คํานํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นแผนพัฒนาของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ที่กําหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในกระบวนการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ได้มีการจัดทําประชาคมท้องถิ่น
เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการและข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรธุรกิจ สื่อมวลชน ผู้นําชุมชน สมาคม และองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ประกอบกั บ ได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั น ของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ แล้วเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครหาดใหญ่พิจารณาเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความร่วมมือใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหาดใหญ่จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เทศบาลนครหาดใหญ่

สารบัญ
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
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- บัญชีสรุปครุภัณฑ์
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างเส้น ลองติจูด
100 องศา 01 ลิปดา ถึงเส้นลองติจูดที่ 101 องศา 06 ลิปดาตะวันออก และเส้ นละติจูดที่ 6 องศา
17 ลิปดา ถึงเส้นละติจูดที่ 7 องศา 56 ลิปดาเหนือ มีขนาดพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ
3.18 ของพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ (อาเภอหาดใหญ่ มีเนื้อที่ 660 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณ 0.30 ของ
พื้นที่จังหวัดสงขลา (จังหวัดสงขลามี เนื้อที่ 7,150 ตารางกิโลเมตร) มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับเทศบาลเมืองคลองแห
ทิศตะวันออก ขนานทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 407 ติดกับเทศบาลเมืองคอหงส์
ทิศตะวันตก ติดต่อคลองอีต่า และคลองอู่ตะเภา, ติดกับเทศบาลเมืองควนลัง
ทิศใต้
ติดต่อทางรถไฟไปสุไหงโก-ลก, ติดกับเทศบาลเมืองคอหงส์
เทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งอยู่บนที่ราบเชิ งเขาคอหงส์ ซึ่งสูงประมาณ 350 เมตร ทอดตัว
ตามแนวยาวอยู่ทางทิศตะวันออก และมีคลองอู่ตะเภาขนาบอยู่ทางทิศตะวันตก ระยะห่างประมาณ
8-10 กิโลเมตร พื้นที่จึงเอียงลาดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกตลอดแนวความยาว ส่วนทาง
ทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มกว้างทอดตัวไปทางทะเลสาบสงขลาซึ่งอยู่ห่างจากชานเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร
ด้านรูปแบบของนครหาดใหญ่ ประกอบด้วย พื้นที่เมืองที่แบ่งออกเป็นสองซีกด้วยเส้นทาง
รถไฟแนวเหนือ-ใต้ ความเจริญส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันออก โดยมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 80 ของ
พื้นที่เมืองทั้งหมด ซีกด้านตะวันตกของเมืองที่มีความเจริญน้อยกว่าเพราะข้อจากัดด้านเส้นทางคมนาคม
และที่สาคัญ คือ มีจุด ข้า มทางรถไฟไปเชื่อ มตัว เมือ งทางทิศ ตะวัน ออก เพีย ง 5 จุด เท่า นั้น จึง ทาให้
การคมนาคมติดต่อระหว่างกันมีข้อจากัด ความเจริญจึงเกิดได้น้อยกว่าทางทิศตะวันออก
โดยขนาดและลักษณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเมืองที่มีขนาดกระชับตัวมาก โดยมี
ศูนย์กลางเมืองแห่งเดียว ขนาดกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่ประชิด
ทางรถไฟ สภาพเมืองส่วนใหญ่ขยายตัวออกไปทางทิศตะวันออก
ลั ก ษณะของอาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ปรากฏว่ า อาคารส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ น ตึ ก แถว
ประกอบการพาณิชยกรรมชั้นล่าง และอยู่อาศัยชั้ นบน อาคารลักษณะเดี่ยวมีน้อย และกระจายตัวอยู่
ประปรายไม่เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นบริเวณ ลักษณะเช่นนี้ ทาให้ชุมชนมีความหนาแน่นสูง บริเวณกลาง
เมืองความหนาแน่นประชากรสูง ประมาณ 20,000 คนต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่เฉลี่ยทั้งเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ (เนื้อที่ 21 ตารางกิโลเมตร) ประมาณ 7,542 คนต่อตารางกิโลเมตร
1.1 ประวัติการก่อตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่
- พ.ศ. 2471 หาดใหญ่มีฐานะเป็น สุขาภิบาล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2471
- 10 ธันวาคม 2478 ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตาบลหาดใหญ่ ในขณะนั้นมีเนื้อที่
5 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 5,000 คน รวมถึงมีรายได้ประมาณ 60,000 บาท
- 16 มีนาคม 2492 ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ในขณะนัน้ มีเนื้อที่
5 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 19,425 คน มีรายได้ 374,523.33 บาท
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- เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2504 มีพื้นที่เพิ่มอีก 3 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นเนื้อที่
8 ตาราง กิโลเมตร โดยมีประชากร 38,162 คน และมีรายได้ 3,854,964.17 บาท
- เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2520 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 13 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นเนื้อที่
ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 68,142 คน มีรายได้ 49,774,558.78 บาท
- ตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก. ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 มีผลใช้
บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2538 ได้ ย กฐานะขึ้ น เป็ น เทศบาลนครหาดใหญ่ มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
21 ตารางกิโลเมตร
ตารางประวัติการก่อตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ พื้นที่ จานวนและความหนาแน่นประชากร
ปี พ.ศ.
2471
2478
2492
2504
2520
2538

ฐานะ
สุขาภิบาลหาดใหญ่
เทศบาลตาบลหาดใหญ่
เทศบาลเมืองหาดใหญ่
เทศบาลเมืองหาดใหญ่
เทศบาลเมืองหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่

พื้นที่
(ตร.กม.)
5
5
8
21
21

ที่มา : สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครหาดใหญ่
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ประชากร
จานวน
ความหนาแน่น
(คน)
(คน/ตร.กม.)
5,000
1,000
19,425
3,885
38,162
4,770
68,142
3,245
156,350
7,445

แผนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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2. ด้านการเมืองการปกครอง
เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง การปกครองรูปแบบเทศบาล
นครเป็นการกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่นดาเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยมีพระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) เป็นกฎหมายแม่บท มีฐานะเป็นนิติบุคคล มี
ขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีรายได้หรืองบประมาณเป็นของตนเอง มีอิสระในการบริหารงานภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายที่กาหนด มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562) มาตรา 56 และอาจจัดทากิจการอื่นๆตามมาตรา 54 ได้
องค์การเทศบาล องค์การเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล สภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 24 คน ซึ่ง
ประชาชน เลือกตั้งโดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2545 และสภาเทศบาลได้
มีการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล 1 คน โดยให้ประธานสภาเทศบาลมี
หน้ า ที่ ด าเนิ น กิ จ การของเทศบาลให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาเทศบาล และให้
รองประธานสภาเทศบาลมีหน้าที่กระทากิจการแทนประธานสภาเทศบาล เมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตาแหน่ง คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง โดย
ให้สภาเทศบาลเลือกพนักงานหรือ ข้าราชการหรือสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ด้านการบริหาร
เทศบาลนครหาดใหญ่ มีหน้าที่ในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) ตามอานาจหน้าที่ที่ต้องทา และหน้าที่ที่อาจจะทากิจการใดๆ ในเขต
หรือนอกเขตเทศบาล รวมถึงหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีนายกเทศมนตรีมีหน้าที่ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมี
ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและพนักงานจ้างรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ข้าราชการประจาของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่
นายกเทศมนตรี ม อบหมาย และให้ ร องปลั ด เทศบาลเป็ น ผู้ ช่ ว ยตามอ านาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ปลัดเทศบาล
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดย
การจัดประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัด ทาแผนพัฒ นาของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ตัวแทนภาคราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ สื่อมวลชน ผู้นาชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. ตัวแทนชมรมต่างๆ ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้
กาหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างแท้จริง
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การกาหนดส่วนราชการและอานาจหน้าทีข่ องส่วนราชการของเทศบาล
เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ ก าหนดโครงสร้ า งส่ ว นราชการเพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น และกฎหมายอื่น ๆ ที่กาหนดอานาจหน้าที่ให้แก่เทศบาลโดยคานึงถึงความต้องการ
และเหมาะสมของเทศบาล ดังต่อไปนี้
การแบ่งส่วนราชการ
เทศบาลนครหาดใหญ่แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 สานัก 2 กอง 1 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล หรือกิจการที่มิได้
กาหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. สานักการคลัง มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน
การงบประมาณ งานผลประโยชน์ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. สานักการช่าง มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4. สานักการศึกษา มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5. สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
6. กองวิชาการและแผนงาน มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและการวางแผน และ
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7. กองสวัสดิการสังคม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ แก่ปลัดเทศบาลเกี่ยวกับงานการเงินของเทศบาล และควบคุมตรวจสอบด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถิตกิ รอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
ตาราง กรอบอัตรากาลังของเทศบาลนครหาดใหญ่
พนักงาน
ลูกจ้าง
เชี่ยวชาญ
ภารกิจ
ทั่วไป
รวมทั้งสิ้น
เทศบาล
ประจา
พิเศษ
1
สานักปลัดเทศบาล
77
8
102
137
324
2
สานักการคลัง
41
14
1
29
130
215
3
สานักการช่าง
76
30
107
363
576
4
สานักการสาธารณสุขฯ
78
30
1
122
745
976
5
สานักการศึกษา
31
6
1
63
78
179
6
กองสวัสดิการสังคม
16
8
12
36
7
กองวิชาการและแผนงาน
32
1
22
19
74
8
หน่วยตรวจสอบภายใน
1
1
รวมทั้งสิ้น
352
89
3
453
1,484
2,381
ที่มา : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 (ไม่รวมพนักงานครูเทศบาล)
ที่

หน่วยงาน
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การดาเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปัจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ่ดาเนินการพาณิชย์ ประกอบด้วย 1) สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
หาดใหญ่ 2) สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ 3) สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (แห่งที่ 2)
- สถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 70 ถนนรัถการ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา สถานธนานุบาล หมายความถึง โรงรับจานา ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจานา พ.ศ.2505 มีวัตถุประสงค์
ช่วยเหลือประชาชนที่ ขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไป
กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นๆ ที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน
ที่ได้มาโดยการกระทาความผิด สามารถติดตามการกระทาความผิดได้ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับ
ซื้อของโจร สถานธนานุบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของเทศบาลที่สรรหาเงินมาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลเพื่อบูรณะท้องถิ่น
- สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับการรับถ่ายโอนภารกิจด้านสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอาเภอหาดใหญ่ จากสานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มาอยู่
ในความควบคุมดูแลบริหารจัดการให้แก่เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการ
สานักงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้การบริการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพใน
รูปแบบของเทศพาณิชย์ ว่าด้วยสถานีขนส่ง ซึ่งรับมอบการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว ในวันที่ 25 กันยายน 2549
และเปลี่ยนชื่อจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอหาดใหญ่ เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งอยู่
ภายใต้การดูแ ล บริหาร จัดการและจัดหาผลประโยชน์ของสานักงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (แห่งที่ 2) ประกาศให้มีอย่างเป็นทางการเมื่อ
วั น ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2555 ซึ่ ง จากเดิ ม ได้ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า สถานี ร ถโดยสารขนาดเล็ ก (รถตู้ ) เทศบาลนคร
หาดใหญ่ โดยตั้งอยู่ ณ บริเวณตลาดเกษตร (หาดใหญ่ใน) ถนนเพชรเกษม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ แห่งที่ 2 นี้ เปิดให้บริการสาหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยคิวรถตู้สายทิศเหนือ
คือ สตูล พัทลุง ตรัง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ทุ่งสง สุราษฎร์ธานี และกระบี่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่
เกิดขึ้นในชุมชนเมือง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการขนส่งมวลชน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครหาดใหญ่มีหน่วยดับเพลิง 7 หน่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถครอบคลุม
พื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด มีที่ตั้ง ดังนี้
หน่วยที่ 1 เป็นหน่วยใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 ใกล้กับศูนย์
ประชาสัมพันธ์ เขต 6 รับผิดชอบทุกพื้นที่
หน่วยที่ 2 ตั้งอยู่ถนนสามชัย ตรงข้ามบ้านพักพนักงานเทศบาล
หน่วยที่ 3 ตั้งอยู่ถนนศรีภูวนารถ บริเวณที่ตั้งชุมชนตลาดใหม่
หน่วยที่ 4 ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมใกล้ห้องสมุดประชาชน
หน่วยที่ 5 ตั้งอยู่หมูบ่ ้านจันทร์วิโรจน์ ใกล้สถานีสูบน้า P2
หน่วยที่ 6 ตั้งอยู่ถนนโชคสมาน 5 บริเวณที่ตั้งชุมชนโชคสมาน
หน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ถนนโชติวิทยกุล 1 บริเวณสถานีขนส่ง 1
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ตาราง จานวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหาดใหญ่
ประเภท

จานวน (คน)
22
64
42
150
278

1. พนักงานเทศบาล
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ
4. พนักงานจ้างทั่วไป
5. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
รวม
ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครหาดใหญ่

