up) เป็นเตียงพับเก็บได้
ใช้สาหรับยืดตัว ปรับเบาะเฉียงตามองศาได้
โดยมีเบาะรองรับหลัง ศรีษะ และลาตัว ทา
ด้วยผ้าใบ 2 ชั้น ขนาดเบาะไม่น้อยกว่า
40x100 ซม. โครงสร้างเตียงทาจากสแตนเลส
มีทลี่ ็อคข้อเท้า มีสายรัดตัวขนาดกว้าง มีแกน
ความสูงเพิม่ ปรับตามความสูงของผู้ใช้งาน
ขนาดเตียงเมือ่ พับเก็บในแนวราบ ไม่น้อยกว่า
60 x 100 ซม.

-

15,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

18 เครื่องนึง่ ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40
ลิตร เป็นเครื่องนึง่ ทีใ่ ช้ความร้อนและความดัน
ไอน้าเพือ่ ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ในการนึง่ ผ้าก๊อซ
สาลี ถุงมือยางเครื่องมือ และวัสดุอปุ กรณ์ทาง
การแพทย์ตา่ งๆ ห้องนึง่ ทาด้วยเหล็กแผ่นไร้
สนิม (Stainless Steel) สามารถอบฆ่าเชื้อได้
ทีร่ ะดับความร้อนไม่ต่ากว่า 121-132 องศา
เซียลเซส กระบวนการทางานอัตโนมัตติ งั้ แต่
เริ่มจนจบ ภาชนะบรรจุน้าสาหรับใช้ในระบบ
จานวน ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร มีระบบปูองกัน
สัญญาณเตือนพร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ
ความร้อนสูงเกินไป มีขนาดตัวห้องนึง่ มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่ต่ากว่า 300 มม.ความลึกไม่
ต่ากว่า 570 มม. มีขนาดตัวเครื่องกว้างไม่ต่า
กว่า 57 มม. ยาวไม่ต่ากว่า 66 ซม. สูงไม่ต่า
กว่า 42 ซม. จานวน 6 เครื่อง เครื่องละ
165,000 บาท รวมเป็น 990,000 บาท

-

990,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.3
ศูนย์ฯ ท.4
ศูนย์ฯ ท.5
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
ศูนย์ฯ สนามกลาง
ศูนย์ฯ พ่อพรหม

187

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครืองใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

19 เครื่องวัดออกซิเจนทีป่ ลายนิว้
- หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LED
- แสดงค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจน 70-100%
- แสดงค่าชีพจร 25-250 BPM
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5 V 2 ก้อน ของ AAA
จานวน 15 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท

-

67,500

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการ
ทัง้ 15 ศูนย์

1 เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น จานวน 2 เครื่อง

-

9,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ศูนย์ฯ ท.4

2 เครื่องกรองน้า จานวน 1 เครื่อง

-

22,000

-

-

3 ตูเ้ ย็นควบคุมอุณภูมเิ ป็นตูเ้ ย็นใช้สาหรับแช่
วัคซีนเพือ่ ควบคุมอุณภูมิ ความเย็นทีเ่ หมาะสม
ขนาดไม่ต่ากว่า 9 คิวบิกฟุต แบบ 2 ประตู

-

15,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ

4 ตูเ้ ย็นขนาดไม่ต่ากว่า 7 คิวบิกฟุต แบบ 2
ประตู จานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,400 บาท

-

18,800

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม
ศูนย์ฯ ท.2

5 ถังขยะสแตนเลส มีฝาปิดแบบเหยียบและมีล้อ
ขนาดไม่ต่ากว่า 12x16 นิว้ จานวน 1 ถัง

-

4,800

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์กฬี า

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครืองใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
1 จักรยานออกกาลังกายสาหรับกายภาพบาบัด
ไฟฟูา จานวน 3 ตัว ตัวละ 37,500 บาท
- เป็นจักรยานเอนปัน่ ระบบ Magnetic
- ปรับความหนักเบา - เบา ด้วยระบบแม่เหล็ก
ได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ
- ขนาดของ Flywheel หนักไม่น้อยกว่า 7
กิโลกรัม
- หน้าจอ LCD แสดงผล เวลา ความเร็ว
ระยะทางแคลอรี่ และอัตราการเต้นของหัวใจ
- เบาะปรับหน้า หลังหรือสูง ต่าได้ตามสรีระ
ของผู้ใช้
- เบาะนัง่ และพนักพิงอัดด้วย วัสดุนมุ่ หุม้ หนัง
อย่างดี
- สามารถบริหารกล้ามเนือ้ แขนและหัวไหล่ได้
- อุปกรณ์ปรับความหนืดหนักเบาได้
- มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก
- ขนาดไม่น้อยกว่า 66x112x137 ซม.
- รับน้าหนักผู้ใช้ได้ ไม่น้อยกว่า 90 กก.
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-

