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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานสาธารณสุข (ผ.01)
0
1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
0
นันทนาการ (ผ.01)
1.2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
0
นันทนาการ (ผ.02)
รวม
0
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.01)
0
รวม
0
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
0
และนันทนาการ (ผ.01)
3.1.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
0
และนันทนาการ (ผ.02)
3.2 แผนงานการพาณิชย์ (ผ.01)
0
รวม
0

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ.07

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
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โครงการ
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-

0
0

-

2
4

2,534,900
2,398,800

-

2

60,000

0

-

0

-

2

60,000

-

8

4,993,700

0

-

0

-

8

4,993,700

-

8
8

260,625,000
260,625,000

1
1

10
10

708,625,000
708,625,000

-

1

500,000

0

-

0

-

1

500,000

-

1

500,000

0

-

0

-

1

500,000

-

1
3

800,000
1,800,000

0
0

-

0
0

-

1
3

800,000
1,800,000

1

250,000,000
250,000,000

1
1

198,000,000
198,000,000

ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.01)
0
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ผ.01)
0
4.3 แผนงานสาธารณสุข (ผ.01)
0
รวม
0
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.01)
0
รวม
0
รวมทั้งสิ้น
0
-

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
5
1
4
10
60
60
89

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

29,461,000
112,800
1,176,000
30,749,800

0
0
0
0

145,822,000
145,822,000
443,990,500

0
0

2

-

1

250,000,000

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
0
0
0
0

-

0
0
1

198,000,000

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
5
1
4
10

29,461,000
112,800
1,176,000
30,749,800

60
60
91

145,822,000
145,822,000
891,990,500

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
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 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จ้างเหมาพนักงานทา เพื่อทาความสะอาด จัดจ้างพนักงานทาความ
360,000
- ศูนย์บริการ
ศูนย์บริการ
สานักการสาธารณสุขฯ
สะอาด
จ
านวน
3
คนๆ
ความสะอาด
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขสะอาด สาธารณสุขสะอาด ฝ่ายบริการสาธารณสุข
ละ 10,000 บาท/เดือน
ศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุขให้เป็น
เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นระเบียบเรียบร้อย
- ศูนย์ฯ สามชัย 1 คน
ระเบียบเรียบร้อย
มีสภาพพร้อม
- ศูนย์ฯ เพชรเกษม 1 คน
ให้บริการประชาชน
- ศูนย์ฯ ชีวาสุข 1 คน
2 จ้างเหมารื้อลอกคู
ระบายน้า

1. เพื่อแก้ปญ
ั หาคู
จ้างเหมารื้อลอกคู
ระบายน้าอุดตัน
ระบายน้า ในเขต
2. เพื่อให้น้าระบายได้ เทศบาลนครหาดใหญ่
สะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อป้องกันแหล่ง
เพาะพันธุย์ ุงลาย
รวม

-

-

2,174,900

2,534,900

3

-

-

- 1. คูระบายน้า
ปราศจาก ขยะ โคลน
ตม และสิ่งกีดขวาง
2. น้าไหลสะดวกไม่มี
น้าท่วมขัง
-

1. ลดความเดือดร้อน สานักการสาธารณสุขฯ
ของประชาชน
2. ลดแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์นาโรค
3. ทาให้มีสิ่งแวดล้อม
ที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
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 แผนงานศาสนา วัฒธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต
1 ปรับปรุงพื้นคอนกรีต เพื่อปรับปรุงพื้น
402,000
- พื้นคอนกรีตด้านหน้า ประชาชนที่มารับการ สานักการศึกษา
เดิ
ม
ด้านหน้าอัฒจันทร์ คอนกรีตด้านหน้า
อัฒจันทร์ประธานมี บริการได้รับความ
- งานทรายหยาบบดอัด
ประธาน
อัฒจันทร์ประธาน
ความแข็งแรง
สะดวกปลอดภัย
แน่น
สนามกีฬาจิระนคร
- งานพลาสติกกันชื้น
เพื่อความปลอดภัยใน - งานคอนกรีต, เหล็ก
การให้บริการ
เสริม และทาผิวขัดหยาบ
- งานรอยต่อคอนกรีต
ประชาชน
- งานผนังก่ออิฐ
- งานระบบท่อน้าเดิม
- งานระบบไฟฟ้าเดิม
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารฟุตซอล

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารฟุตซอล สนาม
กีฬาจิระนคร เพื่อ
ความปลอดภัยในการ
ให้บริการประชาชน

- งานรื้อถอนอาคาร
ห้องน้าเดิม, ปรับพื้นที่
พร้อมขนย้าย
- งานเทพื้นคอนกรีต
พร้อมทรายปรับระดับ
- งานคันทางเท้า ค.ส.ล.
- งานรื้อถอนและติดตั้ง
ตาข่ายเหล็ก
- งานติดตั้งตาข่ายกันนก
- งานก่อสร้างหลังคาคลุม
- งานติดตั้งเหล็กดัด
หน้าต่าง
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

3 ปรับปรุงสนามเปตอง
เป็นสนามตะกร้อ
พร้อมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า
และรั้วกั้นโดยรอบ

เพื่อปรับปรุงสนามเป
ตองเป็นสนามตะกร้อ
พร้อมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า และรั้วกั้น
โดยรอบ เพื่อ
ให้บริการประชาชน

- งานปรับระดับดิน
- งานทาพื้นคอนกรีต
- งานทาผิวพื้นยางพารา
เคลือบอะคริลิค
- งานทาสีพื้นสนาม
- งานรั้วตาข่าย พร้อม
ประตู
- งานระบบไฟฟ้า
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,180,000
-

634,000

5

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
อาคารฟุตซอลที่มี
ความแข็งแรง

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนที่มารับการ สานักการศึกษา
บริการได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

สนามกีฬาจิระนครมี สนามกีฬาจิระนครมี สานักการศึกษา
สนามตะกร้อเพิ่มขึ้น 1 สนามตะกร้อเพื่อ
สนาม
ให้บริการประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 รื้อถอนเสาไฟฟ้า
สนามฟุตบอล

เพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้า
สนามฟุตบอลเสาเก่า
จานวน 4 ต้น ใน
สนามกีฬาจิระนคร
เพื่อความปลอดภัยใน
การให้บริการ
ประชาชน
รวม

- งานกั้นพื้นที่ก่อสร้าง
- รื้อถอนเสาไฟฟ้า
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
182,800
-

2,398,800

6

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
เสาไฟฟ้าสนาม
ฟุตบอลเสาเก่าทั้ง 4
ต้นถูกรื้อถอนออก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนที่มารับการ สานักการศึกษา
บริการได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
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 แผนงานศาสนา วัฒธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนชุมชน
1.เพื่อช่วยธารง
ทาให้ใประชาชนมี
30,000
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนได้เข้าร่วม สานักปลัดเทศบาล
บ้านบางหัก ในการ ส่งเสริมและ
ส่วนร่วมในการ
ตักบาตรเนื่องใน
กิจกรรมทาบุญตัก
ฝ่ายอานวยการ
จัดกิจกรรมตัก
สืบทอด
ส่งเสริมและสืบทอด
โอกาสส่งท้ายปีเก่า บาตรและมีส่วนร่วม
บาตรเนื่องในโอกาส พระพุทธศาสนา ระพุทธศาสนา
ต้อนรับปีใหม่
ในการส่งเสริม/สืบ
ส่งท้ายปีเก่า
2.ช่วยส่งเสริม
พร้อมสร้างความ
พ.ศ.2562
ทอดพระพุทธศาสนา
ต้อนรับปีใหม่
ความรักความ
สามัคคีในชุมชน
พ.ศ.2562
สามัคคีในชุมชน

7

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
ชุมชน
บ้านบางหัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 อุดหนุนชุมชน
บ้านบางหัก
งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2562