การคลังท้องถิน่
รายรับ ของเทศบาล ประกอบด้วยรายได้ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. รายได้จากภาษีอากร
2. รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต
3. รายได้จากทรัพย์สิน
4. รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
5. รายได้จากเงินอุดหนุน
6. รายได้เบ็ดเตล็ด
7. รายได้จากเงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ
8. พันธบัตรหรือเงินกู้ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนด
9. รายได้อื่นตามแต่จะมีกฎหมายกาหนด
รายจ่าย ของเทศบาล จาแนกประเภทตามงบประมาณ ดังนี้
1. รายจ่ายงบกลาง เป็นรายจ่ายที่กาหนดไว้ สาหรับงานทั่วไปของเทศบาล ประกอบด้วย
- ค่าชาระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เงินสารองจ่าย
2. รายจ่ายของหน่วยงานเป็นรายจ่ายที่แยกตามหน่วยงานหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็น
ประจาสาหรับหน่วยงานใดของเทศบาลโดยเฉพาะ จาแนกออกเป็นรายจ่ายประจา และรายจ่ายเพื่อการลงทุน
2.1 รายจ่ายประจา ประกอบด้วยหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดรายจ่ายอื่น
2.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน มี 1 หมวดรายจ่าย คือ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
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3. ประชากร
เทศบาลนครหาดใหญ่มีประชากร ข้อมูลเดือน เมษายน พ.ศ.2562 ทั้งสิ้น 158,392 เป็น
ชาย 73,471 คน หญิง 84,921 คน ความหนาแน่น 7,542.48 คน/ตารางกิโลเมตร จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น
67,299 ครัวเรือน
หมายเหตุ : ความหนาแน่นประชากร (คน/ตร.กม.) คานวณจากพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 21 ตารางกิโลเมตร

ตาราง ช่วงอายุของประชากรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ช่วงอายุ
แรกเกิดถึงอายุ 1 ปี
ช่วงอายุ 2 – 14 ปี
ช่วงอายุ 19 – 23 ปี
ช่วงอายุ 24 – 35 ปี
ช่วงอายุ 36 – 60 ปี
อายุ 61 ปีขึ้นไป
สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย
รวม

ชาย

หญิง
1,811
13,954
9,639
12,176
23,739
9,216
2,936
73,471

รวม
1,697
13,768
10,156
13,285
30,419
12,967
2,629
84,921

3,508
27,722
19,795
25,461
54,158
22,183
5,565
158,392

ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ ข้อมูลของเดือน เมษายน 2562

4. สภาพทางสังคม
สังคมของเทศบาลนครหาดใหญ่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่ได้เข้ามา
ประกอบธุรกิจอยู่ช้านานแล้วนับแต่มีการสร้างทางรถไฟในพื้นที่ โดยชาวจีนรุ่นแรกส่วนมากเป็นแรงงานสร้าง
ทางรถไฟ และมีการอพยพตามกันเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น โดยมากประกอบกิจการด้าน พาณิชยกรรม
และเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เทศบาลนครหาดใหญ่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาจนถึงทุกวันนี้ ในปัจจุบันยังมี
การกินเจในเทศกาลกินเจ หรือการทาบุญ ในวันสาคัญทางพุทธศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ โดยคนต่าง
ศาสนาก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
นอกจากนี้ มีการอพยพย้ายถิ่นจากภายนอกเข้ามาประกอบอาชีพทางด้านบริการอีกจานวน
หนึ่ง เมื่อหาดใหญ่มีความรุ่งเรืองทางด้านธุรกิจการบริการนักท่องเที่ยว เช่นโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น ทาให้
มีจานวนประชากรแฝงอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นจานวนมาก ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมคนจากพื้นที่
ข้างเคียงที่เข้ามาทางานในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทาให้ในแต่ละวันมีคนทั้งที่อาศัยอยู่และเข้าออกเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ชั่วคราวเป็นจานวนมาก
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สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน ปี 2562 ระดับตาบล
ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย
ตัวชี้วัด ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

จานวน
ที่สารวจทัง้ หมด

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกเกิด
ติดต่อกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตาม
ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ
ละ 30 นาที
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
9. ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
10. ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
และถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สิน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัย
เรียน
16. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ
และยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
19. คนอายุ 15-59 ปี เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด
20. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้
21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน
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ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

17 คน
17 คน

17 คน
17 คน

100.00
100.00

0 คน
0 คน

0.00
0.00

1,382 คน

1,382 คน

100.00

0 คน

0.00

14,838 คร.
14,838 คร.

14,748 คร.
14,741 คร.

99.39
99.35

90 คร.
97 คร.

0.61
0.65

19,367 คน
26,948 คน

19,161 คน
26,733 คน

98.94
99.20

206 คน
215 คน

1.06
0.80

14,838 คร.
14,838 คร.

14,759 คร.
14,832 คร.

99.47
99.96

79 คร.
6 คร.

0.53
0.04

14,838 คร.
14,838 คร.

14,811 คร.
14,565 คร.

99.82
98.16

27 คร.
273 คร.

0.18
1.84

14,838 คร.
14,838 คร.
14,838 คร.

14,749 คร.
14,746 คร.
14,781 คร.

99.40
99.38
99.62

89 คร.
92 คร.
57 คร.

0.60
0.62
0.38

288 คน

288 คน

100.00

0 คน

0.00

1,386 คน
51 คน
2 คน

1,376 คน
50 คน
1 คน

99.28
98.04
50.00

10 คน
1 คน
1 คน

0.72
1.96
50.00

19,163 คน

19,139 คน

99.87

24 คน

0.13

16,919 คน
6,383 คน
14,838 คร.
14,838 คร.

16,705 คน
5,955 คน
14,836 คร.
9,543 คร.

98.74
93.29
99.99
64.31

214 คน
428 คน
2 คร.
5,295 คร.

1.26
6.71
0.01
35.69

27,309 คน
27,309 คน
26,948 คน

26,571 คน
26,018 คน
26,806 คน

97.30
95.27
99.47

738 คน
1,291 คน
142 คน

2.70
4.73
0.53

6,404 คน

6,404 คน

100.00

0 คน

0.00

ตัวชี้วัด ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน
29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของชุมชน หรือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น

จานวน
ที่สารวจทัง้ หมด
39 คน

ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
39 คน
100.00

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
0 คน
0.00

73 คน

73 คน

100.00

0 คน

0.00

14,838 คร.

14,834 คร.

99.97

4 คร.

0.03

14,838 คร.

14,786 คร.

99.65

52 คร.