112,500

(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
2 ลู่เดิน-วิ่ง ไฟฟูาสาหรับกายภาพบาบัด ใช้ฝึก
เดิน
- ใช้ออกกาลังกายด้วยวิธีการเดิน - วิ่ง ออก
กาลังกาย และยังใช้เพือ่ ทากายภาพบาบัด
เพือ่ ฟืน้ ฟูร่างกาย
- มอร์เตอร์ขนาด 2.0 HP.
- สามารถปรับความเร็ว 1-16 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- หน้าจอแสดงผล LED แสดงค่า เวลา,
ความเร็ว,ระยะทาง,แคลอรี,่ ความชัน,และ
อัตราการเต้นของหัวใจ
- มีโปรแกรมสาเร็จรูปทัง้ หมด 9 โปรแกรม
- วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้มอื จับ
- มีระบบปูองกันความปลอดภัย
- มีช่องต่อ MP3,SB,USB และมีลาโพงในตัว
- มีปมุ Qulck Speed สามารถปรับเพิม่ ลด
ความเร็วได้งา่ ย
- พืน้ รับแรงกระแทก ทาให้ออกกาลังกายได้
อย่างปลอดภัย
- รับน้าหนักผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง 130 กิโลกรัม
- สามารถพับเก็บได้
- มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ขนาดพืน้ ทีว่ ิ่งไม่น้อยกว่า 48x45 ซม.
- ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 90x210x155
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-

58,000

(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครืองใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 คอมพิวเตอร์และเครื่องสารองไฟขนาด 800
VA และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ าร สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุก๊ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มา
จากโรงงาน (OME) ทีม่ ลี ิขสิทธิ์ถกู ต้องตาม
กฏหมายเครื่องละ 22,300 บาท จานวน 2
เครื่อง

-

44,600

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายบริหาร
(ห้องประชุม)
ฝุายบริการสาธารณสุข

2 เครื่องบันทึกข้อมูลและตรวจนับเวชภัณฑ์คง
คลัง จานวน 1 เครื่อง
- จอสัมผัส (Touch Screen) ขนาดไม่น้อย
กว่า 3.5 นิว้
- ระบบปฏิบัตกิ ารไม่ต่ากว่า Windows
Mobile 6.5 Pro
- พร้อมชุดโปรแกรม (Software) บริหาร
เวชภัณฑ์ รองรับการควบคุมคงคลังและ
แบบฟอร์มรายงาน

-

57,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
งานเภสัชกรรม

3 อุปกรณ์อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8
MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interace)
แบบ USB ได้
- สามารถใช้กบั บัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ทีใ่ ช้แรงดันไฟฟูาขนาด 5
Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่าง
น้อย จานวน 17 เครื่องๆ ละ 700 บาท

-

11,900

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝุายบริการและ
ศูนย์บริการทัง้
15 ศูนย์
ห้องพยาบาลและ
รถพยาบาลฉุกเฉิน
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สานักงาน ประมวลผล
แบบที่ 1
และเครื่องสารองไฟขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัตกิ าร สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊
กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OME) ทีม่ ลี ิขสิทธิ์ถกู ต้องตาม
กฏหมายจานวน 13 เครื่องๆ ละ 28,300 บาท

-

367,900

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สามชัย
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
ศูนย์ฯ อู่ ท.ส.
ศูนย์ฯ ท.2
ศูนย์ฯ โพธิพงษา
ศูนย์ฯ พ่อพรหม(2)
ศูนย์ฯ ท.4(2)
ฝุายบริการฯ

5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท

-

15,800

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สามชัย

6 เครื่องสารองไฟฟูาขนาด 800 VA
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

-

2,800

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สามชัย

7 เครื่อง / จอ ประชาสัมพันธ์ดจิ ติ อล เคลื่อนที่
คุณลักษณะดังนี้
- เครื่องรับโทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิว้
มีช่องควบคุมการทางาน มีช่องสัญญาณ ไม่
น้อยกว่า 2 ช่อง
- เครื่องจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ดจิ ติ อล
- ขาตัง้ ล้อเลื่อน
- Software สาหรับปูอนคาสั่งและการ
จัดการสื่อ
- สายสัญญาน RJ45 และอุปกรณ์ในการ
ติดตัง้
- จานวน 2 ชุด ๆ ละ 126,000 บาท

