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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา (ผ.01)
1.2 แผนงานสาธารณสุข (ผ.01)
1.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (ผ.01)
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ผ.01)
1.4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ผ.02)

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0
0
0

-

15
5
3

17,410,900
7,300,000
15,223,000

0
1
0

0
0

-

1
1

300,000
2,400,000

0
0

-

25

42,633,900

1

-

2
2

4,200,000
4,200,000

0
0

-

0
0

-

1

550,000

0

-

-

1

550,000

0

-

รวม
0
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.01)
0
รวม
0
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
0
และนันทนาการ (ผ.02)
รวม
0

1

6,000,000
-

ผ.07

6,000,000

0
1
0

15
7
3

17,410,900
19,300,000
15,223,000

1
1

300,000
2,400,000

27

54,633,900

-

2
2

4,200,000
4,200,000

0

-

1

550,000

0

-

1

550,000

0
0
1

6,000,000
-

รวม 4 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

6,000,000

ยุทธศาสตร์

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

ปี 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4
1
1
6

2,072,000
72,000
89,400
2,233,400

0
0
0
0

4
4
38

150,686,000
150,686,000
200,303,300

0
0
1

2

6,000,000

ปี 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
0
0
0
0
0
0
1

6,000,000

รวม 4 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
4
1
1
6

2,072,000
72,000
89,400
2,233,400

4
4
40

150,686,000
150,686,000
212,303,300

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
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 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อความสะดวกแก่ งานก่อสร้างถนนแอส
453,000
- ถนนภายในโรงเรียน นักเรียน ครู และผู้มา สานักการศึกษา
แบบแอสฟัลท์
นักเรียน ครู และผู้มา ฟัลท์
บริเวณทางออกประตู ติดต่อราชการมีความ
คอนกรีต บริเวณ
ติดต่อราชการ
ติกคอนกรีต
1 ได้รับการปรับปรุง สะดวกในการสัญจร
โรงเรียนเทศบาล 1
รายละเอียด ดังนี้
ให้ดีขึ้น เกิดความ
ภายในโรงเรียน
(เอ็งเสียงสามัคคี)
- งาน TACK COAT
สะดวกในการสัญจร
- งานปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
- งานปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตต่างระดับ
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ากลางแจ้ง
หลังอาคารเรียน 2,
ห้องน้ากลางแจ้ง
ระหว่างอาคารเรียน 2
กับอาคารเรียน 5
และห้องน้าอาคาร
เรียน 4 ชั้น 1
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

เพื่อปรับปรุงห้องน้า
กลางแจ้งของโรงเรียน
เทศบาล 1 ให้มีสภาพ
ดีพร้อมใช้งาน

ปรับปรุงซ่อมแซม
- ห้องน้าชาย-หญิง
กลางแจ้งหลังอาคาร
เรียน 2
- ห้องน้าชาย-หญิง
กลางแจ้งระหว่าง
อาคารเรียน 2 กับ
อาคารเรียน 5
- ห้องน้าชาย-หญิง
อาคารเรียน 4 ชั้น 1
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
-

4

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ห้องน้ากลางแจ้งหลัง
อาคารเรียน 2,
ห้องน้ากลางแจ้ง
ระหว่างอาคารเรียน 2
กับอาคารเรียน 5
และห้องน้าอาคาร
เรียน 4 ชั้น 1 ได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ห้องน้ากลางแจ้งของ สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1
ได้รับการปรับปรุงให้
มีสภาพดีพร้อมใช้งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- งานรื้อถอนหลังคา
กระเบื้องลอนคู่เดิม
- งานติดตั้งหลังคา
Metal Sheet พร้อม
ฉนวนกันความร้อน
- งานซ่อมแซมฝ้า
เพดานชั้น 4 ที่ชารุด
- งานซ่อมระบบไฟฟ้า
ชั้น 4 ที่ชารุด
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
590,200
-

4 ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น เพื่อก่อสร้างอาคาร 4 ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น
โรงเรียนเทศบาล 2
ชั้น ให้เป็นแหล่ง
- ชั้นล่างเปิดโล่ง,
(บ้านหาดใหญ่)
เรียนรู้ มีหอ้ งน้า
บันได
เพียงพอและมี
- ชัน้ 2, 3 (ห้องน้า)
สุขอนามัยที่ดี
- ชัน้ 4 (ห้อง
อเนกประสงค์)
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

6,345,900

(ผลผลิตของโครงการ)

3 ปรับปรุงหลังคาอาคาร เพื่อปรับปรุงให้
เรียน 4 โรงเรียน
หลังคาอยู่ในสภาพที่
เทศบาล 2 (บ้าน
ใช้งานได้
หาดใหญ่)

2561
(บาท)

5

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

หลังคาอาคารได้รับ
การซ่อมแซม
ก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
ของโรงเรียน และ
สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพหลังคาอาคารมี สานักการศึกษา
ความแข็งแรงและมี
ความคงทน ป้องกัน
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อ
บุคลากรและทรัพย์สิน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด

-

โรงเรียนมีอาคารใหม่
1 หลัง เพื่อเป็นพื้นที่
ในการเรียนรู้ และ
นักเรียนมีหอ้ งน้า
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

โรงเรียนมีอาคารใหม่ สานักการศึกษา
มีหอ้ งน้าที่เพียงพอ
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของ
นักเรียน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 ปรับปรุงพื้นที่ส่วน
รับประทานอาหาร
ใต้อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

เพื่อปรับปรุงพื้นที่โรง
อาหารสาหรับ
ประกอบอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดความพึง
พอใจของนักเรียน
และผู้ปกครอง

- งานทาพื้น คสล.
และ
บุกระเบื้องเคลือบ
ชนิดกันลื่น
- งานติดตั้งโครง
หลังคา พร้อมหลังคา
Metal Sheet
- งานปรับปรุงพื้นที่
รอบนอกโดยทาพื้น
คสล. และบุกระเบื้อง
เคลือบชนิดกันลื่น
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
731,500
-

6

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

โรงอาหารได้รับการ
ปรับปรุงให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล
ได้มาตรฐานตามที่
กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โรงอาหารได้รับการ สานักการศึกษา
ปรับปรุง ทาให้มี
สถานประกอบอาหาร
ที่สะอาด ถูก
สุขอนามัย สร้าง
สภาพแวดล้อมที่
สะอาดปลอดภัย
เพื่อให้ผู้ปกครองเกิด
ความมั่นใจ และพึง
พอใจ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