0.35

ผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับ อปท. ประจาปี 2562 โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562)

ตาราง รายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จานวนทั้งสิ้น 103 ชุมชน ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2562
ชุมชนเขต 1
ชุมชนเขต 2
ชุมชนเขต 3
ชุมชนเขต 4
1. หน้าสวนสาธารณะ
2. ทักษิณเมืองทอง
3. สุภาพอ่อนหวาน
4. หน้าค่ายเสนาณรงค์
5. ภาสว่าง
6. อู่ ท.ส.
7. พรุแม่สอน
8. กอบกาญจน์ศึกษา
9. แม่ลิเตา
10. คลองเตย
11. โรงปูน
12. อนุสรณ์อาจารย์ทอง
13. สามัคคี
14. หน้าโรงพยาบาลศิครินทร์
15. เกาะเสือ
16. หลังสนามกีฬากลาง
17. หลังร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
18. ศรีนิล
19. หมัดยาเม๊าะ
20. ป้อม 6
21. หน้าสนามกีฬากลาง
22. โรงเรียนชาตรี
23. ศิครินทร์
24. รัถการ
25. ริมทางรถไฟ
26. มุสลิม

1. บ้านพักรถไฟ
2. ศาลเจ้าพ่อเสือ
3. ตลาดใหม่
4. กิมหยงสันติสุข
5. พระเสน่หา
6. ป้อม 4
7. แสงศรี
8. สวนศิริ
9. จิระนคร
10. ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง
11. ประชาธิปัตย์
12. สามชัย
13. หน้าโรงเรียนญว.
14. ชุมอุทิศ
15. โรงพยาบาลกรุงเทพ
16. บ้านจ่า
17. ดรุณศึกษา
18. กลางนา
19. หน้าโรงเรียนโสตศึกษา
20. หัวนาหัก
21. ซีกิมหยง
22. ละม้ายสงเคราะห์
23. คลองเรียน
24. บ้านร่มเย็น
25. ทุ่งคลองเรียน
26. ตลาดคลองเรียน

1. ริมควน
2. คลองระบายน้าที่1
3. เทศาพัฒนา
4. ตลาดพ่อพรหม
5. ศาลาลุงทอง
6. หลังที่ว่าการอาเภอ
7. บ้านหาดใหญ่
8. ท่าเคียน
9. ดีแลนด์-ไทยเจริญ
10. ปรักกริม
11. จันทร์ประทีป
12. จันทร์วิโรจน์
13. รัตนวิบูลย์
14. จันทร์นิเวศน์
15. ทุ่งเสา
16. อู่ญี่ปุ่น
17. ขนส่ง
18. หน้าวัดคลองเรียน
19. สามแยกคลองเรียน
20. ผาสุก-เคียงดาว
21. ไทยโฮเต็ล
22. หน้าสถานีรถไฟ
23. หลังโรงพัก
24. หลังอู่รถไฟ
25. ประชาราษฎร์อุทิศ
26. แฟลตเคหะใหม่

10

1. ท่าไทร
2. สถานีอู่ตะเภา
3. ต้นโด
4. หน้าโรงเหล้าสรรพสามิตร
5. สัจจกุล
6. รัชมังคลาภิเษก
7. บ้านฉาง
8. สามทหาร
9. บางหัก
10. เกาะเลียบ
11. รัตนอุทิศ
12. สถานี 2
13. มงคลหรรษา
14. บ้านกลาง
15. โชคสมาน
16. หน้าอาเภอ
17. ราษฎร์อุทิศ
18. วัดโคกสมานคุณ
19. วัดหาดใหญ่ใน
20. สถานีขนส่งหาดใหญ่
21. หัวพานรถไฟ

ชุมชนเขต 1

ชุมชนเขต 2

ชุมชนเขต 3

27. หอนาฬิกา
27. มอ.-คลองเรียน 1
28. ตลาดคอมแพล็กซ์
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่

ชุมชนเขต 4

27. แฟลตเคหะเก่า

5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม
อาเภอหาดใหญ่ เป็นอาเภอที่มีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับ
จังหวัดต่างๆ ได้ทั้งภายในภูมิภาค และนานาชาติ คือ
รถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร สามารถขับรถไปตามถนนพระรามที่ 2 เลี้ยวเข้าถนนเพชร
เกษม โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถึงแยกปฐมพร จังหวัดชุมพร ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 41 มาบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ทีจ่ ังหวัดพัทลุง มายังอาเภอหาดใหญ่ได้โดยสะดวก
รถไฟ มีบริการเดินรถภายในประเทศจากกรุงเทพ–หาดใหญ่ ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีเส้นทาง
ระหว่างประเทศ ได้แก่ กรุงเทพ–บัตเตอร์เวอร์ธ
เครื่องบิน มีบริการเครื่องบินโดยสาร กรุงเทพ–หาดใหญ่ ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีเส้นทาง
บินหาดใหญ่–เชียงใหม่ และเส้นทางบินระหว่างประเทศ คือ หาดใหญ่–สิงคโปร์ หาดใหญ่–กัวลาลัมเปอร์
รถโดยสารประจาทาง มีรถโดยสารปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายใต้ (ใหม่) ให้บริการ
ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงหาดใหญ่ ประมาณ 12 ชั่วโมง
การเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียง สามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ได้ทุกวัน โดย
ขึ้นรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอหาดใหญ่ หรือ สถานีรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)
การเดินทางภายในตัวเมืองหาดใหญ่ มีหลายรูปแบบไว้บริการ อาทิ รถสองแถว (วิ่งผ่าน
ตัวเมืองตามถนนเพชรเกษม) ให้บริการเส้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอหาดใหญ่–สนามบิน และเส้นทาง
จากหน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ -สี่แยกสนามบินนอก หรือเป็นรถโดยสารไม่ประจาทาง เช่น
รถแท็กซี่มิเตอร์(เหมาจ่าย) รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถตุ๊กๆ ซึ่งมีให้บริการอยู่ทั่วไป
6. สภาพภูมิอากาศ
ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจาทุกปี คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ว่างของลมมรสุม จะเริ่ม
ตั้งแต่หลังจากหมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน
เมษายน แต่อากาศจะไม่ร้อนมากนักเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเล
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน จังหวัดสงขลาจะมีฝนตกทั้งในช่วงลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกมากกว่า
เนื่องจากพัดผ่านอ่าวไทย ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะถูกเทือกเขาบรรทัดปิดกั้น ทาให้ฝนตกน้อยลง
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7. สภาพเศรษฐกิจ
นั บ แต่ ใ นอดี ต เขตพื้ น ที่ เ ทศบาลนครหาดใหญ่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ของภาคใต้
ตอนล่ า ง โดยเป็ น ศู น ย์ ก ลางรั บ ส่ ง สิ น ค้ า จากประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ ก ระจายไปสู่ ภ าคต่ า งๆ ของประเทศ
ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งรวมสินค้าทางการเกษตรและส่งออกไปต่างประเทศ หาดใหญ่เคยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
สินค้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูกจนมีสถานที่ซื้อขายสินค้าที่ขึ้นชื่อ เช่น ตลาดสันติสุข ตลาดกิมหยง เป็นต้น
และที่สาคัญเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญและมี ธุรกิจต่อเนื่องอีกเป็นจานวนมากโดยเฉพาะ
ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรมและร้านอาหาร เป็นต้น
ตาราง จานวนโรงแรมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จาแนกตามขนาดและที่ตั้ง ปี พ.ศ.2562
ขนาดเล็ก
ขนาด 80-120 ห้อง ขนาด 121-200 ห้อง
< 80 ห้อง
เขต 1
3
1
1
เขต 2
38
11
11
เขต 3
9
4
3
เขต 4
15
1
รวม
65
16
16
ที่มา : สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ (มีนาคม 2562)
พื้นที่