-

252,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

รวม
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8,101,400

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผ.08

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

5

เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
และเครื่องจักรทีเ่ หมาะสม
เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 ตูเ้ ก็บเอกสาร จานวน 2 ตูๆ้ ละ 5,500 บาท
แบบ 2 บานประตู มีมอื จับชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ระดับ 3 ชั้น คุณสมบัตติ ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)

-

11,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่
ต่ากว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตัง้ จานวน 2
เครื่องๆ ละ 28,600 บาท

-

57,200

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตัง้
จานวน 5 เครื่องๆ ละ47,000 บาท

-

235,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาฯ
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า
30,000 บีทียู พร้อมติดตัง้ จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 40,200 บาท

-

80,400

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาฯ
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า
26,000 บีทียู พร้อมติดตัง้ จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 36,200 บาท

-

72,400

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาฯ
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า
18,000 บีทียู พร้อมติดตัง้ จานวน 20 เครื่องๆ
ละ 26,200 บาท

-

524,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาฯ
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
7 พัดลมอุตสาหกรรม ตัง้ พืน้ 3 ขา ขนาด 24 นิว้
จานวน 3 เครื่องๆ ละ 6,500 บาท

-

19,500

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

1 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น จานวน 1 เครื่อง

-

6,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

-

-

-

สำนักกำรสำธำรณสุขฯ
ฝ่ำยบริกำรสิ่งแวดล้อม

2 ถังขยะคอนเทรนเนอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 21
ลบ.ม. ฝาข้างใช้เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 มม.
พืน้ ถังใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 มม.
จานวน 3 ลูกๆ ละ 250,000 บาท

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

750,000

3 ชุดถังบรรทุกขยะ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7
ลูกบาศก์เมตร มีหเู กีย่ วด้านข้าง ข้างละ 2 หู
ติดตัง้ กับชุดถังอย่างมัน่ คงแข็งแรง ผนัง
ด้านข้าง สร้างจากเหล็กแผ่นขนาดความหนา
ไม่น้อยกว่า 3 มม. ส่วนพืน้ สร้างจากเหล็ก
แผ่น ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.
จานวน 5 ใบๆ ละ 95,000 บาท

-

475,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

4 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังชนิดข้อแข็ง
จานวน 15 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท

-

142,500

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

5 เครื่องตัดแต่งพุม่ ไม้ จานว 10 เครื่องๆ ละ
10,200 บาท

-

102,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

1 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า
220/380V จานวน 1 เครื่อง

-

50,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

2 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา แรงดันไฟไม่น้อย
กว่า 220 V จานวน 1 เครื่อง

-

13,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

3 เครื่องทดสอบความเป็นชนวนแบบ
ดิจติ ลั ช่วงทดสอบ 5 ระดับ จานวน
1 เครื่อง

-

13,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

4 เครื่องมัลติเตอร์วัดแรงดัน
จานวน 1 เครื่อง

-

17,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

5 โคมไฟลูกศร LED จานวน 20 ชุดๆ ละ
19,000 บาท

-

380,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

6 เครื่องปัน่ ไฟอเนกประสงค์ จานวน 1 เครื่อง
สาหรับการใช้งานนอกสถานที่ เครื่องยนต์
เบนซิน กาลังไฟ 5 กิโลวัตต์

-

22,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

7 วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM
- ขนาดกาลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย
ตัวเครื่องแทนชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง
เหล็กพับ จานวน 34 เครื่องๆ ละ 12,000
บาท

-

408,000

-

-

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

1 สว่านกระแทก ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 550
วัตต์ ควบคุมด้วยระบบอิเล็คโทรนิค จานวน
1 เครื่อง

-

3,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

2 ชุดเครื่องมือช่าง จานวน 14 รายการ พร้อม
กล่องเครื่องมือ จานวน 1 ชุด

-

30,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

3 เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 16 นิว้ สามารถใช้ใบ
ตัด 14 นิว้ ได้ ปากกาจับชิ้นงาน สามารถหมุน
ได้ 45 องศา จานวน 1 เครื่อง

-

18,500

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

4 เครื่องสกัดคอนกรีต กาลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง

-

90,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

5 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือขนาด 8 นิว้
จานวน 1 เครื่อง
6 เครื่องเจียร์ ขนาด 5 นิว้ จานวน 1 เครื่อง

-

5,600

-

5,500

7 สว่านไฟฟ้าไร้สาย
- สว่านไขควงไร้สาย ปรับระดับความเร็วได้
เจาะรูและขันน็อตได้ทงั้ ทิศทางทวนและตาม
เข็มนาฬิกาและมีไฟ LED จานวน 1 ชุด