1.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้
ตระหนักถึง
ระเบียบวินัย หน้าที่
ที่มีต่อตนเองและ
สังคม
2.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน
ช่วยส่งเสริมความ
รักความสามัคคีใน
ชุมชน
3.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดง
ความสามารถของ
ตน และเกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง
รวม

เด็ก/เยาวชน และ
ผู้เข้าร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี
2562 ของชุมชน
บ้านบางหัก

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
-

60,000

-
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2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู้เข้าร่วมงาน
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี
2562

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
1.เด็กและเยาวชนมี สานักปลัดเทศบาล ชุมชน
ระเบียบวินัย รู้หน้าที่ ฝ่ายอานวยการ บ้านบางหัก
ของตนเองและสังคม
2.เด็กและเยาวชน
เกิดความรักความ
สามัคคีกันในชุมชน
3.เด็กและเยาวชนมี
ความภาคภูมิใจใน
การแสดง
ความสามารถของตน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างถนนบริเวณ เพื่อก่อสร้างถนนให้ ก่อสร้างผิวจราจร
2,628,000
รอบอ่างเก็บน้้า
ได้มาตรฐานสะดวก แบบแอสฟัลท์ติก
เหนือค่ายลูกเสือ
ต่อการสัญจร
คอนกรีต ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ความยาว
876.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,256.00 ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
2 ปรับปรุงลานสวน
พักผ่อน ภายใน
สวนสาธารณะ

ปรับภูมิทศั น์ภายใน
สวนสาธารณะให้มี
ความสวยงาม

ปรับปรุงภูมิทศั น์
ลานพักผ่อนภายใน
สวนสาธารณะพื้นที่
โดยรอบสระน้้า และ
สนามเด็กเล่น

-

500,000
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-

2564
(บาท)

ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ได้พื้นผิวจราจร
ก่อให้เกิดความ
ส้านักการช่าง
แบบแอสฟัลท์
สะดวกในการ
ส่วนการโยธา
ติกคอนกรีตขนาด เดินทางแก่ประชาชน ฝ่ายสวนสาธารณะ
กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 876 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,256 ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร
- มีภมู ิทศั น์ที่สวยงาม เป็นที่พกั ผ่อนหย่อน ส้านักการช่าง
ภายในสวนสาธารณะ ในแก่ประชาชน
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

3 ปรับปรุงถนน
ปรับปรุงถนนให้ได้
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐานสะดวกต่อ
บริเวณถนนหน้าลาน การสัญจร
พระบรมราชา
นุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง
ระหว่าง 4.60 - 5.35
เมตร ความยาว 150
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 746 ตาราง
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร

-

4 ปรับปรุงถนน
ปรับปรุงถนนให้ได้
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐานสะดวกต่อ
บริเวณถนนหลังลาน การสัญจร
พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง
ระหว่าง 9.35 - 12.40
เมตร ความยาว 122
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,448
ตารางเมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
373,000
-

724,000
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-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับ
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกและ
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปลอดภัย
พื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 746
ตารางเมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร พื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 1,448
ตารางเมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

5 ปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สว่างภายใน
สวนสาธารณะ

เพื่อปรับปรุงระบบ
แสงสว่าง อ้านวย
ความสะดวก และ
ความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนผู้มารับ
บริการ

ติดตั้งโคมไฟถนน
หลอด LED ขนาด 50
วัตต์ ดังนี้
1.สนามเด็กเล่น
2.ถนนภายใน
สวนสาธารณะช่วง
ร้านอาหารบนเขาถึง
ส้านักงานฝ่าย
สวนสาธารณะ
3.ลานจอดรถท้าว
มหาพรหม
4.บริเวณค่ายลูกเสือ

-

6 ติดตั้งตู้น้าดื่มภายใน
สวนสาธารณะ

เพื่ออ้านวยความ
สะดวก บริการน้้าดื่ม
ให้กับประชาชนที่มา
ออกก้าลังกายและ
นักท่องเที่ยว

ติดตั้งตู้น้าดื่มพร้อม
เครี่องกรองน้้า
จ้านวน 2 แห่ง ดังนี้
1.บริเวณลานจอดรถ
หลังองค์พระพุทธ
มงคลมหาราช
2.บันไดทางขี้น
ท้าวมหาพรหม

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
900,000
-

500,000
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-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- บริเวณสถานที่แสง -ประชาชนได้รับ
สว่าง และความ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ปลอดภัย

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

- ประชาชนผู้มาใช้
บริการได้มีน้าดื่ม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

-มีน้าดื่มไว้บริการ
แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 ปรับปรุงสวนหย่อม
ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

เพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อนให้แก่
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

ปรับปรุงสวนหย่อม
ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ โดย
การติดตั้งระบบแสง
สว่างที่นั่งพักผ่อน
และปรับภูมิทศั น์
ภายในสวนหย่อม
จ้านวน 10 แห่ง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000,000
-
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ภูมิทศั น์ภายใน
สวนหย่อมให้ดู
สวยงามและเพิ่ม
พื้นที่ด้าน
นันทนาการ และ
สันทนาการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป็นที่พกั ผ่อนหย่อน ส้านักการช่าง
ในแก่ประชาชน
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 รื้อร่อนขยะมูลฝอย
ภายในสถานที่ก้าจัด
ขยะมูลฝอย

1.เพื่อก้าจัดขยะมูล
ฝอยเดิม และใหม่ที่
โรงงานไม่สามารถท้า
การเผาได้ภายใน
สถานที่ก้าจัดขยะมูล
ฝอย
2.เพื่อลดมลภาวะ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบสถานที่ก้าจัด
ขยะมูลฝอย ตามที่ได้
ท้าข้อตกลงไว้กับ
ชุมชนรอบข้าง
3.เพื่อเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ
ในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเดิมและ
น้าผลผลิตที่ได้จาก
การรื้อร่อนมาใช้
ประโยชน์

รวม

2561
(บาท)

ด้าเนินการปรับสภาพ
มูลฝอยเดิม และรื้อ
ร่อนมูลฝอยเดิม
จ้านวนประมาณ
1,200,000 ตัน โดย
ด้าเนินการ ดังนี้
- พ.ศ. 2562
ประมาณ 430,000
ตัน
- พ.ศ.2563 ประมาณ
430,000 ตัน
- พ.ศ.2564 ประมาณ
340,000 ตัน

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000,000 250,000,000 198,000,000 สามารถบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
เดิม ภายในสถานที่
ก้าจัดขยะมูลฝอยได้
จ้านวนประมาณ
430,000 ตันต่อปี

260,625,000 250,000,000 198,000,000
13

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.เทศบาลนครหาดใหญ่ ส้านักการช่าง
สามารถบริหารจัดการ ส่วนช่างสุขาภิบาล
ขยะมูลฝอยเดิมภายใน
สถานที่ก้าจัดขยะมูล
ฝอย ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงที่ให้ไว้กับชุมชน
โดยรอบ
2.สามารถลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อชุมชนโดยรอบ
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย
3.เทศบาลนครหาดใหญ่
สามารถประหยัด
งบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
บ่อฝังกลบขยะ
4.เทศบาลนครหาดใหญ่
สามารถน้าผลผลิตที่ได้
จากการรื้อร่อนมาใช้
ประโยชน์ได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานศาสนา วัฒธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เสวนาอัตลักษณ์เมือง 1.เสวนาเพื่อค้นหาอัต จัดเสวนาเพื่อ
500,000
- ได้รับอัตลักษณ์ของ
หาดใหญ่ เพื่อส่งเสริม ลักษณ์ของเมือง
ค้นหาอัตลักษณ์ของ
เมืองหาดใหญ่ เพื่อ
การท่องเที่ยว
หาดใหญ่ เพื่อนาไป เมืองหาดใหญ่จาก
นาไปพัฒนาด้านการ
พัฒนาและส่งเสริม กลุ่มนักวิชาการ นัก
ท่องเที่ยว
ด้านการท่องเที่ยว
ธุรกิจ สื่อมวลชน
ต่อไป
และตัวแทนสมาชิก
2. เพื่อค้นหาแนวทาง ชุมชนในเขตเทศบาล
ในการพัฒนาเทศบาล นครหาดใหญ่
นครหาดใหญ่ให้มีอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่น
แสดงถึงความเป็น
หาดใหญ่