ขนาดใหญ่
>200ห้อง
9
1
10

8 สวนสาธารณะและสวนหย่อม
เทศบาลนครหาดใหญ่ มีการก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่เป็นสวนสาธารณะหรือสวนหย่อม เพื่อ
ประชาชนในชุมชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น ลานกีฬาหรือออกกาลังกาย และกิจกรรม
นันทนาการอื่น ดังตาราง
ตาราง ข้อมูลสวนสาธารณะ สวนหย่อม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเทศบาลนครหาดใหญ่
ลาดับ
สถานที่
ที่ตั้ง
เนื้อที่ (ไร่)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
ถ.กาญจนวนิช
สวนหย่อมพรุแม่สอน
ถ.เพชรเกษม
สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์
ถ.ศุภสารรังสรรค์ (ข้างมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
สวนหย่อมแสงศรี
ถ.แสงศรี (ริมคลองเตย) หน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์
สวนหย่อมชลธารา
ถ. ชลธารา
สวนหย่อมธรรมนูญวิถี
ถ.ธรรมนูญวิถี
สวนหย่อมบึงศรีภูวนารถ
ถ.ศรีภูวนารถ (ใกล้ศูนย์การค้าไดอาน่า)
สวยหย่อมละม้ายสงเคราะห์
ถ.ละม้ายสงเคราะห์
สวนหย่อมตลาดใหม่
ถ.ศรีภูวนารถ
สวนหย่อมบางหัก
ถ.สาครมงคล
รวม
ที่มา : สานักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ (เมษายน 2562)

12

974
3.49
4.10
0.45
5.07
2.96
4.17
0.95
3.62
5.12
1,003.93

9. การสาธารณสุข
เทศบาลนครหาดใหญ่มีศูนย์บริการสาธารณสุข จานวน 15
ศูนย์ (รวมรถศูนย์บริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่ จานวน 1 คัน) พยาบาล 24 คน ทันตแพทย์ 3 คน เภสัชกร 3 คน เจ้าพนักงานส่งเสริม
สาธารณสุข 1 คน นักวิชาการสุขาภิบาล 5 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน มี
หน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ได้แก่ การรักษาพยาบาลผู้ป่วย การตรวจดูแลสุขภาพเด็ก การบริการทาง
ทันตกรรมการวางแผนครอบครัว การให้วัคซีนป้องกันโรค การอนามัยแม่และเด็ก การออกเยี่ยมบ้าน โดย
พยาบาลและสหวิชาชีพประจาศูนย์บริการฯ ทุกศูนย์บริการสาธารณสุขจะมีพยาบาลวิชาชีพประจาศูนย์บริการ
และมีแพทย์ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่มารับการรักษาหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนตามศูนย์บริการประจาชุมชน ตามวัน
และเวลาที่กาหนด ยกเว้น ศูนย์บริการสาธารณสุขใหญ่ 2 ศูนย์ คือศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัยและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเพชรเกษม จะมีแพทย์และทันตแพทย์ประจาศูนย์บริการฯเพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยทุกวัน
นอกจากนี้เทศบาลยังจัดให้มีคลินิกนอกเวลา ให้บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการแก่ประชาชนที่ไม่สะดวก
ต่อการลางาน เพื่อไปรับการรักษาพยาบาลในเวลาราชการ การบริการคลินิกนอกเวลา เป็นการดาเนินงานร่วมกัน
ระหว่าง เทศบาลนครหาดใหญ่และโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยใช้ศูนย์บริการสาธารณสุข ของเทศบาลเป็นสถานที่
ทาการ ปัจจุบันมีคลินิกนอกเวลา จานวน 12 แห่ง ประชาชนที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ทุกประเภทสามารถ
ใช้สิทธิ ในการรับการตรวจรักษาที่คลินิกนอกเวลาเช่นเดียวกับสถานพยาบาลของรัฐ
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่
ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทาให้มนุษย์สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โดยสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน เป็นสิ่งสาคัญที่เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนั้น
คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้มีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า จึงจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขขึ้น เพื่อกระจายการบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และรองรับการขยายตัวของประชาชนในชุมชน โดยให้เป็นหน่วยบริการที่อยู่
ใกล้ชิดประชาชน สามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย มีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ที่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ มีดังนี้
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เบอร์โทร : 074-262818-19
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
บริการนอกเวลา :วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น.
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขเพชรเกษม ด้านหลังห้องสมุดประชาชน ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์โทร : 074-258229 , 074-257047
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
บริการนอกเวลา : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
3. ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหม ทองสองยอด 53 ซ.33 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์โทร : 074-255804
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
บริการนอกเวลา : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
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4. ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิพงษา บุญมณี อินทรัศมี 19 ซ.สองพี่น้อง ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เบอร์โทร : 074-238333
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
บริการนอกเวลา : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
5. ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 1 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์โทร : 074-246148
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) 13 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์โทร : 074-252584
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
บริการนอกเวลา : ทุกวัน เวลา 16.30 – 20.30 น.และวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
เบอร์โทร : 074-212261
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
บริการนอกเวลา : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
8. ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)139/1 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
เบอร์โทร : 074-246963
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
บริการนอกเวลา : ทุกวัน เวลา 16.30 – 20.30 น.และวันหยุดนักขัตฤกษ์
9. ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 2 ถ.วัดหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์โทร : 074-253608
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
10. ศูนย์บริการสาธารณสุขรักษาภิกษุอุทิศ 42 ซ.3 ถ.รัตนอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์โทร : 074-257059
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
บริการนอกเวลา : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
11. ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแห่งชาติ ถ.หน้าสถานีรถไฟ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์โทร : 074-257466
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
บริการนอกเวลา : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
12. ศูนย์บริการสาธารณสุขนพสุวรรณ 79 ซ.6/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์โทร : 074-231148
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
บริการนอกเวลา : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
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13. ศูนย์บริการสาธารณสุขสนามกีฬากลาง “จิระนคร” สนามกีฬากลาง "จิระนคร"
ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์โทร : 074-238332
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
บริการนอกเวลา : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
14. ศูนย์บริการสาธารณสุขบุญวรรโณ 97/1 ซ.ชื่นอุทิศแก้วสมิทธ์พัฒนา ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
เบอร์โทร : 074-255835
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
15. ศูนย์บริการสาธารณสุขชีวาสุข “สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่”
เบอร์โทร : 074-211035
เปิดให้บริการ : วันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น./เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
บริการนอกเวลา : จันทร์-พุธ-ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 16.30-19.30 น. (ออกกาลังกายในน้า)
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น (นวดไทย)
ข้อมูลการเก็บขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด (จัดเก็บโดยพนักงานเทศบาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จานวนรถ
ปีงบประมาณ
(คัน)
2562
75