6 ปรับปรุงห้องน้าอาคาร เพื่อปรับปรุงห้องน้า
เรียน 1 และ 3 บริเวณ ให้มีจานวนเพียงพอ
ชั้น 1,2,3,4
และถูกสุขลักษณะ
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

- งานปรับปรุงท่อน้าทิ้ง
ท่อน้าใช้
- งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์
- งานปูกระเบื้องพื้น
- งานปูกระเบื้องผนัง
บางส่วน
- งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน
พร้อมโครงเคร่า
- งานทาสี
- งานติดตั้งระบบบาบัด
น้าเสียเพิ่มเติม
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

-

7 ปรับปรุงระบบระบาย เพื่อปรับปรุงระบบ
น้า
ระบายน้า ในโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

- งานรื้อสิ่งปฏิกลู
ทั้งหมดในรางระบายน้า
เดิม พร้อมขนทิ้ง
- งานฝาคูระบายน้า
- งานวางท่อระบายน้า
และบ่อพัก
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,088,600
-

762,000

7

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

1. ห้องน้าได้รับการ ห้องน้าได้รับการ
สานักการศึกษา
ปรับปรุงให้มีสภาพ ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี
การใช้งานที่ดี และ
นักเรียนมีสุขอนามัย
เพียงพอต่อจานวน ที่ดี สภาพแวดล้อม
นักเรียน
สะอาด เป็นที่พงึ
2. แบบห้องน้าได้
พอใจของผู้เรียน
มาตรฐานตามที่กาหนด บุคลากรและผู้ปกครอง

-

ระบบระบายน้าใน
โรงเรียนเทศบาล 2
ได้รับการปรับปรุง

ระบบระบายน้าได้รับ สานักการศึกษา
การปรับปรุงให้
ระบายน้าได้ดี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

8 ปรับปรุงห้องน้าอาคาร
เรียน 4 บริเวณชั้น
2,3,4
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

เพื่อปรับปรุงห้องน้า
ให้มีความปลอดภัย
สามารถใช้งานได้และ
ถูกสุขลักษณะ

- งานปูกระเบื้องพื้น
และผนังใหม่
- งานปรับปรุงระบบ
ท่อน้าทิ้ง ท่อน้าใช้
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์
- งานเปลี่ยนฝ้า
เพดานพร้อมโครงเคร่า
- งานซ่อมระบบไฟฟ้า
- งานทาสี
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

9 ปรับปรุงอาคารเรียน
1 และ 3 โรงเรียน
เทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียน 1 และ 3 ให้มี
ความปลอดภัย ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว
- งานซ่อมแซมฝ้า
เพดาน
- งานซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า
- งานปรับปรุงพื้น
บันได
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
856,200
-

570,000

8

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

- ห้องน้าได้รับการ
ปรับปรุงให้มีสภาพที่ดี
และมีความปลอดภัย
ต่อนักเรียน สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ห้องน้าได้รับการ
ปรับปรุง นักเรียนได้
ใช้หอ้ งน้าที่ถูก
สุขลักษณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา

1. อาคารได้รับการ อาคารเรียน 1 และ 3 สานักการศึกษา
ซ่อมแซม ปรับปรุง ได้รับการปรับปรุงให้
หลังคา ไฟฟ้า พื้น
สภาพแวดล้อมในการ
บันได ใช้ได้ตามกาหนด เรียนให้มีความ
2. บันไดได้ปรับปรุง ปลอดภัย ไม่เกิด
ให้ปลอดภัยในการใช้ อันตรายต่อนักเรียน
งาน
ขณะขึ้นลงบันได

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- งานทาระบบกันซึมพื้น
คสล.
- งานซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
และงานซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า
- งานปรับปรุงพื้นบันได
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
514,800
-

ปรับปรุงโรงครัวให้ถูก - ปรับพื้นรอบโรงครัว
สุขลักษณะและใช้งาน - ก่อสร้างโครงเหล็ก
ได้อย่างปลอดภัย
และมุงหลังคา Metal
Sheet
- ปรับปรุงพื้นที่อาคาร
- ระบบบาบัดน้าเสีย
- งานครุภณ
ั ฑ์
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

1,504,000

(ผลผลิตของโครงการ)

10 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 เพื่อปรับปรุงและ
โรงเรียนเทศบาล 2 ซ่อมแซมให้หลังคา ฝ้า
(บ้านหาดใหญ่)
เพดาน ระบบไฟ และ
บันไดสามารถใช้งานได้

11 ปรับปรุงโรงครัว
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

2561
(บาท)

9

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลังคา ฝ้าเพดาน
ระบบไฟและบันได
ได้รับการปรับปรุง
และแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี

สานักการศึกษา

-

ปรับปรุงอาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 2
ได้รับการปรับปรุง
หลังคา
ฝ้าเพดาน ระบบไฟ
และบรรไดตามที่
กาหนด

-

โรงครัวได้รับการ
โรงครัวมีความสะอาด สานักการศึกษา
ปรับปรุงได้ตาม
และถูกสุขลักษณะ
มาตรฐานตามที่กาหนด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

12 ปรับปรุงรั้วคอนกรีต
บล๊อคเดิม
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

ปรับปรุงรั้วคอนกรีต
เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในบริเวณ
โรงเรียน

- งานปิดช่องอิฐ
บล๊อค และ เสริม
ความสูงรั้ว
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

13 ปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

1. ปรับปรุงห้อง
ประชุมเพื่อให้มีความ
เหมาะสมต่อการจัด
กิจกรรมต่างๆ
2. เพื่อให้ระบบไฟฟ้า
ทางานได้ดีและมี
ความปลอดภัย

- งานปูกระเบื้องพื้น
กระเบื้องแกรนิต
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- งานทาสีฝ้าเพดาน
- งานปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า
- งานติดตั้งประตูบาน
เฟี้ยม
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
96,000
-

518,400

10

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

โรงเรียนมีรั้วรอบตาม โรงเรียนมีรั้วรอบที่สูง สานักการศึกษา
มาตรฐานที่กาหนด
พื้นที่ในโรงเรียนมี
ความปลอดภัยต่อ
นักเรียน