-

5,400

-

-

8 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดพกพา
- แรงดันไฟขาเข้า (โวลท์) Single Phase 200
V-5.0/60 Hz
- แรงดันไฟขาออกขณะไร้ภาระ (โวลท์) 42
- กาลังไฟ 4.4
จานวน 1 เครื่อง

-

11,800

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

9 เครื่องอัดฉีดน้าแรงดันสูง ขนาด 130 บาร์มา
พร้อมปืน ปริมาณน้า 500 ลิตร/ชั่วโมง กาลัง
มอเตอร์ 2,200 วัตต์ ใช้กระแสไฟฟ้า 230
โวลท์ จานวน 1 เครื่อง

-

16,900

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ
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สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

10 เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
ตัวควบคุมแรงสั่นสะเทือนแบบแอ็คทีฟ และ
มือจับแบบลอยตัว ปรับระดับความเร็วในการ
ใช้งานได้ 7 ระดับ มอเตอร์มรี ะบบป้องกันโอ
เวอร์โหลดกาลังไฟ 1,500 วัตต์

-

32,400

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

11 สว่านโรตารี่ จานวน 1 เครื่อง กาลังไฟเข้า
800 วัตต์ แรงกระแทก 0-3 J พร้อมกระเป๋า
ใส่เครื่องมือ การกระแทก 0-4000 รอบ/นาที

-

11,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

12 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ จานวน
1 เครื่อง แบบพกพาได้ แรงดันไฟ 220 โวลต์
น้าหนัก 8 กิโลกรัม ขนาด 371x155x295
มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

-

12,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

13 เครื่องตัดไฟเบอร์ จานวน 1 เครื่อง กาลังไฟ
2,200 วัตต์ ความเร็วรอบ 3,800 รอบ/นาที
มีหจู บั วัสดุทาจากเหล็กและไฟเบอร์ ขนาดใบ
ตัด 355 mm" (14")

-

7,300

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ ติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM) ทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย จานวน 11 ชุดๆ
ละ 28,300 บาท

-

311,300

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า 1
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนฯ 1
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
9
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

2 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) เครื่อง
สารองไฟฟ้าขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM)ทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุดๆ
ละ 36,300 บาท

-

36,300

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงาน
สานักงานและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ าร
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก้ แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM) ทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุดๆ
ละ 19,800 บาท

-

19,800

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการคุณภาพ
อากาศ

4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ
Network จานวน 1 เครื่องๆละ 12,000 บาท

-

12,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
งานธุรการ

5 เครื่องพิมพ์องิ ค์เจ็ค โดยมีคุณสมบัติ พืน้ ฐาน
ดังนี้
- พิมพ์ลายเส้นโหมดประหยัดพิมพ์ ไม่น้อยกว่า
51 วินาที/แผ่น
- ความละเอียดงานพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x
1,200 dpi
- รองรับกระดาษขนาด A4,A3,A2.A (ม้วน/
แผ่น)
-ถาดใส่กระดาษบนขนาด A4-A3
-หน่วยความจา 256 MB
-หน้าจอสี LED ขนาด 4.3นิว้ จานวน 1 เครื่อง

-

56,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง

-

7,100

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

7 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 2
เครื่องๆ ละ 5,900 บาท

-

11,800

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

1 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้ แค็บ ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโล
วัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ

-

814,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาฯ
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

2 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ

-

575,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาฯ
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

3 รถบรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน ขนาด 4 ตัน
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 4,000 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 105
กิโลวัตต์ น้าหนักของรถรวมไม่ต่ากว่า 8,000
กิโลกรับ พร้อมกระบะ เครื่องปรับอากาศ
เครนกระเช้ายกสูง ชนิดพับได้ ไม่น้อยกว่า 12
เมตร และไฟสัญญาณกระพริบต่าง ๆ แบบ
LED

-

2,600,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ แบบธรรมดา จานวน 1 คัน

-

575,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170
กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จานวน 1 คัน

-

1,980,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
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ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

6 รถยนต์บรรทุกน้า แบบเอนกประสงค์ ตัวรถ
ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล 6 สูบ 4 จังหวะ
กาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่
รอบไม่เกิน 2,800 รอ/นาที ตอนท้ายหลังเก๋ง
ติดตัง้ ตูบ้ รรทุกน้า จานวน 1 คัน

-

6,000,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

7 รถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
อัดท้าย จานวน 1 คัน

-

2,400,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

8 รถยนต์บรรทุกพร้อมหลังคาอลูมเิ นียม ชนิด 6
ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล 4 สูบ 4 จังหวะ กาลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ทีร่ อบไม่
เกิน 3,000 รอบ/นาที จานวน 2 คัน ๆ ละ
2,800,000 บาท