การเก็บขนขยะมูลฝอย
พนักงาน
พนักงาน
ขับรถ
เก็บขน
(คน)
(คน)
30
145

จานวนเที่ยว
(เฉลี่ย/วัน)
1/1

การรักษาความสะอาด
น้าหนัก
ปัดกวาด
พื้นที่
(วัน/ตัน)
ถนน
รับผิดชอบ
(คน)
(เมตร)
181.10
239
21 ตร.กม

ที่มา : สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่

ข้อมูลการเก็บขยะมูลฝอย (จัดเก็บโดยเอกชน/ชุมชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ

จานวนรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานเก็บขน
(คัน)
(คน)
(คน)
2562
16
13
42
ที่มา : สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่
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จานวนเที่ยว
(เฉลี่ย/วัน)
2/1

น้าหนัก (วัน/ตัน)
47

10. การศึกษา
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาของ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งแสดงถึง
ศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา
ตาราง จานวนโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
(ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่) จาแนกตามประเภทการจัดการศึกษา

ประเภทการจัดการศึกษา

จานวน (แห่ง)
28
4
6
2
40

ประเภทสามัญศึกษา
ประเภทสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
ประเภทอาชีวศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ
รวม
ที่มา : ฝ่ายวิชาการ สานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จานวน 6 โรงเรียน
ตาราง ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
ที่
โรงเรียน
ที่อยู่
1 เทศบาล 1
เลขที่ 1 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1
(เอ็งเสียง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สามัคคี)
โทรศัพท์/โทรสาร 074-231264
2 เทศบาล 2
เลขที่ 13 ถ.พลพิชัย ถ.หาดใหญ่
(บ้านหาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 074-252324
3 เทศบาล 3
เลขที่ 895 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
(โศภนพิทยา
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
คุณานุสรณ์)
โทรศัพท์/โทรสาร 074-211599
4 เทศบาล 4
เลขที่ 293/1 ถ.ศรีภูวนารถ
(วัดคลองเรียน) ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-245992
5 เทศบาล 5
เลขที่ 2 ถ.หน้าวัดหาดใหญ่ใน
(วัดหาดใหญ่)
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110 โทรศัพท์ 074-252568
6 เทศบาล 6
ถ.ราษฎร์เสรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
(อนุบาลในฝัน) จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-255700

เปิดสอนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
มัธยมศึกษาปีที่1-6
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จานวนนักเรียน
2,526

อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

1,784

อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

1,022

อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

878

อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

542

อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
(เน้นการสอนระบบ 2 ภาษา)

1,018

ที่
โรงเรียน
7 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหมัดยาเม๊าะ
มุสลิมและส่วน
ขยาย

ที่อยู่
เปิดสอนระดับ
จานวนนักเรียน
เลขที่ 7/72 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1
อนุบาล
67
ซ.1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 081-6094628
เลขที่ 5/11 ถ.โชคสมาน 5
เตรียมอนุบาล
50
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 081-2770957
ที่มา : ฝ่ายวิชาการ สานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ ปีการศึกษา พ.ศ.2562 (10 มิถุนายน 2562)

ตาราง จานวนนักเรียนและครู ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562
ที่

สถานศึกษา

1
2
3
4
5
6
7

เทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล2 (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
เทศบาล4 (วัดคลองเรียน)
เทศบาล5 (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล6 (อนุบาลในฝัน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิมและ
ส่วนขยาย
รวม/เฉลี่ย

จานวน จานวน
นักเรียน
ครู
2,526
117
1,784
64
1,022
57
878
61
542
35
1,018
23
117
9
7,887

ที่มา : สานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ (10 มิถุนายน 2562)
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366