-

ห้องประชุมได้รับการ
ปรับปรุงและสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีหอ้ งประชุมที่ได้รับ สานักการศึกษา
มาตรฐาน เหมาะแก่
การทากิจกรรมต่างๆ
และมีความปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

1. เพื่อปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นอนุบาล สนาม
หน้าอาคาร
อเนกประสงค์ และโรง
อาหารเล็ก ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มศักยภาพ และ
ปลอดภัยต่อสวัสดิภาพ
ของนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง
2. เพื่อปรับปรุงพื้นที่
หลังอาคารเรียน 3 ให้
เป็นห้องเก็บของที่เป็น
ระบบและปลอดภัย

15 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบ
ภายในโรงเรียน
ไฟฟ้า อาคาร 2
เทศบาล 4 (วัดคลอง โรงเรียนเทศบาล 4
เรียน)

รวม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,673,300
-

- งานรื้อพื้นเดิมและปูพื้น
ยางสังเคราะห์ (สนามเด็ก
เล่นอนุบาล และสนาม
หน้าเวทีลานกิจกรรม)
- งานรื้อพื้นเดิมและปู
กระเบื้องใหม่ (หน้า
อาคารอเนกประสงค์)
- งานก่อสร้างห้องเก็บ
ของ (หลังอาคารเรียน 3)
- งานรื้อหลังคาเดิมและ
ติดตั้งหลังคา Metal
Sheet (โรงอาหารเล็ก)
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

-

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร 2
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

407,000

-

17,410,900

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สิ่งก่อสร้างในโรงเรียน 1. สนามเด็กเล่นอนุบาล สานักการศึกษา
เทศบาล 4 ได้รับการ สนามหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ และ
ปรับปรุง
โรงอาหารเล็กได้รับการ
ปรับปรุงให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และปลอดภัย
ต่อสวัสดิภาพของนักเรียน
ครู และผู้ปกครอง
2. พื้นที่หลังอาคารเรียน 3
ได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ห้องเก็บของที่เป็นระบบ
และปลอดภัย

11

-

-

-

-

ระบบไฟฟ้าภายใน ระบบไฟฟ้าได้รับการ สานักการศึกษา
อาคาร 2 โรงเรียน
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี
เทศบาล 4 ได้รับการ มีความปลอดภัยต่อ
ปรับปรุง
ผู้ใช้งาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
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 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เป็นแหล่งเรียนรู้
1 อนุรักษ์พนั ธุพชื
- เพื่อรวบรวม
700,000
- เกิดแหล่งเรียนรู้
- ประชาชนได้รับ
สานัการสาธารณสุขฯ
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะพื
ช
สมุ
น
ไพร
สมุนไพร
สมุนไพรพื้นบ้านเป็น
ต้นแบบเรื่องการ
ความรู้และรู้จักการ ศูนย์ฯ ชีวาสุข
และสรรพคุณจากพืช
ศูนย์เรียนรู้ให้คนรุ่น
อนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช นาสมุนไพรไปใช้
สมุนไพร
หลังและประชาชน - ให้ความรู้แก่ชุมชน
สมุนไพร จานวน 1 เบื้องต้น
- เพื่อให้ประชาชนมี ท้องถิ่นในเรื่องของพืช
ศูนย์
- ประชาชนลดการใช้
ความรู้และสามารถ สมุนไพร และร่วมอนุรักษ์
ยาแพทย์แผนปัจจุบนั
สมุนไพรอย่างยั่งยืน
นาไปใช้ใน
และนาพืชสมุนไพรมา
ตอบสนองนโยบายของ
ชีวติ ประจาวันได้
ใช้แทน
รัฐบาลและนโยบาย
จังหวัดสงขลาในการ
ส่งเสริมอนุรักษณ์การใช้/
อนุรักษ์สมุนไพรไทย

12

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 กิจกรรมพัฒนา
ความสะอาดหาดใหญ่
"เฉลิมฉลองในโอกาส
พระบรมราชาภิเกษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร"

- เพื่อให้ข้าราชการ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีโดย
กิจกรรมรักษาความ
สะอาดในพื้นที่
เทศบาลนครหาดใหญ่
ในโอกากาสพระบรม
ราชาภิเษกพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร
- เพื่อให้คูระบายน้า
สะอาดทิ้งน้าจาก
บ้านเรือนไหลได้
สะดวกไม่อุดตัน และ
ไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุห์ รือ
แพร่กระจายของสัตว์
นาโรค

พัฒนาความสะอาดของคู
ระบายน้าในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่
ประกอบด้วยถนนสาย
หลัก ถนนสายรองย่าน
ธุรกิจการค้าและแหล่ง
ชุมชน
- ถนนเพชรเกษมสาย
หลักตั้งแต่สี่แยก
สะพานลอย
- สามแยกคอหงส์
- ถนนศุภสารรังสรรค์
ตั้งแต่สี่แยกสะพานลอย
- สี่แยกตัดถนนกาญจนว
นิช
- ถนนกาญจนวนิช
ตั้งแต่หน้าสวนสาธารณะ
จุดจอดรถใต้สะพานแม็ค
โคร
- ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1
- ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2
- ถนนธรรมนูญวิถี
- ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่
โรงพัก ถึงสี่แยกสนามบิน
นอก
- ถนนราษฎร์อุทิศ
- ถนนโชคสมาน 5

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
พื้นที่ดาเนินการ
สะอาด น่าอยู่น่าอาศัย
ไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุแ์ ละแพร่เชื้อ
โรค

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประชาชนในเขต สานักการสาธารณสุขฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ร่วมกิจกรรมรักษา
ความสะอาดใน
โอกาสการเฉลิมฉลอง
พระบรมราชาภิเษก
พระเจ้าอยู่หวั มหา
วชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร
- คูระบายน้าในพื้นที่
ดาเนินการสะอาด น้า
ทิ้งจากอาคารที่อยู่
อาศัยสถานประการ
ไหลสะดวกไม่เป็น
แหล่งเพาะพันธุห์ รือ
แพร่เชื้อโรค
- ถนน ทางเท้า และ
สาธารณะในพื้นที่
ดาเนินการสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย
(งบ สปสช.)