รวม

-

500,000
14

-

-

ผ.01

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
1.ได้อตั ลักษณ์ของเมือง
หาดใหญ่จากความ
คิดเห็นในหลากหลาย
บุคคล เพื่อนาไปพัฒนา
และส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวต่อไป
2.ได้รับแนวทางในการ
พัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้
มีความโดดเด่นสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้
เข้ามาท่องเที่ยวมาก
ยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
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
3.1.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.เพื
อ
่
ให้
ส
อ
่
ื
มวลชนที
ม
่
ี
1 เสวนาสื่อมวลชน
จัดเสวนาสื่อมวลชน
500,000
- ได้เผยแพร่เมือง
ชื่อเสียงทั่วประเทศร่วม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
นักธุรกิจ นักวิชาการ
หาดใหญ่ในด้านการ
เสวนา เพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ
หาดใหญ่
ท่องเที่ยว
และการท่องเที่ยวของนคร เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
หาดใหญ่
2.เพือ่ ประชาสัมพันธ์จดุ ขาย และเศรษฐกิจของ
ด้านการท่องเที่ยวของนคร
นครหาดใหญ่
หาดใหญ่แก่สื่อมวลชนทุก
ภูมิภาค
3.สื่อมวลชนทุกแขนงใน 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จากภูมิภาคอื่นๆ ร่วมรับรู้
ข้อมูล ร้านอาหารเด่นใน
เทศบาลนครหาดใหญ่ เพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชิม
ช้อป ชิลล์ @ Hatyai

รวม

-

500,000

15

-

ผ.02

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สานัก
สมาคม
เสวนาได้รับความรู้ ปลัดเทศบาล สื่อมวลชน
มุมมองแนวคิดใน ฝ่ายอานวยการ จังหวัด
การพัฒนาเมือง
งานส่งเสริม
ชายแดนภาคใต้
หาดใหญ่ให้เป็น
การท่องเที่ยว
เมืองท่องเที่ยว
2.ร้านอาหารใน
หาดใหญ่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์มาก
ขึ้น
3.สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านการบริหารจัดการสู่
ยุคดิจิทลั และศึกษาดู
งาน "อุ่นไอรัก คลาย
ความหนาว สายน้้าแห่ง
รัตนโกสินทร์"

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการของ
ตลาดพลาซ่า 1,2,3
และตลาดริมทางรถไฟ
ของเทศบาลนคร
หาดใหญ่
ให้สามารถพัฒนา
ตนเองและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเข้าสู่
ยุคดิจิทลั และศึกษาดู
งาน "อุ่นไอรัก คลาย
ความหนาว สายน้้าแห่ง
รัตนโกสินทร์"

รวม

ผู้ประกอบการของ
ตลาดพลาซ่า 1,2,3
และตลาดริมทางรถไฟ
ของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ได้รับการ
อบรมพัฒนาให้มคี วามรู้
ความสามารถ
ก้าวทันเทคโนโลยี
สามารถน้ามาช่วย
ส่งเสริมเศรษฐกิจของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
และรู้สึกส้านึกเทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ราชวงศ์จักรี

-

800,000

-

-

-

800,000

-

-

16

ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู้ประกอบการตลาด
พลาซ่า 1,2,3 และ
ตลาดริมทางรถไฟ คณะ
วิทยากร ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง
ประมาณ 220 คน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้ประกอบการตลาด
ส้านักปลัดเทศบาล
พลาซ่า 1,2,3 และ
ฝุายอ้านวยการ
ตลาดริมทางรถไฟ ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้รับความรู้ดา้ น
เทคโนโลยีสามารถ
น้ามาใช้พฒ
ั นาตนเองสู่
การค้าขายในยุคดิจิทลั
ได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ด้านการค้าของนคร
หาดใหญ่ และ
ประชาชนส้านึก เทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ราชวงศ์จักรี

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
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)
1 ปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อให้ทรัพย์สินของ
ปรับปรุงซ่อมแซม
300,000
บ้านพักพนักงานเทศบาล ทางราชการได้รับการ บ้านพักพนักงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ เทศบาล ดังนี้
ในสภาพที่ดีสามารถ 1.บ้านเลขที่ 91 ถนน
เข้าพักอาศัยได้
เพชรเกษม
(รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)

17

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

บ้านพักพนักงาน
ทรัพย์สินของทาง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาล ถนนเพชร ราชการได้รับการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เกษม
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้มีสภาพที่ดี
สามารถเข้าพักอาศัย
ได้อย่างปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
รอบสานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่ เป็น
ระบบไฟ LED

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างรอบ
สานักงานเทศบาลให้
เป็นระบบไฟ LED เป็น
การช่วยประหยัด
กระแสไฟฟ้า และเพิ่ม
แสงสว่างที่เพียงพอ
ให้กับเทศบาลนคร
หาดใหญ่

ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
รอบสานักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป็นระบบไฟ LED

3 ปรับปรุงซ่อมแซม
บริเวณชายคาอาคาร
ตึกหน้า
(สานักทะเบียนฯ)
บริเวณด้านหน้า
ทางเข้าห้องละหมาด
หญิง

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้สามารถนา
กลับมาใช้งานได้
ตามปกติ และเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มารับบริการ

บริเวณชายคาอาคาร
ตึกหน้า (สานัก
ทะเบียนฯ) บริเวณ
ด้านหน้าทางเข้าห้อง
ละหมาดหญิงได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
-

100,000

18

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่ได้รับ
การปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าเป็นระบบ
ไฟฟ้า LED ทาให้
ช่วยประหยัดไฟฟ้า
ได้เพิ่มมากขึ้น

สานักงานเทศบาล งานบริหารทั่วไป
นครหาดใหญ่
สานักปลัดเทศบาล
ประหยัดไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น และมีแสง
สว่างที่เพียงพอช่วย
ส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

ชายคาอาคารตึก
หน้า (สานัก
ทะเบียนฯ) บริเวณ
ด้านหน้าทางเข้า
ห้องละหมาดหญิง

ชายคาอาคาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตึกหน้า (สานัก
สานักปลัดเทศบาล
ทะเบียนฯ) บริเวณ
ด้านหน้าทางเข้า
ห้องละหมาดหญิง
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้สามารถ
กลับมาใช้งานได้
ตามปกติประชาชน
ผู้มารับบริการได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้หอ้ งละหมาดหญิง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 รื้อถอนถนนคอนกรีต เพื่อให้ทรัพย์สินของ
รื้อถอนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สถานีขนส่ง ทางราชการที่ถูกเวนคืน เสริมเหล็ก สถานีขนส่ง
แห่งที่ 2
ได้รบั การก่อสร้าง
แห่งที่ 2
โครงการบรรเทา
อุทกภัยอาเภอหาดใหญ่
ระยะที่ 2 ได้ตรงตาม
เป้าหมาย

5 รื้อถอนอาคารสถานี
ขนส่งแห่งที่ 2
(ตลาดเกษตร)

เพื่อให้ทรัพย์สินของ
ทางราชการที่ถูกเวนคืน
ได้รับการก่อสร้าง
โครงการบรรเทา
อุทกภัยอาเภอหาดใหญ่
ระยะที่ 2 ได้ตรงตาม
เป้าหมาย
รวม