-

5,600,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

9 รถบรรทุกเทท้ายแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ
เครื่องยนต์ดเี ซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,800 ซีซี ตอนท้าย
ติดตัง้ กระบะบรรทุก จานวน 1 คัน

-

950,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

10 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ตัวรถชนิด
4 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล 4 สูบ 4 จังหวะ
ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,800
ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตัง้ หลังคาอลูมเี นียม
สัญญาณไฟ จานวน 1 คัน

-

950,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

11 รถยนต์บรรทุกติดตัง้ เครนสลิงพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล 6 สูบ
4 จังหวะ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240
แรงม้าทีร่ อบไม่เกิน 3,000 รอบ/นาที
ตอนท้ายติดตัง้ กระบะบรรทุก จานวน 1 คัน

-

6,500,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

12 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จานวน 5 คันๆ ละ 40,800 บาท

-

204,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

13 รถยนต์บรรทุกติดตัง้ เครนไฮดรอลิก
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ
เครื่องยนต์ดเี ซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาด
ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,800
ซีซี จานว 1 คัน

-

2,000,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

14 รถยนต์บรระทุกน้า แบบเอนกประสงค์ ชนิด
10 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล 6 สูบ 4 จังหวะ
กาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่
รอบไม่เกิน 2,800 รอบต่อนาที ตอนท้ายหลัง
เก๋งติดตัง้ ตูบ้ รรทุกน้า จานวน 1 คัน

-

6,000,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

15 เทลเลอร์ลากจูง ชนิดไม่น้อยกว่า 2 ล้อ ขนาด
ความยาวไม่น้อยกว่า 3,000 มม. ความกว้าง
ภายในไม่น้อยกว่า 2,000 มม. จานวน 1 ชุด

-

500,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

16 ชุดซ่อมบารุงทางเคลื่อนทีใ่ ช้ซ่อมผิวจราจร
โดยวางหรือติดตัง้ บนรถบรรทุกแบบลากจูง
เครื่องยนต์เป็นต้นกาลังขับปัม๊ ไฮดรอลิก
พร้อมชุดเครื่องกระแทกเอนกประสงค์ พร้อม
ชุดตัดแอสฟลท์ตกิ คอนกรีต เครื่องบด
สั่นสะเทือนลูกกลิ้งคู่ชนิดเดินตามรถลากจู
แบบเคลื่อนีไ่ ด้ จานวน 1 ชุด

-

2,500,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

17 โครงสร้างเหล็ก (พ่วงข้าง) จานวน 2 ชุด ๆ ละ
10,000 บาท

-

20,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ
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ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
18 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ จานวน 3
คันๆ ละ 2,400,000 บาท

ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน

-

(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

7,200,000

สานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

1 รถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
เครื่องยนต์ดเี ซล 4 จังหวะ มีกาลังไม่น้อยกว่า
90 แรงม้าทีร่ อบเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,200
รอบต่อนาที จานวน 1 คัน

-

3,300,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

2 รถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 45
แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จานวน 1 คัน

-

1,500,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

3 รถดัม้ เปอร์ตดิ ตัง้ โม่ผสมปูนแบบเทหน้า
เครื่องยนต์ 1 สูบ จานวน 1 คัน

-

125,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

4 รถเข็นบรรทุกโคลนชนิด 2 ล้อ กว้าง ขนาด
0.70 ซม.ยาว 0.95 ซม.สูงขนาด 0.40 ซม.
ส่วนล่างยาว 0.55 ซม. จานวน 5 คันๆ ละ
10,500 บาท

-

52,500

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

5 เครื่องเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
กาลังไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า ความยาวแผ่น
บังคับโซ่ 11.50 นิว้ จานวน 10 เครื่องๆ ละ
5,000 บาท

-

50,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

6 รอกโซ่มอื สาว 1.5 ตัน ระบบลูกปืนจานวน 1
รายการ

-

11,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า
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(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์เกษตร

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

เพือ่ รักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ให้มปี ระสิทธิภาพ
พร้อมใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน
สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาที ขนาด 5
แรงม้าพร้อมติดตัง้ จานวน 1 เครื่องๆ ละ
13,400 บาท

-

13,400

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาฯ

2 เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน
สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาที ขนาด 7
แรงม้าพร้อมติดตัง้ จานวน 1 เครื่องๆ ละ
22,500 บาท