เพื่อผู้ปฏิบตั ิงานด้าน
การพทย์แผนไทย มี
ความรู้และมีทกั ษะ
สามารถนาไปใช้ใน
การบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยได้
อย่างมีมาตรฐาน

- จัดอบรมบุคลากร
ผู้ปฏิบตั ิงานด้าน
การแพทย์แผนไทย ใน
เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
65,000
-
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 90
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และผ่าน
เกณฑ์ประเมินเรื่อง
การแพทย์แผนไทย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- มีการพัฒนา งาน สานัการสาธารณสุขฯ
ด้านการแพทย์แผน ศูนย์ฯ ชีวาสุข
ไทยให้ได้มาตรฐาน
ตามที่สถาบัน
การแพทย์แผนไทย
กาหนด
- บุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยมี
ความรู้และทักษะใน
การบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย
เป็นที่ยอมรับของ
ผู้รับบริการเป็นอย่างดี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 ตรวจคัดกรองโรคทาง
ตาและแก้ไขภาวะ
สายตาผิดปกติในกลุ่ม
เด็กวัยเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในมหา
มงคลพระราชพิธบี รม
ราชาภิเษก
(งบ สปสช.)

- เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
- เพื่อให้เด็กวัยเรียน
ได้รับการตรวจคัด
กรองโรคทางตาและ
แก้ไขภาวะสายตา
ผิดปกติและส่งต่อผู้ที่
มีปญ
ั หาพบแพทย์
เพื่อตรวจวินิจฉัยและ
ทาการรักษา
- เพื่อสนับสนุนแว่น
สายตาให้แก่เด็กวัย
เรียนที่มีภาวะสายตา
ผิดปกติ
- เพื่อให้เด็กวัยเรียน
และผู้ปกครองมี
ความรู้ที่ถูกต้องใน
การดูแลสุขภาพตา

เด็กนักเรียน ชั้น ป.1ป.6 และเด็กวัยเรียน
ด้อยโอกาสในชุมชน
จานวน 300 คน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
235,000
-
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจสอบ
คัดกรองสายตาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95
- กลุ่มเป้าหมายที่มี
ผลคัดกรองผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อเพื่อ
วินิจฉัยและรักษา ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ95
- เด็กที่มีภาวะ
สายตาผิดปกติได้รับ
สนับสนุนแว่นสายตา
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เด็กวัยเรียนได้รับการ สานัการสาธารณสุขฯ
ตรวจคัดกรองสายตา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
และโรคทางตา ได้รับ
การส่งต่อพบแพทย์
เพื่อตรวจวินิจฉัยและ
รักษาเด็กสามารถ
เข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ได้อย่าง
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 มหกรรมสุขภาพดี
หาดใหญ่ไทยแลนด์
4.0
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ จาก
1,500,000 บาท
แผนเพิ่มเติม ฉ.2
หน้า 8 คก.ที่ 1

1. เพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและกลุ่ม
เครือข่ายต่าง ๆ ได้มี
การรับทราบข้อมูล
ข่าวสารในกิจกรรม
ความรู้การสร้างเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย
ต่าง ๆ ด้วยการแพทย์
ผสมผสานสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์กับ
สภาพของบุคคล
ครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่
ผลงาน นวัตกรรม
กิจกรรมด้านสุขภาพ

รวม

2561
(บาท)

จัดกิจกรรมมหกรรม
สุขภาพดี ไทยแลนด์
4.0 เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่
งาน นวัตกรรม
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุข

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,000,000 6,000,000

7,300,000

16

6,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
6,000,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

6,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนและสถาน สานักการสาธารณสุขฯ
บริการสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการดูแลตนเองได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
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 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงพื้นที่รอบ
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร
2,779,000
- พื้นที่รอบอาคารโรง ประชาชนที่มารับการ ส้านักการศึกษา
โรงยิ
ม
เนเซี
ย
่
ม
สนามกี
ฬ
า
อาคารโรงยิมเนเซี่ยม รอบอาคารโรงยิม
ยิมเนเซี่ยมศ์มีความ บริการได้รับความ
จิระนคร ดังนี้
สนามกีฬาจิระนคร เนเซี่ยมสนามกีฬา
แข็งแรง
สะดวกปลอดภัย
- งานรื้อพื้นคอนกรีตรอบ
จิระนคร เพื่อความ อาคาร
ปลอดภัยในการ
- งานเทคอนกรีต
ให้บริการประชาชน - งานคันหิน
- งานติดตั้งฝาตะแกรง
เหล็ก
- ติดตั้งช่องน้้า
- งานปูกระเบื้องคอนกรีต
- งานทาสี
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่
เทศบาลก้าหนด)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ปรับปรุงอาคาร
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อเนกประสงค์ สนาม อาคารอเนกประสงค์
กีฬาจิระนคร
สนามกีฬาจิระนคร
เพื่อความปลอดภัยใน
การให้บริการ
ประชาชน

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ สนาม
กีฬาจิระนคร ดังนี้
- งานรื้อพื้นคอนกรีต
รื้อพื้นตัวหนอน
- งานเทคอนกรีต
- งานคันหิน
- งานปูกระเบื้อง
คอนกรีต
- ติดตั้งแผงกันแดด
- งานป้ายอาคาร
- งานแผงบานเกร็ด
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลก้าหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,444,000
-

18

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- อาคารอเนกประสงค์ ประชาชนที่มารับการ ส้านักการศึกษา
มีความแข็งแรง
บริการได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 เฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั มหา
วชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร

2561
(บาท)

1. เพื่อความเป็น
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
สวัสดิมงคลของ
จ้านวน 20,000 คน
ประเทศชาติ ให้เป็นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่นชมยินดีของ
ประชาชน
2. เพื่อให้พสกนิกร
ชาวไทยได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
และส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแห่ง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
3. เพื่อให้ประชาชน
ชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ได้ท้าความดีน้อม
เกล้าถวายพระราช
กุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร

รวม

-

-

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

15,223,000
19

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

- จ้านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้ร่วมกัน
เทิดพระเกียรติ และ
ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร
- ประชาชนชาวไทย
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส้านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณแห่ง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส้านักการศึกษา,
ส้านักการช่าง,
ส้านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เสริมสร้างชุมชน 3 วัย 1. เพื่อส่งเสริมการ 1.ให้ความรู้แก่คน 3
300,000
- 1.ร้อยละ 80 ของคน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสวัสดิการ
ใส่ใจสังคม
สร้างความสัมพันธ์
วัยในชุมชน จานวน
3 วัยที่เข้าร่วม
มีความรู้เกี่ยวกับ
สังคม
ระหว่างคน 3 วัยใน 120 คน
โครงการ มีความรู้
ชุมชน 3 วัย เพิ่มขึ้น
ชุมชน
2. จัดกิจกรรมสร้าง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ 2. มีเครือข่ายชุมชน 3
2. เพื่อส่งเสริมการให้ ความสัมพันธ์คน 3 วัย
ของคน 3 วัย เพิ่ม
วัย
ความรู้เกี่ยวกับคน 3 ในชุมชน จานวน
มากขึ้น
วัย ในชุมชน
120 คน
2. สามารถสร้าง
3. เพื่อส่งเสริมความ
เครือข่ายชุมชน 3 วัย
เข้มแข็งในชุมชน
เพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนได้

รวม

-

300,000
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-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
ขอรับเงิน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อุดหนุน
1 กีฬาชุมชนสัมพันธ์
1.เพื่อพัฒนาคูณภาพ สนับสนุนกิจกรรมกีฬา
2,400,000
1.จานวนประเภท 1.พัฒนาคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการ ชุมชน เขต
ของประชาชนทั้งใน สังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่ ชีวติ ของประชาชน ชุมชนสัมพันธ์ เทศบาล
กีฬา
เลือกตั้งที่
นครหาดใหญ่
เขตเลือกตั้งที่ 1,2,3,4 ทั้งในด้านสุขภาพ
2.ความพึงพอใจใน ด้านสุขภาพ
1,2,3,4
เขตเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
1,2,3,4
พลานามั
ย
และด้
า
น
พลานามัย และด้าน
กิจกรรมการแข่งขัน
เขตเลือกตั้งละ 600,000
จิตใจ
จิตใจ
กีฬา
บาท โดยมีผู้เข้าร่วม
2.สร้างความเข้มแข็ง
2.เพื่อสร้างความ
3.จานวนผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย
ของครอบครัว และ
เข้มแข็งของครอบครัว คณะกรรมการชุมชน
กิจกรรม
ชุมชน
และชุมชน
ที่ปรึกษา
3.สร้างความสัมพันธ์
คณะกรรมการชุมชน
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเขตเลือกตั้ง
ละ 720 คน

รวม

ในการทากิจกรรม
ร่วมกัน เสริมสร้าง
มิตรภาพอันดีของคน
ในชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

-

2,400,000
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-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
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 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ - เพื่อถวายเป็นพระ ต้นไม้ที่ใช้ปลูกภายใน
2,000,000
เกียรติรัชกาลที่ 10 ราชกุศลเนื่องในวัน สวนสาธารณะและ
พระราชพิธบี รม
เกาะกลางถนน ดังนี้
ราชาภิเษก
- ต้นรวงผี้ง จานวน
- เพื่อจัดกิจกรรม
500 ต้น
แสดงออกถึงความ
- ต้นเหลืองปีดียาธร
จงรักภักดีต่อสถาบัน จานวน 500 ต้น
พระมหากษัตริย์
- ต้นทองอุไร จานวน
1,000 ต้น

22

2564
(บาท)

ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ต้นไม้ที่เพิ่มขึ้น
จานวน 2,000 ต้น
ภายใน
สวนสาธารณะ
และกาะกลางถนน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ทาให้เกิดความร่ม สานักการช่าง
รื่น
ส่วนการโยธา
- ทาให้ประชาชนมี ฝ่ายส่วนสาธารณะ
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ปรับปรุงถนน
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตผสม
ยางพารา

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่

รวม

2561
(บาท)

โดยปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตผสม
ยางพาราพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,800 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

-

-

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

4,200,000
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

- ถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอน
กรีตผสมยางพารา
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,800 ตร.ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม.

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
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 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สืบสานงานประเพณี 1.เพื่อส่งเสริมการ
1.จัดพิธกี รรมการไหว้
550,000
- นครหาดใหญ่มี
ไหว้บะ๊ จ่างและ
ท่องเที่ยวและกระตุ้น ขนมบ๊ะจ่างของคน
นักท่องเที่ยวทั้งชาว
เชิดสิงโต
เศรษฐกิจในพื้นที่
ไทยเชื้อสายจีน
ไทยและ
อ.หาดใหญ่
2.ออกบูธจาหน่าย
ชาวต่างชาติและ
จ.สงขลา
อาหาร สินค้าและ
จังหวัดใกล้เคียง
2.เพื่อรักษา
ขนมบ๊ะจ่าง
เดินทางมาท่องเที่ยว
ขนบธรรมเนียมสืบ 3.การแสดงคณะเชิด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
สานประเพณีไหว้บะ๊ สิงโต โดยมี
จ่างของชาวไทยเชื้อ นักท่องเที่ยวเข้าร่วม
สายจีนในหาดใหญ่ให้ ไม่น้อยกว่า 10,000
คงไว้สืบไป
คน

รวม

-

550,000
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-

ผ.02

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
1.ผู้ประกอบการ
สานัก
สมาคมธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยว ปลัดเทศบาล การท่องเที่ยว
โรงแรมในพื้นที่มี
ฝ่ายอานวยการ จังหวัดสงขลา
รายได้จากการเข้า งานส่งเสริม
พักของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ
2.สนองตอบ
นโยบายภาครัฐใน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตาม
ยุทธศาสตร์
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
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 ปรับปรุงห้องศูนย์วทิ ยุ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
200,000
กุญชร (เดิม) เป็นห้อง ทรัพย์สินของเทศบาล วิทยุให้เป็นห้องรับรอง
รับรองผู้บริหาร
ให้สามารถนากลับมาใช้ (รายการตามแบบที่
งานได้ตามปกติ
เทศบาลกาหนด)

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคาร
สานักการคลัง

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินของเทศบาล
ให้สามารถนากลับมาใช้
งานได้ตามปกติ

ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคารสานัก
การคลัง
(รายการตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)

-

72,000
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-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ศูนย์วทิ ยุกุญชร
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ศูนย์วทิ ยุกุญชร
งานบริหารทั่วไป
ของเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้สามารถ
ใช้ประโยชน์เป็น
ห้องรับรองได้

อาคารสานักการคลัง อาคารสานักการ
ของเทศบาลนคร คลังได้รับการ
หาดใหญ่
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้สามารถกลับมา
ใช้งานได้ตามปกติ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 ปรับปรุงอาคารจอดรถ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ผู้บริหาร
ทรัพย์สินของเทศบาล
ให้สามารถนากลับมาใช้
งานได้ตามปกติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารจอดรถผู้บริหาร
(รายการตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
-