รื้อถอนอาคารสถานี
ขนส่งแห่งที่ 2 (ตลาด
เกษตร) อาคาร 1 และ
อาคาร 2

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
7,466,000
-

2564
(บาท)
-

-

21,095,000

-

-

-

29,461,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

รื้อถอนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานีขนส่งแห่งที่ 2
สาเร็จลุล่วงภายใน
ปี พ.ศ.2562-2563

ทรัพย์สินของทาง สานักปลัดเทศบาล
ราชการได้รับการรื้อ
ถอนตรงตาม
จุดประสงค์ของการ
เวนคืนเนื่องจาก
โครงการบรรเทา
อุทกภัยอาเภอ
หาดใหญ่ (ระยะที่ 2)

รื้อถอนอาคาร 1
และ อาคาร 2 ได้
สาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายในปี พ.ศ.
2562

ทรัพย์สินของทาง สานักปลัดเทศบาล
ราชการได้รับการรื้อ
ถอนตรงตาม
จุดประสงค์ของการ
เวนคืนเนื่องจาก
โครงการบรรเทา
อุทกภัยอาเภอ
หาดใหญ่ระยะที่ 2

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
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)
1 ปรับปรุงสถานีดับเพลิง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ สถานีดับเพลิงจันทร์
112,800
จันทร์วโิ รจน์
พร้อมใช้ในการทางาน วิโรจน์
- งานรื้อถอน
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน
พร้อมโครงคร่าว
- งานซ่อมแซมหลังคา
เหล็กรีดลอนเดิม
- งานทาสี
- งานระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง
รวม

-

112,800
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

-

100% ทรัพย์สิน
ของเทศบาลได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

สถานีดับเพลิงอยู่ใน สานักปลัดเทศบาล
สภาพพร้อมใช้งาน ฝ่ายป้องกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.3 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างประตูเข้า-ออก เพื่อเปิดให้
ก่อสร้างประตูเข้า426,000
- ศูนย์บริการฯ มี
ศูนย์บริการสาธารณสุข ประชาชนมาใช้
ออกด้านหน้าติดถนน
ประตูเข้า-ออกที่
โรงเรียนเทศบาล 1
บริการได้อย่าง
สะดวกมากขึ้น
สะดวก
สาหรับบริการ
ประชาชน
2

ก่อสร้างทางเชื่อมบันได เพื่อให้บริการ
หลังศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวา ประชาชนในด้าน
สุข
ส่งเสริมสุขภาพและ
ดูแลสุขภาพแบบ
ผสมผสาน

ก่อสร้างทางเชื่อม
บันไดหลังศูนยฯ
หาดใหญ่ชีวาสุข
(สวนนกเดิม) กว้าง
2.5 x 20 เมตร

-

400,000
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ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ สานักการ
สะดวกในการเข้ามา สาธารณสุขฯ
รับบริการ
ศูนย์บริการฯ ร.ร.ท.1

- ทางเชื่อมบันไดหลัง ประชาชนผู้มาใช้
ศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวา บริการได้รับความ
สุข (สวนนกเดิม)
สะดวก ปลอดภัย
กว้าง 2.5 x 20 เมตร

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ
หาดใหญ่ชีวาสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

3

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์บริเวณ
ด้านหลังศูนย์ฯ หาดใหญ่
ชีวาสุข

เพื่อปรับปรุงสถานที่
ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวก
และมีความปลอดภัย

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์
บริเวณด้านหลัง
ศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวา
สุข (สวนนกเดิม)
จานวน 5 หลัง

4

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ (เดิม)
หน้าศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวา
สุขเป็นศาลานวดแผนไทย

เพื่อปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ (เดิม)
หน้าศูนย์ฯ
หาดใหญ่ชีวาสุขเป็น
ศาลานวดแผนไทย

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ (เดิม)
หน้าศูนย์ฯ
หาดใหญ่ชีวาสุขเป็น
ศาลานวดแผนไทย
จานวน 1 หลัง

รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564

(บาท)
-

(บาท)
100,000

(บาท)
-

-

250,000

-

- ศาลานวดแผนไทย
จานวน 1 หลัง

-

1,176,000

-

-
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ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

(บาท)
- ศาลาอเนกประสงค์ ประชาชได้ใช้ศาลา สานักการช่าง
บริเวณด้านหลัง
ให้เกิดประโยชน์และ
ศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวา ได้รับความปลอดภัย
สุข (สวนนกเดิม)
จานวน 5 หลัง
ผู้รับบริการได้รับ
บริการใน
บรรยากาศที่เป็น
ธรรมชาติ

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อความปลอดภัยใน ปรับปรุงผิวจราจร
7,650,000
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต การสัญจรและความ แบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา
สะดวก สวยงาม ของ ผสมยางพารา หนา
ถนนนิพทั ธ์สงเคราะห์ บ้านเมือง
เฉลี่ย 0.05 เมตร
1
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
13,040 ตารางเมตร
เริ่มต้นจากแยกไฟ
แดงถนนสัจจกุล ไป
ทางทิศเหนือจนถึง
สะพานรถไฟ (สี่แยก
ไฟแดงโรงปูนเก่า)
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ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
13,040 ตารางเมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 1

ที่

โครงการ

2 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพาราถนนนิพทั ธ์
สงเคราะห์ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,435
ตารางเมตร เริ่มต้น
จากสี่แยกไฟแดงถนน
นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1
ซอย 4 ไปทางทิศ
เหนือจนถึงแยกถนน
นิพทั ธ์สงเคราะห์ 2
ซอย 2

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,520,000
-
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,435 ตารางเมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 1

ที่

โครงการ

3 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา
ถนนจันทราช
อนุสรณ์

วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาด ปากกว้าง
0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล.บนรางระบายน้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
155.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.55-5.00 เมตร
ยาวประมาณ 148.50
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
735 ตารางเมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้างประมาณ
6.00 เมตร ยาวประมาณ
152.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 912 ตารางเมตร
(รูปแบบและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,050,000
-

25

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- - รางระบายน้า ค.ส.ล.

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนมีความ

ขนาด ปากกว้าง 0.50
สะดวกปลอดภัยใน
เมตร พร้อมทางเท้า ค.
การสัญจรมากยิง่ ขึ้น
ส.ล.บนรางระบายน้าแบบ
ลดระดับ (เสมอผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 155.00
เมตร
- งถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้างประมาณ
4.55-5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 148.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735
ตารางเมตร
- ถนนผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้างประมาณ
6.00 เมตร ยาวประมาณ
152.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 912 ตารางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

ที่

โครงการ

4 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพาราถนน
ธรรมนูญวิถี ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ
18.10-19.80 เมตร
ยาวประมาณ
1,250.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
25,117 ตารางเมตร
(รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,800,000
-

26

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรมากยิ่งขึ้น
ประมาณ
18.10-19.80 เมตร
ยาวประมาณ
1,250.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
25,117 ตารางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

ที่

โครงการ

5 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนประชาธิปตั ย์
และซอยแยก

วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 8.80-16.80
เมตร ยาวประมาณ
1,135 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
17,870ตารางเมตร
(รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
11,500,000
-
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรมากยิ่งขึ้น
ประมาณ 8.80-16.80
เมตร ยาวประมาณ
1,135 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
17,870ตารางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

ที่

โครงการ

6 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพาราถนน
แสงอาทิตย์และซอย
แยก

วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.50-9.50
เมตร ยาวประมาณ
566.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,990 ตารางเมตร
(รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,200,000
-
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรมากยิ่งขึ้น
ประมาณ 4.50-9.50
เมตร ยาวประมาณ
566.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,990 ตารางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา
ถนนคลองเรียน 2
ซอย 10 และซอยแยก

วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 5.50-7.00
เมตร ยาวประมาณ
374.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,425 ตารางเมตร
(รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,350,000
-
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรมากยิ่งขึ้น
ประมาณ 5.50-7.00
เมตร ยาวประมาณ
374.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,425 ตารางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อความปลอดภัยใน
ซอยแยกถนนสุนทรวิถี การสัญจรและความ
ด้านทิศตะวันตก
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง0.40 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้า
แบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจร) ทั้งสอง
ฟากถนน ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาว
ประมาณ 148 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ
1.60 - 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 74 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
187 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
670,000
-
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- - รางระบายน้า ค.ส.ล. ประชาชนมีความ
ขนาดปากกว้าง 0.40 สะดวกปลอดภัยใน
เมตร พร้อมทางเท้า การสัญจรมากยิ่งขึ้น
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้าแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากถนน ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาว
ประมาณ 148 เมตร
- ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 1.60 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 74 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
187 ตารางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

9 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา
ถนนทุ่งเสา 1

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 8.00 11.80 เมตร ยาว
ประมาณ 740 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
8,350 ตารางเมตร

-

10 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา
ถนนสุทธิหรรษา

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,450
ตารางเมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,600,000
-

1,631,000
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-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรมากยิ่งขึ้น
ประมาณ 8.00 11.80 เมตร ยาว
ประมาณ 740 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
8,350 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 3

- ถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,450 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรมากยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
894,000
-

11 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพาราถนนโชค
สมาน 2

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,250
ตารางเมตร

-

12 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพาราถนนโชค
สมาน 4

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,360
ตารางเมตร

-

3,691,000

13 ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
ซอยแยกซอยที่ 2
ถนนหลังวัดหาดใหญ่
ใน

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 1.00 เมตร
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 1.30
เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 14.00 เมตร

-

90,000

32

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,250 ตารางเมตร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรมากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

-

- ถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,360 ตารางเมตร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรมากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

-

- รางระบายน้า ค.ส.ล. ประชาชนมีความ
ขนาดปากกว้าง 1.00 สะดวกปลอดภัยใน
เมตร พร้อมฝาปิด ค. การสัญจรมากยิ่งขึ้น
ส.ล.ขนาดกว้าง 1.30
เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 14.00 เมตร

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

ที่

โครงการ

14 ก่อสร้างปรับปรุงฝา
ปิด ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้าถนนโชค
สมาน 5

วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

15 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
แบบแอสฟัลท์
ได้มาตรฐานสะดวก
คอนกรีตผสมยางพารา ต่อการสัญจร
ถนนกาญจนวนิช
ตั้งแต่บริเวณหน้า
สวนสาธารณะถึง
สามแยกคอหงส์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้า
ขนาดปากกว้าง
ประมาณ 0.80 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า
139.00 เมตร และ
ขนาดปากกว้าง
ประมาณ 1.00 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า
368.00 เมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,200,000
-

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพาราถนนกาญ
จนวนิชตั้งแต่บริเวณ
หน้าสวนสาธารณะถึง
สามแยกคอหงส์พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 70,000
ตารางเมตร

-

35,000,000

2561
(บาท)
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-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ฝาปิด ค.ส.ล. บนราง ประชาชนมีความ
ระบายน้า ขนาด
สะดวกปลอดภัยใน
ปากกว้างประมาณ การสัญจรมากยิ่งขึ้น
0.80 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 139.00
เมตร และขนาด
ปากกว้างประมาณ
1.00 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 368.00
เมตร

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
เขต 4

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพาราถนน การสัญจรไปมา
กาญจนวนิชตั้งแต่
บริเวณหน้า
สวนสาธารณะถึงสาม
แยกคอหงส์พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 70,000
ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ที่

โครงการ

16 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนเพชร
เกษม บริเวณแยก
สนามบิน

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตถนนเพชร
เกษม บริเวณแยก
สนามบินพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,600 ตาราง
เมตร

-

17 ติดตั้งป้ายทางหลวง เพื่อติดตั้งป้ายกาหนด ติดตั้งป้ายทางหลวง
ท้องถิ่นภายในเขต
แนวเขตทางหลวง
ท้องถิ่นภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ ท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ่
จานวน 100 สายทาง

-

2,000,000

-

- ป้ายทางหลวงท้องถิ่น สามารถกาหนดแนว สานักการช่าง
จานวน 100 สายทาง เขตทางหลวงท้องถิ่นได้ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

18 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตย ช่วงสะพาน
ถนนประชาธิปตั ย์ (ฝั่ง
ร้านขนมจีนป้าชื่น)
ถึงสะพานถนน
ธรรมนูญวิถี

-

1,566,000

-

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00- 6.00
เมตร ยาวประมาณ
500 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
3,000 ตารางเมตร

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

โดยทาการปรับปรุง
ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00- 6.00
เมตร ยาวประมาณ
500 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
3,000 ตารางเมตร
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- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ถนนเพชรเกษม
การสัญจรไปมา
บริเวณแยกสนามบิน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,600 ตารางเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

19 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตย ช่วงถนนชล
ธาราถึงสะพานถนน
ธรรมนูญวิถี (หลัง
แสงทอง) ตลาดโก้งโค้ง

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00- 5.00
เมตร ยาวประมาณ
540 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
2,700 ตารางเมตร

-

20 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตย ช่วงสะพาน
ถนนธรรมนูญวิถี
(หลังแสงทอง) ถึง
ถนนละม้ายสงเคราะห์

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00 - 6.00
เมตร ยาวประมาณ
736 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
3,312 ตารางเมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,410,000
-

1,729,000
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00- 5.00
เมตร ยาวประมาณ
540 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
2,700 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ที่

โครงการ

21 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตย ช่วงสะพาน
ถนนธรรมนูญวิถี (ข้าง
แสงทอง) ถึง
สวนหย่อมบึงศรีภฝู ั่ง
หลังอาคารตรวจวัด
คุณภาพน้า

วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
1,009 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 5,045 ตาราง
เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,634,000
-
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
1,009 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 5,045 ตาราง
เมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

22 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงสถานี
สูบน้าคลองหวะถึง
สะพานรถไฟจันทร์
วิโรจน์

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00- 6.00
เมตร ยาวประมาณ
680 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
4,080 ตารางเมตร

-

23 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงถนนศุภ
สารรังสรรค์ ซอย 1
ถึงสะพานถนน
ประชาธิปตั ย์

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 3.00-5.00
เมตร ยาวประมาณ
332 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
1,328 ตารางเมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,130,000
-

694,000

37

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00- 6.00
เมตร ยาวประมาณ
680 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
4,080 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 3.00-5.00
เมตร ยาวประมาณ
332 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
1,328 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

24 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงถนนศุภ
สารรังสรรค์ (ฝั่งร้าน
สลัดไท) ถึงสะพาน
ถนนประชาธิปตั ย์

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 3.00-5.00
เมตร ยาวประมาณ
335 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
1,340 ตารางเมตร

-

25 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงถนน
ประชาธิปตั ย์ (ฝั่ง
โรงเรียนสุวรรณวงศ์)
ถึงสะพานถนน
ธรรมนูญวิถี

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00- 6.00
เมตร ยาวประมาณ
400 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
2,400 ตารางเมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
700,000
-

1,253,000
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-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 3.00-5.00
เมตร ยาวประมาณ
335 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
1,340 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00- 6.00
เมตร ยาวประมาณ
400 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
2,400 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

26 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงสะพาน
ถนนจุติอนุสรณ์ฝั่ง
จุติเบเกอรี่ถึงถนนศุภ
สารรังสรรค์ซอย 4

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
1,080 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 5,940 ตาราง
เมตร

-

27 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงสะพาน
ถนนจุติอนุสรณ์
(ฝั่งร.ร.ดนตรีสยามกล
การถึงสวนหย่อม
เซี่ยงตึ้ง)

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
1,332 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 6,660 ตาราง
เมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,100,000
-

3,477,000

39

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
1,080 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 5,940 ตาราง
เมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
1,332 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 6,660 ตาราง
เมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