-

22,500

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาฯ

1 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ซ่อมแซม
กระเช้าลอยฟ้า

-

3,000,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

รวม

750,000

203

51,574,100

7,200,000

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผ.08

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

6

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน

1 ตูล้ าโพงและขาตัง้ ดังนี้
- เครื่องขยายเสียงเคลื่อนทีแ่ บบลากจูง ขนาด
12 นิว้ 350 วัตต์ มีช่องสาหรับเสียบ USB ,
MP3 และไมค์ลอย จานวน 4 ตูๆ้ ละ 7,500
บาท
- ขาตัง้ ลาโพงผลิตจากเหล็กพ่นสีดา ปรับ
สูงสุดได้ 198 เซนติเมตร - ต่าสุดได้ 123
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร
จานวน 2 คู่ๆ ละ 1,700 บาท

204

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

33,400

(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
-

กองสวัสดิการสังคม

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์กฬี า

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนใน
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์โดย
อาศัยประโยชน์จากการ
ออกกาลังกาย

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
1 เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง ดังนี้
1. เครื่องบริหารแบบฝึกก้าวเดินคู่ จานวน 5
ตัวๆ ละ 39,000 บาท
2. เครื่องบริหารหน้าท้อง (ม้า-โยก) จานวน
5 ตัวๆ ละ 35,000 บาท
3. เครื่องบริหารก้าวเดินสลับเท้า จานวน 5
ตัวๆ ละ 35,000 บาท
4. เครื่องบริหารแบบจักรยานก้าวเดิน จานวน
5 ตัวๆ ละ35,000 บาท
5. เครื่องบริหารบิวเอว 4 จุด จานวน 5
ตัวๆ ละ 35,000 บาท
6. เครื่องบริหารหัวไหล่แบบดึงลงแบบคู่
จานวน 5 ตัวๆ ละ 49,000 บาท
7. เครื่องบริหารแบบลูกตุม้ แกว่งแบบคู่
จานวน 5 ตัวๆ ละ 39,000 บาท
8. เครื่องบริหารแบบขาเหยียดตรง จานวน 5
ตัวๆ ละ 39,000 บาท
9. เครื่องบริหารหัวไหล่และหน้าอก จานวน
5 ตัวๆ ละ 37,000 บาท
10. เครื่องบริหารแบบนวดหลัง จานวน 5
ตัวๆ ละ 31,000 บาท

รวม

205

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

-

1,870,000

-

-

-

1,903,400

-

-

กองสวัสดิการสังคม

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผ.08

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

7

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม ค่าครุภณ
ั ฑ์
และนันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บี
ทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตัง้ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
28,600 บาท

-

57,200

-

- สานักการศึกษา

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 26,000 บี
ทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตัง้ จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ
36,200 บาท

-

253,400

-

- สานักการศึกษา

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บี
ทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตัง้ จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ
47,000 บาท

-

235,000

-

- สานักการศึกษา

4 ชุดรับแขก ประกอบด้วย โซฟาขาเหล็ก
จานวน 3 ทีน่ งั่ ขนาดไม่น้อยกว่า 194x72x72
ซม. จานวน 1 ตัว, โซฟาขาเหล็ก จานวน 1 ที่
นัง่ ขนาดไม่น้อยกว่า 68.5x72x72 ซม.จานวน
2 ตัว, โต๊ะกลางโซฟา ขนาดไม่น้อยกว่า
60x60x40 ซม. จานวน 1 ชุด

-

20,500

-

- สานักการศึกษา

5 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.
มีลิ้นชักอย่างน้อย 2 ลิ้นชัก มีกญ
ุ แจล็อก
จานวน 1 ตัว

-

3,300

-

- สานักการศึกษา

6 โต๊ะหมูบ่ ูชา โต๊ะทาด้วยไม้สัก ปิดทอง ลงลาย
มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น 1 ชุด
และ จานวน 7 ชิ้น 1 ชุด มีแท่นกราบ
จานวน 2 ชุดๆ ละ 25,400 บาท

-

50,800

-

- สานักการศึกษา

206

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน
ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

7 อาสนะ มีพนักพิง มีทเี่ สียบตาลปัตร มีกล่อง
บรรจุ จานวน 10 ชุด
8 เก้าอีส้ านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
85x59x100-103 จานวน 1 ตัว
1 กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจติ อล ความละเอียด
20 ล้านพิกเซล จานวน 1 ตัว
1 ทูบา คีย์ BBb ลูกสูบ 3 ลูกสูบ ตัวเครื่อง
เยลโลว์บราสชุบเงิน จานวน 1 ตัว
2 ทรอมโบน คียบ์ ีแฟลต/เอฟ ท่อลมขนาด
M 12.7-13.34 มม. ปากลาโพง 204.4 มม.
โกลด์บราส น้าหนักมาตรฐาน สไลด์ดา้ นนอก
เงินนิกเกิล สไลด์ดา้ นใน เงินนิกเกิล เคลือบ
แลคเกอร์ทอง จานวน 1 เครื่อง