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

26

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
อาคารจอดรถ
ผู้บริหารของ
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

อาคารที่จอดรถของ สานักปลัดเทศบาล
ผู้บริหารได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้สามารถนา
กลับมาใช้งานได้
ตามปกติ

ที่

โครงการ

4 ปรับปรุงประตูอาคาร
สานักงานแบบเลื่อน
อัตโนมัติ

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงประตู
อาคารสานักงาน
แบบเดิมให้เป็นประตู
เลื่อนแบบอัตโนมัติ
เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประตูอัตโนมัติ จานวน 8
ประตู ประกอบด้วย
1.ประตูบริเวณทางเดินไป
ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครหาดใหญ่
2.ประตูบริเวณทางออกไป
ตึกหลัง (ชั้นล่างตึกหน้า)
3.ประตูบริเวณทางออกข้าง
ลิฟท์ไปตึกหลัง (ชั้นล่างตึก
หน้า)
4.ประตูบริเวณทางออกไป
ตึกหลัง ชั้น 2 (ทางเชื่อม
ระหว่างตึกหน้าและตึกหลัง)
5.ประตูบริเวณทางออก
ด้านทิศตะวันออก (ชั้นล่าง
ตึกหน้า)
6.ประตูบริเวณทางเข้าห้อง
ฝ่ายพัฒนารายได้และฝ่าย
ทะเบียนราษฎร์ฯ
7.ประตูบริเวณทางออกห้อง
ฝ่ายพัฒนารายได้และฝ่าย
ทะเบียนราษฎร์ฯ
8.ประตูบริเวณทางออกด้าน
ทิศตะวันตก (ชั้นล่างตึก
หน้า) (รายการตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
-

-

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

2,072,000
27

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประตูสานักงาน
แบบเดิม ได้รับการ
ปรับปรุงเป็นประตู
อัตโนมัติ จานวน 8
ประตู

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

เทศบาลมีประตู
สานักปลัดเทศบาล
อาคารสานักงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบบเลื่อนอัตโนมัติ
เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มารับ
บริการ

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
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 จัดทาระบบเครือข่าย เพื่อใช้ในสานักงาน
ระบบเครือข่าย
72,000
คอมพิวเตอร์
เทศกิจที่ดาเนินการ
1. งานเดินสายแลน
ปรับปรุงใหม่
ระบบเน็ตเวิร์ตามจุด
ต่างๆ
2. งานครุภณ
ั ฑ์ (ระบบ
เครือข่าย)
- ตู้สาหรับจัดเก็บ
อุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว
- เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1KVA 1 เครื่อง
- อุปกรณ์กระจ่าย
สัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง
รวม

-

72,000
28

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
สานักงานเทศกิจมี
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์สาหรับ
บริการประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ประชาชนที่มาใช้ สานักปลัด
บริการมีความ
ฝ่ายปกครอง
สะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงห้องจอดรถเดิม เพื่อให้มีสถานที่ที่เหมาะ ปรับปรุงห้องจอดรถเดิม
89,400
เป็นห้องทางาน
ในการให้ประชาชนมา เป็นห้องทางานสานัก
สานักการสาธารณสุขฯ ติดต่อประสานงาน
การสาธารณสุขฯ ดังนี้
- งานประตู-หน้าต่าง
- งานผนัง
- งานครุภณ
ั ฑ์
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)
รวม

-

89,400
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-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียน
ประมาณไม่น้อยกว่า
70%

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีสถานที่ให้
เจ้าหน้าที่ได้อยู่
ปฏิบตั ิงานรับเรื่อง
ร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการ
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
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 โดยดาเนินการ
33,686,000
แบบแอสฟัลท์ติก
การสัญจรและความ ปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตผสม
สะอาดสวยงามของ แบบแอสฟัลท์ติก
ยางพาราถนนเลียบ บ้านเมือง
คอนกรีตผสม
คลองเตย
ยางพารา พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 70,000 ตร.
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
2 ก่อสร้างถนนรอบอ่าง เพื่อความปลอดภัยใน โดยดาเนินการ
4,200,000
เก็บน้าแก้มลิงคลอง การสัญจรและความ ก่อสร้างผิวจราจร
เรียนผิวจราจรแบบ สะอาดสวยงามของ แบบแอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบอ่างเก็บน้า คอนกรีตผสม
ผสมยางพารา
ยางพาราพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,000 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

30

ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกและปลอดภัย ส่วนช่างสุขาภิบาล
ผสมยางพารา พื้นที่ ในการสัญจรไปมา
ไม่น้อยกว่า 70,000
ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.05
ม.
ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกและปลอดภัย ส่วนช่างสุขาภิบาล
ผสมยางพาราพื้นที่ไม่ ในการสัญจรไปมา
น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 ซ่อมแซมถนนชลธารา 1.ซ่อมแซมผิวจราจร
(บริเวณตลาดโก้งโค้ง) ที่ทรุดตัว
2. ซ่อมแซมท่อ
รวบรวมน้าเสียให้
สามารถใช้งานได้
3. ซ่อมแซมผนัง
คสล.คลองเตยที่ชารุด
4. ซ่อมแซมอาคาร
อื่นๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
ทรุดตัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การซ่อมแซมผิว
จราจรถนนชลธารา
ท่อรวบรวมน้าเสีย,
ผนัง คสล. และ
อาคารอื่นๆ ที่ได้รับ
ความเสียหาย
(รายละเอียตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)
-

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

31

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- คืนสภาพผิวจราจร
ถนนชลธารา, ระบบ
ท่อรวบรวมน้าเสีย
และผนังคลองเตยที่
ชารุดให้สามารถใช้
งานได้ดีดังเดิม

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

4 เพิ่มประสิทธิภาพการ - เพื่อปรับปรุงเครื่อง - เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบายน้าสถานีสูบน้า สูบน้าเดิม ที่มีอายุการ การระบายน้าใน
ปลายคลองเตย
ใช้งานมานาน
คลองเตยให้มากขึ้น
- เพื่อเพิ่ม
รับมือกับสภาวะ
ประสิทธิภาพการ
อากาศที่เปลี่ยนแปลง
ระบายน้าในคลองเตย ตลอดเวลา
ให้มีมากขึ้นลดปัญหา - สามารถใช้
การสูบน้าที่ใช้เวลานาน เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
- เพิ่มการควบคุมการ การควบคุมการ
ทางานของเครื่องสูบ ทางานของเครื่องสูบ
น้าแบบระยะไกลทา น้าจากระยะไกล
ให้รู้สภาพการทางาน
ของเครื่องสูบน้า