28 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงถนนศุภ
สารรังสรรค์ ซอย 4
ถึงถนนศุภสารรังสรรค์

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
412 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
1,854 ตารางเมตร

-

29 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงถนน
ราษฎร์ยินดี (ฝั่ง
ธนาคารไทยพาณิชย์)
ซอยบุญราชถึง
สะพานถนนสามชัย
(ตลาดสีสัน)

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
618 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
3,090 ตารางเมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
968,000
-

1,613,000

40

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
412 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
1,854 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
618 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
3,090 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

30 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงถนน
สุวรรณวงศ์ถึงสะพาน
จุติอนุสรณ์

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00- 6.00
เมตร ยาวประมาณ
513 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
3,078 ตารางเมตร

-

31 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงวงเวียน
ถนนจิระนคร (ข้าวมัน
ไก่โอเล่) ถึงสะพานจุติ
อนุสรณ์

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
506 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
2,277 ตารางเมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,607,000
-

1,189,000

41

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00- 6.00
เมตร ยาวประมาณ
513 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
3,078 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
506 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
2,277 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

32 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงวงเวียน
ถนนเพชรเกษม (ร้าน
เกี้ยนเฮงวัสดุก่อสร้าง)
ถึงสะพานถนน
ราษฎร์ยินดี

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
359 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
1,795 ตารางเมตร

-

33 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพาราถนนริม
คลองเตยช่วงถนน
เพชรเกษม (ร้าน
ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์)
ถึงสะพานถนน
ราษฎร์ยินดี

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
418 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
2,090 ตารางเมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
937,000
-

1,091,000

42

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
359 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
1,795 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
418 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
2,090 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

34 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงถนน
ราษฎร์ยินดี (ซูซิแชมป์
เปี้ยน) ซอยชุมอุทศิ 1
ถึงสะพานถนนสาม
ชัย (ตลาดสีสัน)

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00 - 6.00
เมตร ยาวประมาณ
635 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
3,175 ตารางเมตร

-

35 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยช่วงปลาย
สถานีสูบน้า ข 7 ถึง
สะพานนวลแก้ว

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00 - 6.00
เมตร ยาวประมาณ
1,047 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 4,188 ตาราง
เมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,658,000
-

2,187,000

43

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00 - 6.00
เมตร ยาวประมาณ
635 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
3,175 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00 - 6.00
เมตร ยาวประมาณ
1,047 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 4,188 ตาราง
เมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

36 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยสะพานนวล
แก้วถึงสะพานถนน
เพชรเกษม

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 3.00-500
เมตร ยาวประมาณ
770 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
3,080 ตารางเมตร

-

37 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนริม
คลองเตยสะพานนวล
แก้วถึงสะพานถนน
เพชรเกษมซอย 10
ถึงสะพานถนนเพชร
เกษม (ข้างบิ๊กซีเอ็กต
ร้า)

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา กว้าง
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
818 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
4,090 ตารางเมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,608,000
-

2,135,000

44

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 3.00-500
เมตร ยาวประมาณ
770 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
3,080 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนมีความ
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกปลอดภัยใน
ผสมยางพารา กว้าง การสัญจรไปมา
ประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ
818 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
4,090 ตารางเมตร

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
700,000
-

38 ก่อสร้างราวกันตก
ช่วงแยกวงเวียนถนน
เพชรเกษมซอย 10
ถึงสะพานถนนเพชร
เกษม (บริเวณบิ๊กซี
เอ็กตร้า)

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

โครงเหล็กราวกันตก
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
เมตร ยาว 350 เมตร
รายละเอียดตามที่
เทศบาลกาหนด

-

39 ก่อสร้างราวกันตก
ช่วงสะพานถนนเพชร
เกษม (บริเวณบิ๊กซี
เอ็กตร้า)ถึงสะพาน
ถนน 30 เมตร (ฝั่ง
ร้านเกี่ยนเฮง)

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

โครงเหล็กราวกันตก
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
เมตร ยาว 240 เมตร
รายละเอียดตามที่
เทศบาลกาหนด

-

480,000

40 ก่อสร้างราวกันตก
ช่วงสะพานถนนเพชร
เกษม (บริเวณบิ๊กซี
เอ็กตร้า)ถึงสะพาน
ถนน 30 เมตร (ฝั่ง
ร้านไพศาล
อิเล็กทรอนิกส์)

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

โครงเหล็กราวกันตก
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
เมตร ยาว 300 เมตร
รายละเอียดตามที่
เทศบาลกาหนด

-

600,000

45

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- โครงเหล็กราวกันตก ประชาชนมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
สะดวกปลอดภัยใน
เมตร ยาว 350 เมตร การสัญจรไปมา

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

-

- โครงเหล็กราวกันตก ประชาชนมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
สะดวกปลอดภัยใน
เมตร ยาว 240 เมตร การสัญจรไปมา

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

-

- โครงเหล็กราวกันตก ประชาชนมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
สะดวกปลอดภัยใน
เมตร ยาว 300 เมตร การสัญจรไปมา

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
900,000
-

41 ก่อสร้างราวกันตก
เพื่อความปลอดภัยใน
ช่วงหลังโรงเรียนแสง การสัญจรและความ
ทอง
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

โครงเหล็กราวกันตก
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
เมตร ยาว 450 เมตร
รายละเอียดตามที่
เทศบาลกาหนด

-

42 ก่อสร้างราวกันตก
ช่วงสวนหย่อมศรีภู
วนารถถึงหลังโรงแรม
ไดอิชิ

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

โครงเหล็กราวกันตก
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
เมตร ยาว 450 เมตร
รายละเอียดตามที่
เทศบาลกาหนด

-

520,000

43 ก่อสร้างราวกันตก
ช่วงสวนหย่อมศรีภู
วนารถถึงอาคารศูนย์
การเรียนรู้ ICT

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

โครงเหล็กราวกันตก
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
เมตร ยาว 260 เมตร
รายละเอียดตามที่
เทศบาลกาหนด

-

44 ก่อสร้างราวกันตก
ช่วงสะพานหลัง
โรงแรมเจบีหรรษา
ถึงสะพานบาน
ประตูน้า
ธนาคารกรุงไทย
(ถนนสุวรรณวงศ์)

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

โครงเหล็กราวกันตก
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
เมตร ยาว 240 เมตร
รายละเอียดตามที่
เทศบาลกาหนด

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- โครงเหล็กราวกันตก ประชาชนมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
สะดวกปลอดภัยใน
เมตร ยาว 450 เมตร การสัญจรไปมา

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

-

- โครงเหล็กราวกันตก ประชาชนมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
สะดวกปลอดภัยใน
เมตร ยาว 260 เมตร การสัญจรไปมา

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

520,000

-

- โครงเหล็กราวกันตก ประชาชนมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
สะดวกปลอดภัยใน
เมตร ยาว 260 เมตร การสัญจรไปมา

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

480,000

-

- โครงเหล็กราวกันตก ประชาชนมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
สะดวกปลอดภัยใน
เมตร ยาว 240 เมตร การสัญจรไปมา

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

46

ที่

โครงการ

45 ก่อสร้างราวกันตก
ช่วงสะพานสามชัย
(ตลาดสีสัน) ถึง
สะพานหลังโรงแรมเจ
บีหรรษา

วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมือง

46 ขุดลอกตะกอนดินบึง 1.เพื่อฟื้นฟู
ศรีภวู นาถ
สภาพแวดล้อมบึงศรี
ภูวนารถให้มีความ
สะอาด สวยงาม
2.เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมรับมือ
ภาวะฝนตกหนัก
ในช่วงฤดูฝน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

โครงเหล็กราวกันตก
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
เมตร ยาว 190 เมตร
รายละเอียดตามที่
เทศบาลกาหนด

-

โครงการขุดลอก
ตะกอนดินในบึงศรี
ภูวนาถ
(รายละเอียดตามที่
เทศบาลกาหนด)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
380,000
-