จานวน
ห้องเรียน
65
50
32
33
18
27
8
233

นักเรียน/ นักเรียน/
ครู
ห้องเรียน
22
40
28
36
18
32
14
27
16
30
44
38
26
15
22

34

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
การจัดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่น ของเทศบาลนอกจากจะคานึงถึง อานาจหน้าที่ ในการบริหาร
ราชการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายแล้วยังต้องให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องแผนพัฒนาประเทศใน
แต่ ล ะระดั บ อี ก ด้ ว ย รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ การประเมิ น สถานการณ์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับเทศบาลก็ยังคงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก สรุปได้ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.3 นโยบาย Thailand 4.0
1.4 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย
มีเปูาหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของ ประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(2) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
5 ประเด็น ได้แก่
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(2) การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 5 ประเด็น
ได้แก่
(1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(5) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศ
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่
กาหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและ
ความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คานึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวม
ของการพัฒนาได้ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
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2. เป้าหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเปูาหมายร่วมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2.2 ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า
สินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุน
ในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐาน
การผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุน
วิจัยและพัฒนา ที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้้า โดยเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40
ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วน
ของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่ างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพ
อากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคม
ลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและ
ค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเทศไทย มีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง
โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการ
เติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่าย
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ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนา
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทกุ ภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม แนวทางการพัฒนา
2.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
3. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง.
ยั่งยืนและเป็นธรรม
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ
5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัย
คุกคามข้ามชาติ
5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย แนวทางการพัฒนา
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ
6.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนา
7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล
7.6 การพัฒนาระบบน้าประปา
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทางการพัฒนา
8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)
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8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
9.2 การพัฒนาเมือง
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาด
ใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย
10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT,
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์
10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค
10.4 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
10.6 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ
10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างประเทศโดยมีบทบาท
ที่สร้างสรรค์
10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้าน
ที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
10.6 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
10.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
1.3 นโยบาย Thailand 4.0
ไทยแลนด์ 4.0 หรือ ประเทศไทยยุค 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่
ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคาม
แบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21
ประเทศไทย 4.0 เป็ น ความมุ่ ง มั่ น ที่ ต้ อ งการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่
“Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”ไปสู่สินค้าเชิง“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมและเปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
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ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส้าคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้อง
ร่ารวยขึ้น และ เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs, หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าไปสู่ High Value
Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ขับเคลื่อน เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
- แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ.2560-2565
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเทีย่ วพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็น
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
กับภูมิภาคอื่นของโลก”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ศูนย์กลาง การเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมคุณภาพ”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ามัน ยางพารา ข้าว ไม้ผล การ
ประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดดเด่น
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการบริการอย่างครบวงจร
3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ
และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ดี
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เป้าประสงค์รวม
1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาล์มน้ามัน ข้าว ไม้ผล การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นที่
2. กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุนที่เพิ่มขึ้น
3. กลุ่มหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ของรูปแบบ
การท่องเที่ยว
4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ
ของกลุ่ม
5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพารา และ
ปาล์มน้ามันทีม่ ีคุณภาพแบบครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง
(ข้าว, ไม้ผล, ปศุสัตว์,ประมง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์
- แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2561-2564)
เป้าหมายการพัฒนา
“สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้
2. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย
เป้าประสงค์รวม (VISION’S GOAL)
1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2. ประชาชนมีคุณภาพ
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้พหุวัฒนธรรม
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและบริการ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่าง
ครบวงจรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี
2. ส่งเสริมและพัฒนาการนานวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา อาหารทะเล
และฮาลาล
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
(Logistics)
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเชิงธุรกิจ
5. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การขับเคลื่อนสู่ MICE CITY และพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรกั ษ์เมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่สาคัญของภูมิภาค
7. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้พหุวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่เน้นการบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยและองค์ความรู้ (Best Practice) มาเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาอาชีพ ของประชาชน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และศิลปะร่วมสมัย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
5. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
2. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน
5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นเมืองสีเขียว (Green City)
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อให้เป็นหมู่บ้าน/ ชุมชน เข้มแข็ง
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2. เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย สมานฉันท์ ปกปูอง
และเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์
3. เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปรามการกระทาผิดกฎหมาย และการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
4. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ดารงธรรมให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนามาตรการ และสร้างระบบปูองกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- กรอบการพัฒนาจังหวัดสงขลา
กรอบการพัฒนาจังหวัดสงขลาภายใต้วาระสงขลา “สงขลาเมืองแห่งความสุข”
ประกอบด้วย 12 วาระ
วาระที่ 1 สงขลาสวย สะอาด
วาระที่ 2 สร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน
วาระที่ 3 สงขลาศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง
วาระที่ 4 สงขลาเมืองกีฬา
วาระที่ 5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และพิทกั ษ์แหล่งทรัพยากร
วาระที่ 6 พัฒนาแห่งน้าและบริหารจัดการน้า
วาระที่ 7 พัฒนาการเกษตรเพือ่ ความมั่นคงทางอาหาร
วาระที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจเมืองสงขลาให้เข้มแข็ง
วาระที่ 9 ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
วาระที่ 10 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วาระที่ 11 แก้ไขปัญหายาเสพติด
วาระที่ 12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสงขลา
(พ.ศ.2561 – 2564)
วิสัยทัศน์ (VISION)
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการสาธารณะ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/พลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว
และกีฬา สังคมสันติสุข”
พันธกิจ (MISSION)
1. จัดทา ส่งเสริม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคม
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
3. สนับสนุน ส่งเสริมการใช้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. สนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีระบบการรักษาความปลอดภัย และการมี
ภูมิคุ้มกันในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุน พลังงาน การท่องเที่ยวและกีฬา
6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. สนับสนุน และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
3. การจัดการชุมชน/สังคม และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้า
1.2 จัดให้มีไฟฟูาสาธารณะ ก่อสร้างและขยายเขตระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.3 การพัฒนาแหล่งน้าให้ครอบคลุมและเพียงพอกับการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค
1.4 พัฒนาระบบงานสารสนเทศเชื่อมโยงระบบเครือข่ายการคมนาคมและการขนส่ง
1.5 ก่อสร้างและพัฒนาระบบการปูองกันสาธารณภัย
1.6 ส่งเสริมให้มีการวางและจัดทาผังเมือง และดาเนินการพัฒนาตามผัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมการสาธารณสุข และการบริการสุขภาพ
2.2 ส่งเสริมสวัสดิการ และการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปุวยเรื้อรัง
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2.4 ส่งเสริม และการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
2.5 ส่งเสริมการดารงชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 ส่งเสริมสวัสดิภาพผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีภูมิคุ้มกันในการ
ปูองกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติด
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มรี ะบบปูองกันภัย
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมองค์กรประชาชน สมาคม มูลนิธิ และอื่นๆ
3.4 ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพระบบสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเฝูาระวังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
4.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ สู่การเป็นเมืองน่าอยู่
4.4 การบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิต การค้า พลังงาน และการท่องเที่ยวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
5.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สาธารณูปโภคสิ่งอานวยความสะดวกอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
5.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านท่องเที่ยว
5.4 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการลงทุน และการบริหารจัดการสินทรัพย์
5.5 การเพิ่มผลผลิตทางภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค
5.6 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
5.7 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องและส่งเสริมให้สงขลาเป็นเมืองนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
6.2 ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและฟื้นฟู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ บูรณะ และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ
หอจดหมายเหตุ และสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
7.1 ส่งเสริมระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
7.2 ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
และองค์กรอื่นๆ
7.3 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมทุกระดับ
7.4 สนับสนุนทรัพยากรการบริหารในการให้บริการประชาชน
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7.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการให้บริการสาธารณะ ภาค
ประชาชนและนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน
7.6 ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากร
7.7 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
7.8 ส่งเสริม พัฒนาการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.9 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการบริการสาธารณะเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่ได้กาหนดวิสัยทั ศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็น
แนวทางหลักในการดาเนินงานให้บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนาในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) :
“มหานครแห่งความสุข” ( CITY OF HAPPINESS )
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