รวม

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
97,800,000
-

150,686,000
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-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้าในบริเวณ
คลองเตยและพื้นที่
ใกล้เคียงให้รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้การระบายน้า สานักการช่าง
ในคลองเตยทาได้
ส่วนช่างสุขาภิบาล
รวดเร็วยิ่งขึ้นลด
ปัญหาน้าท่วมขังใน
จุดลุ่มต่า
- เพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื่องสูบน้าใน
สถานีสูบน้าปลาย
คลองเตย

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

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

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
27,500
69,000
5,427,500
2,113,100
1,983,000
18,000
1,000,000
10,638,100
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ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

รวม 4 ปี
งบประมาณ
(บาท)
27,500
69,000
5,427,500
2,113,100
1,983,000
18,000
1,000,000
10,638,100

ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติราชการ
และเพื่อการอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

1 ตู้ลิ้นชัก แบบล้อเลื่อน จานวน 1 ตู้

1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)
จานวน 35 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท
สาหรับสานัก/กอง ต่างๆ ดังนี้
-สานักการช่าง จานวน 3 เครื่อง
-สานักการคลัง จานวน 7 เครื่อง
-สานักการสาธารณสุขฯ จานวน
19 เครื่อง
-สานักปลัดเทศบาล จานวน 4 เครื่อง
-กองสวัสดิการฯ จานวน 2 เครื่อง

รวม

-
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ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

3,000

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

24,500

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

27,500

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

2 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

1 เก้าอี้ประชุม แบบบุนวมขาเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 43*55*90 ซม.
จานวน 70 ตัวๆ ละ 600 บาท

-

42,000

-

- สานักปลัด
งานรักษาความสงบ

2 โต๊ะไม้ 4 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
120*75*75 ซม. จานวน 3 ชุดๆ ละ
9,000 บาท

-

27,000

-

- สานักปลัด
งานรักษาความสงบ

-

69,000

รวม

35

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
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
24,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อม
ติดตั้ง จานวน 30 เครื่อง ๆ ละ
32,400 บาท

-

972,000

-

- สานักการศึกษา

2 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
178x88x75 ซม. จานวน 1 ตัว
3 โต๊ะทางาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
150x80x75 ซม. จานวน 1 ตัว
4 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม. มีที่
วางตัวเครื่องด้านล่าง, เก้าอี้สาหรับ
คอมพิวเตอร์แบบมีล้อ มีพนักพิง มีที่
วางแขน ปรับระดับขึ้นลงได้ จานวน
80 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท

-

18,500

-

- สานักการศึกษา

-

5,500

-

- สานักการศึกษา

-

400,000

-

- สานักการศึกษา

5 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
58x56x114-122 ซม. ชนิดล้อเลื่อน
5 ขา ปรับระดับสูง-ต่าได้ จานวน 1 ตัว

-

6,300

-

- สานักการศึกษา
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์การศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

6 ชุดโซฟารับแขกไม้สักหุ้มผ้า
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- โซฟาชนิด 3 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว
- โซฟาชนิด 1 ที่นั่ง จานวน 2 ตัว
- โต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว

-

89,000

-

- สานักการศึกษา

7 แท่นบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า
49x49x117 ซม. โครงสร้างเป็นสแตน
เลสผสมไม้ ฐานเป็นกรอบสแตนเลส
จานวน 1 ตัว

-

14,500

-

- สานักการศึกษา

8 รถเข็นพื้นเหล็กพับได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 60x90x88 ซม. จานวน
1 ตัว

-

3,100

-

- สานักการศึกษา

1 โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน โต๊ะ ขนาดไม่
น้อยกว่า 60x40x76 ซม. เก้าอี้ขนาด
ไม่น้อยกว่า 40.5x46x40x78.5 ซม.
(มอก.) จานวน 300 ชุด ๆ ละ 1,700
บาท

-

510,000

-

- สานักการศึกษา
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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

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

1 เครื่องช่วยสอนสาหรับ
ห้องเรียน ประกอบด้วย เครื่องขยาย
เสียงกาลังไม่น้อยกว่า 30 วัตต์, ตู้
ลาโพงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2 ทาง
จานวน 1 คู่, ไมโครโฟนพร้อมสาย
ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และชั้นวาง
เครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและทดสอบ
ระบบ จานวน 60 ชุด ชุดละ 11,000
บาท

-

660,000

-

- สานักการศึกษา

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
หรือการแพทย์
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

1 รถเข็นอาหาร รถเข็น 3 ชั้น โครงรถ
ทาด้วยโลหะ มีล้อ จานวน 4 ล้อ มี
ด้ามจับเคลื่อนที่ได้ ขนาดตัวรถไม่
น้อยกว่า 18x32x32 นิ้ว จานวน 1 คัน

-

8,000

-

- สานักการศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
ครัว
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

2 เครื่องซักผ้าฝาหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า
15 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง

-

52,600

-

- สานักการศึกษา

38

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
จานวน 80 ชุด ๆ ละ 22,300 บาท

-

1,784,000

-

- สานักการศึกษา

2 เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
จานวน 17 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท

-

153,000

-

- สานักการศึกษา

3 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
จานวน 10 เครื่อง ๆละ 13,000 บาท
4 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA
จานวน 1 เครื่อง

-

130,000

-

- สานักการศึกษา

-

32,000

-

- สานักการศึกษา
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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

5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
- กล้อง infared ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จานวน 16 ตัว
- เครื่องบันทึกภาพสาหรับ 16 กล้อง
จานวน 1 เครื่อง
- Hard Disk ความจุไม่น้อยกว่า 10
TB จานวน 1 ตัว
- ทีวี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA
จานวน 1 เครื่อง
- ระบบสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง

-

520,000

-

- สานักการศึกษา

6 กระดานไร้ฝุ่น
ผิวหน้าเป็นแผ่นเหล็ก สีเขียวด้าน มี
เส้นในตัว ขนาดกระดานไม่น้อยกว่า
1.20x4.80 เมตร จานวน 2 อัน ๆ ละ
34,500 บาท