400,000

47

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- โครงเหล็กราวกันตก ประชาชนมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 0.8
สะดวกปลอดภัยใน
เมตร ยาว 190 เมตร การสัญจรไปมา

- ประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าได้ดียิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

1.ราษฎรสามารถใช้ สานักการช่าง
ประโยชน์จากบึงศรี ส่วนช่างสุขาภิบาล
ภูวนาถในการเป็น
พื้นที่พกั ผ่อน
2.สามารถใช้
ประโยชน์จากบึงศรี
ภูวนาถในการระบาย
น้าป้องกันน้าท่วมขัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

47 ซ่อมแซมถนนชลธารา 1.ซ่อมแซมผิวจราจร
(บริเวณตลาดโก้งโค้ง) ถนนที่ทรุดตัว
2.ซ่อมแซมท่อ
รวบรวมน้าเสียให้
สามารถใช้งานได้
3.ซ่อมแซมผนัง คสล.
คลองเตยที่ชารุด
4.ซ่อมแซมอาคารอื่นๆ
ที่ได้รับผลกระทบ
จากการทรุดตัว

48 ก่อสร้างศาลาที่พกั
ผู้โดยสาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

การซ่อมแซมผิว
จราจรถนนชลธารา
ท่อรวบรวมน้าเสีย
,ผนัง คสล. และ
อาคารอื่นๆ ที่ได้รับ
ความเสียหาย ตาม
แบบแปลนเทศบาล
กาหนด

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ศาลาที่พกั ผู้โดยสาร
พัก รอรถ ประจาทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5
มีความสะดวกขึ้น
x 6 เมตร จานวน 2
หลัง ดังนี้
- บริเวณหน้าวัดคลอง
เรียน จานวน 1 หลัง
-บริเวณข้างโรงแรม
สยามออเรียนทัล
จานวน 1 หลัง

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000,000
-

460,000

48

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- คืนสภาพผิวจราจร
ถนนชลธารา,ระบบ
ท่อรวมน้าเสีย และ
ผนังคลองเตยที่ชารุด
ให้สามารถใช้งานได้ดี
ดังเดิม

-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ราษฎรใช้ถนน
สานักการช่าง
สัญจรได้อย่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ปลอดภัยเพิ่มความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
2.เพิ่มประสิทธภาพ
การขนส่งน้าเสีย
3.ราษฎรสามารถใช้
ประโยชน์จาก
คลองเตยใน
ชีวติ ประจาวันได้ดังเดิม

ศาลาที่พกั ผู้โดยสาร ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 สะดวกและปลอดภัย ส่วนการโยธา
x 6 เมตร จานวน 2
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
หลัง ดังนี้
- บริเวณหน้าวัดคลอง
เรียน จานวน 1 หลัง
-บริเวณข้างโรงแรม
สยามออเรียนทัล
จานวน 1 หลัง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

49 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรนับถอยหลัง
บริเวณแยกถนนรัถ
การ ตัดกับ ซอย 7
ถนนนิพทั ธ์สงเคราะห์
1

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับ
ถอยหลัง จานวน 8 ชุด

-

50 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรนับถอยหลัง
บริเวณแยกถนน
นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1
ตัดกับ ซอย 4 ถนน
นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับ
ถอยหลัง จานวน 8 ชุด

-

200,000

-

-

สัญญาณไฟจราจรนับ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ถอยหลังเป็นชนิด
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ตัวเลขนับถอยหลัง การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จานวน 8 ชุด

51 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรนับถอยหลัง
บริเวณแยกถนน
ราษฎร์ยินดี ตัดกับ
ถนนศุภสารรังสรรค์

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับ
ถอยหลัง จานวน 8 ชุด

-

200,000

-

-

สัญญาณไฟจราจรนับ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ถอยหลังเป็นชนิด
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ตัวเลขนับถอยหลัง การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จานวน 8 ชุด

52 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรนับถอยหลัง
บริเวณแยกถนนเพชร
เกษมตัดกับถนนพล
พิชัย

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับ
ถอยหลัง จานวน 6 ชุด

-

150,000

-

-

สัญญาณไฟจราจรนับ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ถอยหลังเป็นชนิด
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ตัวเลขนับถอยหลัง การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จานวน 6 ชุด

ที่

โครงการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
-
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สัญญาณไฟจราจรนับ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ถอยหลังเป็นชนิด
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ตัวเลขนับถอยหลัง การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จานวน 8 ชุด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

53 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรนับถอยหลัง
บริเวณแยกถนนสาม
ชัย ตัดกับถนนศุภสาร
รังสรรค์

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับ
ถอยหลัง จานวน 8 ชุด

-

54 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรนับถอยหลัง
บริเวณแยกถนน
นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1
ตัดกับถนนรัถการ

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับ
ถอยหลัง จานวน 8 ชุด

-

200,000

-

-

สัญญาณไฟจราจรนับ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ถอยหลังเป็นชนิด
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ตัวเลขนับถอยหลัง การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จานวน 8 ชุด

55 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรนับถอยหลัง
บริเวณแยกถนน
ศรีภวู นารถ ตัดกับ
ถนนราษฎร์ยินดี

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับ
ถอยหลัง จานวน 8 ชุด

-

200,000

-

-

สัญญาณไฟจราจรนับ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ถอยหลังเป็นชนิด
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ตัวเลขนับถอยหลัง การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จานวน 8 ชุด

56 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรนับถอยหลัง
บริเวณแยกถนน
ราษฎร์ยินดีตัดกับ
ถนนธรรมนูญวิถี

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับ
ถอยหลัง จานวน 8 ชุด

-

200,000

-

-

สัญญาณไฟจราจรนับ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ถอยหลังเป็นชนิด
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ตัวเลขนับถอยหลัง การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จานวน 8 ชุด

ที่

โครงการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
-
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สัญญาณไฟจราจรนับ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ถอยหลังเป็นชนิด
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ตัวเลขนับถอยหลัง การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จานวน 8 ชุด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

57 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรนับถอยหลัง
บริเวณแยกถนนศุภ
สารรังสรรค์ตัดกับ
ถนนคลองเรียน 1

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับ
ถอยหลัง จานวน 8 ชุด

-

58 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรนับถอยหลัง
บริเวณแยกถนนศุภ
สารรังสรรค์ตัดกับ
ถนนประชายินดี

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับ
ถอยหลัง จานวน 8 ชุด

-

200,000

-

-

สัญญาณไฟจราจรนับ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ถอยหลังเป็นชนิด
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ตัวเลขนับถอยหลัง การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จานวน 8 ชุด

59 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรนับถอยหลัง
บริเวณแยกถนน
ศรีภวู นารถ ตัดกับ
ถนนพลพิชัย

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับ
ถอยหลัง จานวน 8 ชุด

-

200,000

-

-

สัญญาณไฟจราจรนับ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ถอยหลังเป็นชนิด
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ตัวเลขนับถอยหลัง การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จานวน 8 ชุด

60 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรนับถอยหลัง
บริเวณแยกถนนศุภ
สารรังสรรค์ ตัดกับ
ซอย 3 ถนนศุภสาร
รังสรรค์

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับ
ถอยหลัง จานวน 8 ชุด

-

200,000

-

-

สัญญาณไฟจราจรนับ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ถอยหลังเป็นชนิด
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ตัวเลขนับถอยหลัง การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จานวน 8 ชุด

-

145,822,000

-

-

ที่

โครงการ

รวม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
-
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สัญญาณไฟจราจรนับ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ถอยหลังเป็นชนิด
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ตัวเลขนับถอยหลัง การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จานวน 8 ชุด

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานเคหะและชุมชน
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
543,800
4,656,200
318,500
46,400
15,200,000
278,300
21,043,200
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ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

รวม 4 ปี
งบประมาณ
(บาท)
543,800
4,656,200
318,500
46,400
15,200,000
278,300
21,043,200

ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

1 ตู้บานเลื่อนกระจก จานวน 1 ตู้
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 118.8 ซม.
ลึก 40.8 ซม. สูง 87.7 ซม.