-

28,530

-

- สานักการศึกษา

-

4,500

-

- สานักการศึกษา

-

14,000

-

- สานักการศึกษา

-

270,000

-

- สานักการศึกษา

-

85,000

-

- สานักการศึกษา

3 คลาริเน็ต Barrel ขนาด 65 มม. ตัวเครื่องทา
ด้วยไม้ Grenadilla คียช์ ุบเงิน สายรัดลิ้นและ
ฝาครอบปากเป่าชุบเงิน จานวน 1 เครื่อง

-

62,000

-

- สานักการศึกษา

4 ทรัมเป็ต ระดับเสียงบีแฟลต น้าหนักปานกลาง
ปากลาโพงโกลด์บราส 123 มม. ท่อลมขนาด
L11.73 มม. ตัวเครื่องทาด้วยเยลโลว์บราส
ชุบเงิน ปากเป่า 14B4 จานวน 1 เครื่อง

-

78,000

-

- สานักการศึกษา

5 ปิคโคโล เฮดจ๊อยท์และตัวเครื่องทาด้วยไม้เกร
นาดิลล่า คียท์ าด้วยนิกเกิลซิลเวอร์
อีแมคคานิซึมแบบแยก จานวน 1 เครื่อง

-

54,000

-

- สานักการศึกษา

6 ฟลุต ตัวเครื่องและปากเป่าทาด้วยโลหะเงิน
ชุบเงิน เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียงโด จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 75,000 บาท

-

150,000

-

- สานักการศึกษา

207

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

7 โอโบ ตัวเครื่องทาด้วย ABS Resin ระบบ
Simplified Conservatoire
(semi-automatic octave system) จานวน
1 เครื่อง

-

136,900

-

- สานักการศึกษา

8 บาซซูน 2 rollers 15 คีย์ ระบบกระเดือ่ งชุบ
เงิน ตัวเครื่องทาจากไม้บอสเนียนเมเปิล้
เคลือบแล็กเกอร์ จานวน 1 เครื่อง

-

380,000

-

- สานักการศึกษา

9 ฮอร์น วาล์ว 4 ลูกสูบแบบโรตารี่ ปากลาโพง
ขนาดกลาง ปากลาโพงแบบ Fixed ท่อลม
12 มม. กระบอกสูบเงินนิกเกิล
วาล์วโรเตอร์ แบบโซลิด ลีเวอร์แอคชั่น
แบบสตริง (ใช้สายเชื่อมโรตารี่วาล์วกับลิ่มนิว้ )
ผิวเคลือบแลคเกอร์ใส จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
165,000 บาท

-

330,000

-

- สานักการศึกษา

-

2,213,130

-

-

รวม

208

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผ.08

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

8

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณ
ั ฑ์

สานักงาน

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เทีเ่ หมาะสมเพียงพอใน
การปฏิบัตงิ าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000
บีทียู ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ สามารถ
จับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทา
ความสะอาดได้ พร้อมติดตัง้ จานวน 2
เครื่องๆ ละ 40,200 บาท

-

80,400

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้า
เพดาน เป่าลม 4 ทิศทางขนาดไม่ต่ากว่า
18,000 บีทียู ควบคุมการทางานด้วยรีโมท
คอลโทรลชนิดไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์ 5 และ
มอก. จานวน 2 เครื่องๆ ละ 34,000 บาท

-

68,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
ขนาด 18,000 BTU จานวน 1 เครื่อง
4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
ขนาด 36,000 BTU จานวน 1 เครื่อง
5 เก้าอีส้ านักงานหุม้ หนังสีดา มีพนักพิง มีเท้า
แขน สามารถปรับระดับสูง-ต่าได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 57x59x91 เซนติเมตร จานวน 10
ตัวๆ ละ 2,000 บาท

-

28,600

-

-

47,000

-

-

20,000

-

6 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล ขาว-ดา และ
สี ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครื่อง

-

120,000

-

- สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

7 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

-

17,000

-

- สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

209

- สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
- สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
- สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

8 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 15,000
บีทียู จานวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท

-

40,000

-

- สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

9 เก้าอีส้ านักงานมีพนักพิงสูง มีทวี่ างแขน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 54x58x88-98 ซม. จานวน 14
ตัวๆ ละ 1,900 บาท

-

26,600

-

- สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

10 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75
ซม. จานวน 9 ตัวๆ ละ 1,900 บาท