-

69,000

-

- สานักการศึกษา

-

5,427,500

-

-

รวม

40

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

4 สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 ตู้เอกสาร ตู้บานเลื่อนกระจกตู้เอกสาร
ขนาดไม่น้อยกว่า 110 x 40 x80 ซม.
จานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,100 บาท

-

4,100

-

-

สน.สส.
ฝ่ายบริหารฯ

2 ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
118 x 48 x87 ซม. จานวน 1 ตู้ ตู้ละ
4,500 บาท

-

4,500

-

-

สน.สส.
ฝ่ายบริหารฯ

3 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จานวน 2 ชุด

-

11,300

-

-

4 โต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
65 x 140 x 75 ซม.
5 เครื่องเคาะจังหวะ Metromome
(เมโทรนอม)
6 โทรศัพท์ไร้สาย จานวน 4 เครื่องๆ ละ
2,200 บาท
7 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
180x75x75 ซม. จานวน
20 ตัวๆ ละ 2,200 บาท รวม 44,000
บาท

-

12,000

-

-

-

4,200

-

-

-

8,800

-

-

สน.สส.
ศูนย์ รร.ท.3
สน.สส.
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
สน.สส.
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
สน.สส.
ฝ่ายบริหารฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
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44,000

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
การแพทย์
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 เครื่องกรอกระดูกสาหรับงาน
ศัลยกรรมในช่องปาก และรากเทียม
จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 158,000
บาท

-

316,000

-

-

สน.สส.
งานทันตกรรม

2 เครื่องขูดหินปูน Pure Newtron
P5.B.LED จานวน 1 เครื่อง
3 เครื่องแปลงสัญญาณข้อมูลภาพ x-ray
เป็นระบบดิจิตอล จานวน 2 เครื่อง
4 จัดซื้อเครื่องมือรักษารากฟัน จานวน
1 เครื่อง
5 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ขนาดไม่
น้อยกว่า 40 ลิตร จานวน 1 เครื่อง

-

51,900

-

-

-

640,000

-

-

-

97,500

-

-

-

165,000

-

-

สน.สส.
งานทันตกรรม
สน.สส.
งานทันตกรรม
สน.สส.
งานทันตกรรม
สน.สส.
ศูนย์ฯ รร.ท.1

6 เตียงทาแผลสแตนเลส พร้อมม้าขึ้น
เตียง 2 ชั้น จานวน 2 เตียงๆ ละ
25,000 บาท

-

50,000

-

-

สน.สส.
ศูนย์ฯ รร.ท.1
ศูนย์ฯ โพธิพงษา

7 เครื่องวัดแรงบีบมือ Digital 1 เครื่อง

-

35,000

-

-

8 เครื่องวัดแรงเหยียดขาและหลัง
Digital 1 เครื่อง
9 กล่องไม้ทดสอบการงอตัว ช่วงวัด
ระยะความอ่อน ตั้งแต่ - 30 ถึง 30
ซม.

-

54,600

-

-

-

14,000

-

-

สน.สส.
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
สน.สส.
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
สน.สส.
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

10 กล่องไม้สูงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว สาหรับ
ก้าวขึ้น - ลง

-

7,000

-

-
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สน.สส.
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
ครัว
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

11 นาฬิกาจับเวลา Stopwatch 1/100
วินาที บันทึกเวลาเป็นช่วงได้ 1 ช่วง
สูงสุด 99 ซม. 59 นาที 89 วินาที

-

2,800

-

-

สน.สส.
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

12 ชุดอาหารแลกเปลี่ยน 54 ชิ้น

-

25,000

-

-

1 เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น แบบต่อ
ขนาด 2 ก๊อก จานวน 1 เครื่อง

-

26,000

-

-

สน.สส.
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
สน.สส.
ศูนย์ฯ รร.ท.1

2 ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า
20 ลิตร จานวน 1 ถัง
3 เต้นท์โค้ง จานวน 16 หลัง
- ขนาดไม่น้อยกว่า 5x12x2.2 ม.
จานวน 4 หลังๆ ละ 32,000 บ.
- ขนาดไม่น้อยกว่า 5x8x2.2 ม.
จานวน 4 หลังๆ ละ 23,000 บ.
- ขนาดไม่น้อยกว่า 4x12x2.2 ม.
จานวน 4 หลังๆ ละ 30,000 บ.
- ขนาดไม่น้อยกว่า 4x12x2.2 ม.
จานวน 4 หลังๆ ละ 21,000 บ.

-

15,000

-

-

-

424,000

-

-

1 ปั๊มแช่ไดโว่ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
สาหรับดูดน้าในสระ
2 ชุดหัวแก๊สแบบเร่งพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

-

14,500

-

-

-

9,500

-

-
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สน.สส.
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
สน.สส.
ฝ่ายบริหารฯ

สน.สส.
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
สน.สส.
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สานักงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่อง
สารองไฟขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายเครื่องละ 28,300 บาท
จานวน 2 เครื่อง

-

56,600

-

-

สน.สส.
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 19,800 บาท

-

19,800

-

-

สน.สส.
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

-

2,113,100

-

-

รวม

44

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

5 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
จานวน 1 Set
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 Set
- ซอฟแวร์บริหารจัดการภาพและ
บันทึก จานวน 28 Set
- ฮาร์ดดิส For CCTV ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 TB จานวน 4 ลูก
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ จานวน
26 ชุด
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบปรับมุมมอง แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด
- เครื่องสารองไฟ 1 KVA จานวน 2
เครื่อง
- LED TV Monitor จานวน 1 เครื่อง
- เสาเหล็กยึดจับกล้องวงจรปิด
จานวน 10 ชุด
พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ

รวม
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ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

-

1,983,000

-

- สานักการศึกษา

-

1,983,000

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

6 แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

1 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
- สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละ 20
แผ่น
-ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า
6 วินาที่ต่อแผ่น
-ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดส่งเอกสาร
ขั้นต่า
จานวน 1 เครื่อง

รวม

46

ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

-

18,000

-

- กองสวัสดิการสังคม

-

18,000

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)

7 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและ
ประชาชนสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

1 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
ติดตั้งรอบวงเวียนน้าพุ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

รวม
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ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

-

1,000,000

-

- สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ

-

1,000,000

-

-