-

4,300

-

-

สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินฯ

2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มอก.)
จานวน 20 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท

-

15,800

-

-

สานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายพัฒนารายได้

3 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจัดชนิดบิด
มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) จานวน 1 ตู้

-

5,500

-

-

สานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน

4 โทรศัพ์แบบมีสาย มีระดับเสียงกริ่ง
3 ระดับ มีปุ่มโทรทวนซ้า คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) จานวน 2 เครื่องๆ ละ 700
บาท

-

1,400

-

-

สานักการคลัง
ส่วนบริหารการคลัง
ฝ่ายสถิติการคลัง

5 พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาดใบพัด
16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 3 เครื่องๆ
ละ 3,500 บาท

-

10,500
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สานักปลัด
ฝ่ายบริหารฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

6 เครื่องคานวณเลข 14 หลัก
จานวน 1 เครื่อง
- จอแสดงผลดิจิทัล แสดงตัวเลข
14 หลัก
- ความเร็วในการพิมพ์ 4.4 บรรทัด/
วินาที -ใช้กับกระดาษกว้าง : 57 มม.
- ใช้พลังงานไฟ : AC 220 โวลต์
- ขนาดสินค้า 10.9*21.4*38.2 ซม

-

4,800

-

-

สานักการ่คลัง
ฝ่ายการเงินบัญชี

1 กล้องบันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ระบบดิจิตอล
จานวน 2 กล้องพร้อมอุปกรณ์
คุณสมบัติ
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้าน
พิกเซล
- สามารถบันทึกภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหวได้
- มีระบบแฟลชในตัว
- รองรับระบบ Wi-Fi

-

136,000

-

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

2 แฟลชภายนอก (ไฟแวบ) จานวน 2
ชิ้นๆ ละ 23,500 บาท คุณสมบัติ
- รองรับการทางานของกล้อง
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ระบบดิจิตอล
- หัวแฟลชสามารถปรับเงยและหมุน
ได้ เพื่อสร้างสรรค์ภาพที่สวยงาม

-

47,000

-

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 22,300 บาท

-

111,500

-

-

สานักการคลัง
ฝ่ายบริหารงานฯ
งานธุรการ 2
ฝ่ายพัสดุฯ 3

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

1 เครื่องบันทึกเสียง รองรับการเล่นไฟล์
เสียง PCM/Mp3/WMA/AAC จานวน
1 เครื่อง

-

7,000

-

-

สานักปลัด
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องผสมสัญญาณเสียงสาหรับการ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ พร้อม LED
มิเตอร์แสดงระดับเสียง มีช่องต่อ
สัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 8 ช่อง และ
สามารถต่อระบบโฟนอินระหว่าง
โทรศัพท์ได้ จานวน 1 เครื่อง

-

200,000

-

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

-

543,800

-

-

รวม

55

ที่

แผนงาน

หมวด

2 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 ม่านปรับแสง
- ม่านปรับแสงหน้าต่าง จานวน 6 ชุด
- ม่านปรับแสงประตู จานวน 6 ชุด
- สติ๊กเกอร์ พีวีซี ประตู 4 บาน

-

70,000

-

- สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

2 ม่านปรับแสงสาหรับติดตั้งห้อง
ประชุมสานักงานเทศกิจเป็นผ้าม่าน
ปรับแสงจานวน 5 ชุด

-

17,000

-

- สานักปลัด
งานรักษาความสงบ

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
ครัว
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

1 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น จานวน 1
เครื่อง

-

6,000

-

- สานักปลัด
งานรักษาความสงบ

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumns

-

30,300

-

- สานักปลัด
งานรักษาความสงบ

2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม ไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว
จานวน 1 ชุด สาหรับห้องประชุมงาน
เทศกิจ

-

13,100

-

- สานักปลัด
งานรักษาความสงบ

4,500,000

-

- สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร
ประสานงาน

1 - ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล
พร้อม เสารับ - ส่งสัญญาณ
(รายละเอียดตามที่เทศบาลกาหนด)

56

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงาน
สานักงานและชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
1 ชุด

รวม

57

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

19,800

-

4,656,200

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

-

- สานักปลัด
งานรักษาความสงบ

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

3 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
30,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 40,200
บาท

-

40,200

-

-

สานักการศึกษา

2 โต๊ะทางาน ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. จานวน 2 ตัว ๆ ละ
4,240 บาท

-

8,500

-

-

สานักการศึกษา

3 โต๊ะทางาน 2 ลิ้นชัก ขนาดโต๊ะไม่
น้อยกว่า 150x72x75 ซม. จานวน 1
ตัว

-

7,000

-

-

สานักการศึกษา

4 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
58x65x103-110 ซม. จานวน 1 ตัว
5 ม่านปรับแสงชนิดใบกรองแสง
สาหรับห้องประชุมและห้องผู้บริหาร
สานักการศึกษา จานวน 13 ชุด

-

5,100

-

-

สานักการศึกษา

-

81,200

-

-

สานักการศึกษา

58

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

6 แท้งค์น้าขนาดความจุไม่น้อยกว่า
2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งแท้งค์สแตน
เลส จานวน 1 ชุด
แก้ไข ประเภทครุภัณฑ์ จาก ครุภัณฑ์
เกษตร เป็น ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนเพิ่มเติม ฉ.3 หน้า 160 ครุภัณฑ์
การเกษตร ลาดับที่ 2

-

31,500

1

-

145,000

-

-

318,500

-

-

เครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- เครื่องควบคุมไมค์ประชุม 1 เครื่อง
- ไมค์ประชุมสาหรับประธาน 1 ตัว
- ไมค์ประชุมสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
15 ตัว
- เพาเวอร์มิกเซอร์ 6 ช่องสัญญาณเข้า
1 เครื่อง
- ตู้ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 2
ทาง 2 คู่
- ไมค์ลอยชนิด 2 ไมค์ถือ 1 ชุด
- ชั้นวางเครื่องเสียง 1 ชุด

-

รวม

59

-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
-

สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

4 สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
ครัว
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก
จานวน 2 ใบๆ ละ 4,200 บาท

-

8,400

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

1 เครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย จานวน 4
เครื่องๆ ละ 9,500 บาท

-

38,000

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

46,400

-

-

รวม

60

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ภายในสถานที่กาจัด
ขยะเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ลดปัญหา
มลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชน
บริเวณพื้นที่โดยรอบ

ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 รถขุดตีนตะขาบ วิ่งบนถนนคอนกรีต
และถนนลาดยางได้ ขนาดไม่น้อยกว่า
200 แรงม้า คอยาวไม่น้อยกว่า 15
เมตร ระยะขุดไกลสุดไม่น้อยกว่า 9
เมตรเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะมี
เครื่องมือประจารถและสัญญาณไฟ
ตามมาตรฐานโรงงาน

-

6,800,000

-

- สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

2 รถดันดินตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล 4
จังหวะ มีเครื่องมือประจารถและ
สัญญาณไฟตามมาตรฐานโรงงาน

-

8,400,000

-

- สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

-

15,200,000

-

-

รวม

61

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

6 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24
นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 28 เครื่องๆ
ละ 5,500 บาท

-

154,000

-

- สานักการศึกษา

2 พัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36
นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 8 ตัวๆ ละ
15,000 บาท

-

120,000

-

- สานักการศึกษา

3 โต๊ะทางาน ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. จานวน 1 ตัว

-

4,300

-

- สานักการศึกษา

-

278,300

-

-

รวม

62