-

17,100

-

- สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

11 เครื่องสแกนลายนิว้ มือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน จานวน 5 เครื่องๆ ละ 9,700 บาท

-

48,500

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

12 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่น
และน้าได้ พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง

-

14,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

1 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อท่อขนาด 2
ก๊อก จานวน 1 เครื่อง

-

26,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

ครุภณ
ั ฑ์โมฆณาและเผยแพร่ เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เทีเ่ หมาะสมเพียงพอใน
การปฏิบัตงิ าน

1 กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจติ อล ความละเอียด
18 ล้านพิกเซล จานวน 1 เครื่อง

-

11,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

1 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 2 ตัน จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 11,000 บาท

-

22,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

2 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน จานวน 1 เครื่อง

-

28,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

3 เทปวัดระยะสแตนเลส ยาว 50 เมตร จานวน
1 อัน

-

4,500

-

-

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคารฯ

ครุภณ
ั ภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เทีเ่ หมาะสมเพียงพอใน
การปฏิบัตงิ าน

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เทีเ่ หมาะสมเพียงพอใน
การปฏิบัตงิ าน

210

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เทีเ่ หมาะสมเพียงพอใน
การปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สาหรับงาน
สานักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ าร
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ แบบประสิทธิภาพใน
การทางาน ประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน
(OEM) มีลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย จานวน
1 เครื่อง

-

19,800

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) พร้อม
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัตกิ าร จานวน 2 ชุด ๆ
ละ 28,300

-

56,600

-

-

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคารฯ

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) พร้อม
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัตกื าร จานวน 9 ชุด ๆ
ละ 28,300

-

254,700

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

211

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์สารวจ

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เทีเ่ หมาะสมเพียงพอใน
การปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

4 เครื่องสแกนเนอร์ จานวน 1 เครื่อง
- สามารถสแกนเอกสารสีได้
- สามารถบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ JPEG และ
PDF ได้
- สามารถสแกนเอกสารกว้างได้ไม่น้อยกว่า 36
นิว้
- ความละเอียดในการสแกนไม่ต่ากว่า 600
จุดต่อนิว้
- สามารถถ่ายเอกสารได้จานวนสาเนาสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 99 ชุด
- สามารถขยายเอกสารได้สูงสุด 400%
- สามารถรองรับกระดาษขนาด A0 ได้
- มี Hard Disk เพือ่ ใช้เก็บงานและพิมพ์งาน
ซ้าความจุไม่น้อยกว่า 320 GB
- มีชุดขาตัง้ พร้อมตัวเครื่อง
(คุณลักษณะทีเ่ ทศบาลกาหนด)

-

337,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคารฯ

5 โปรแกรมตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร พร้อมติดตัง้ และสาธิตการใช้โปรแกรมฯ

-

95,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคารฯ

1 ล้อวัดระยะทาง ชนิดเดินตาม จานวน 4
เครื่องๆ ละ 13,000 บาท

-

52,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง 3
ส่วนควบคุมอาคารฯ 1
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ทีน่ งั่ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
จานวน 1 คัน

-

1,288,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ จานวน 1
คัน

-

814,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

3 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1
ตันแบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
จานวน 1 คัน

-

863,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

รวม

-

213

4,398,800

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

9

การพาณิชย์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิมทีช่ ารุด
และสามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ

1 เก้าอีฟ้ ังคาบรรยายมีเท้าแขน พร้อมแผ่น
แล็คเชอร์พับเก็บได้ พร้อมติดตัง้ จานวน 510
ตัว

รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,700,000

1,700,000

214

ผ.08

-

-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผ.08

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

10 งบรายจ่ายเฉพาะกิจการ
กิจการเดินรถประจาทาง
หรือขนส่ง

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ

เพือ่ ใช้งานระบบความ
ปลอดภัยภายในสถานี
ขนส่งฯ

1 เครื่องกัน้ แขนไม้ยาว 6 เมตร เพือ่ กัน้ รถ
โดยสารเข้า-ออกสถานีขนส่งฯ พร้อมติดตัง้
จานวน 1 ชุด

รวม

-

-

215

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

สานักงานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผ.08

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 3
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

11 งบรายจ่ายเฉพาะกิจการ
กิจการสถานธนานุบาล

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้
เทีเ่ หมาะสมเพียงพอใน
การปฏิบัตงิ าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน(OEM) ทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,300 บาท

-

44,600

-

-

สถานธนานุบาล

2 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่ยาว จานวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท

-

46,000

-

-

สถานธนานุบาล

รวม

-

216

90,600

-

-