1
2
3
4
5

การพัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
การพัฒนาการเมืองการบริหาร
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
กลยุทธ์
1. การพัฒนาการศึกษา
2. การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา
3. การอนุรักษ์ บารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5. การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. การพัฒนาเมืองสีเขียว
2. การพัฒนาการบาบัดน้าเสีย
3. การรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการค้า การท่องเที่ยวและบริการ
2. พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
กลยุทธ์
1. ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจัดระบบผังเมือง
2. พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่าง
3. พัฒนาปรับปรุงระบบการขนส่งและวิศวกรรมจราจร
4. การปูองกันและบรรเทาอุทกภัย
2.3 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลให้ได้
ผ่านเกณฑ์การทดสอบทาง
มาตรฐานสากล
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
2) พัฒนานครหาดใหญ่ให้เป็น จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาใน
นครแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่
3) ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็น เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
เลิศ
ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
4) อนุรักษ์ บารุงรักษา ศาสนา ร้อยละของความพึงพอใจของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรม
ประชาชนต่อการจัดกิจกรรม
เนียมประเพณี จารีตประเพณี
ประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความ
เป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่
5) นครหาดใหญ่เป็นเมืองสุข
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ภาวะที่ดี ประชาชนมีความสุข โครงการ/กิจกรรมด้าน
สาธารณสุข
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด จานวนของกลุ่มเปูาหมายได้รับ
สวัสดิการสังคมในกลุ่ม เด็ก
การจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
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ค่าเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์
2. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1) ปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนาเมือง พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
สีเขียว
มีสดั ส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจานวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
2) พัฒนาการบาบัดน้าเสีย
ครัวเรือนที่ได้รับบริการบาบัดน้าเสีย
เพิ่มขึ้น
3) พื้นที่สาธารณะ สะอาด
ไม่มีขยะตกค้าง

3. การส่งเสริม
1) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ การค้า และ กระตุน้ เศรษฐกิจให้เกิดเงิน
การท่องเที่ยว
หมุนเวียนในพื้นที่
2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการบริหารจัดการตนเอง ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมองค์ความรู้และการ
พัฒนาทักษะอาชีพ
4. การพัฒนาการเมือง 1) เพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
การบริหาร
การทางานให้กับบุคลากรทุกสานัก
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
3) ดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
4) ระงับเหตุอัคคีภัยและสาธารณ
ภัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลนครหาดใหญ่
5. การพัฒนา
1) ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน
และเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงามของบ้านเมือง
2) ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในเขตเมืองให้ทั่วถึงและ
เพียงพอ
3) พัฒนาปรับปรุงสัญญาไฟจราจร
เครื่องหมายจราจร ให้เป็นระบบที่
ทันสมัย
4) พัฒนาระบบปูองกันและ
บรรเทาอุทกภัย
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ค่าเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3
ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับบริการบาบัดน้า
เสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
ต่อปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความ
สะอาด
ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ระดับความสาเร็จของชุมชนในการ
บริหารจัดการตนเอง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น
ผู้บริหาร/บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของเทศบาล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

มากกว่าร้อยละ 50
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทรัพย์สิน
ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ในการใช้เส้นทางสัญจร
สามารถปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ภายในเขตเมืองให้ทั่วถึงและเพียงพอ
สามารถลดปัญหาจราจรติดขัดได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
อุทกภัยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2553

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษา เข้าถึงบริการสาธารสุข สวัสดิการทั่วถึง
พัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
เมืองสีเขียว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ รักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง มี
บุคลากรและระบบเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย
ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล การบริ ห ารกิ จ การเทศบาลมี ค วามกะทั ด รั ด รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก นาหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการบริหาร โดยเน้นนาหลักธรรมาภิบาล คือหลักนิติธรรม คุณธรรม ความ
คุ้มค่า มีส่วนร่วม รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเมืองในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)
1. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งที่เป็นสถานศึกษาของภาครัฐ
และสถานศึกษาภาคเอกชน รวมธุรกิจกวดวิชา
2. เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข มีทั้งโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน
3. โครงสร้างพื้นฐานรองรับการเป็นชุมทางคมนาคมขนส่ง และการเดินทางที่สะดวกสบาย เป็น
ศูนย์กลางการขนส่งของภาคใต้ตอนล่างทั้งทางบกมีสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีคุณภาพ ทางรางมีสถานี
รถไฟชุมทางหาดใหญ่ ทางอากาศมีสนามบินนานาชาติหาดใหญ่
4. เป็นแหล่งรวมที่พัก และแหล่งชอบปิ้งของภูมิภาค
5. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน หอการค้า สมาคมธุรกิจต่างๆ
6. มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและศาสนา แต่ประชาชนสามารถอาศัยอยู่รวมกันอย่างสันติ
สุขภายใต้พหุวัฒนธรรม
จุดอ่อน (Weakness)
1. สภาพทางภูมิประเทศ เทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่แอ่งกระทะ ทาให้มีความเสี่ยงที่
จะเกิดปัญหาน้าท่วมในฤดูฝน
2. สถานการณ์ความไม่สงบและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชน
3. ปริมาณขยะที่มีปริมาณมาก ทาให้มีความยุ่งยากในการจัดการ
4. สิ่งอานวยความสะดวกและบริการการท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน เช่น ปูายบอกแหล่ง
ท่องเที่ยว (3 ภาษา) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
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โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วยการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเอื้อต่อการ
เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว ทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการตลาด
2. เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รบั เลือกเป็นเมืองนาร่องร่วมกับเทศบาลนครสงขลา ในโครงการ
ปรับภาพลักษณ์จังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองสีเขียว (Green City)
3. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนเป็นโอกาสทางการค้า การลงทุน ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย (Joint Development Strategy for Border Areas :JDS)
เป็นโอกาสในการพัฒนาความเชื่อมโยงทางการค้าของหาดใหญ่
อุปสรรค (Threat)
1. ภาพลักษณ์ในแง่ลบในด้านความปลอดภัย จากผลกระทบความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา
2. ค่าเงินของประเทศมาเลเซีย (ริงกิต) ที่ออ่ นตัวลงทาให้จานวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดิน
ทางเข้ามาหาดใหญ่ลดน้อยลง
3. ปัญหายางพาราที่ตกต่า ส่งผลทาให้การเข้ามาจับจ่ายซื้อขาย ในหาดใหญ่ลดลง
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3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ย.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยท.4 ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.12
ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
ยท.2 การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เลื่อมล้้าในสังคม

ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่
ย.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ย.2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ย.1 การพัฒนาสังคม
ศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์
บนฐานความรู้พหุวฒ
ั นธรรม
สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
และความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว

ย.5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
ย.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
ย.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม

ย.3 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ย.2 ด้านการสร้างความสามารถในการ ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
แข่งขัน
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ย.1 พัฒนาภาคการเกษตร
ย.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การ การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและบริการ โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

ย.1 ด้านความมั่นคง
ยท.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ย.5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ
การค้าและการท่องเที่ยว

ย.5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ย.3 การจัดการชุมชน/สังคมและความ ย.4 เสริมสร้างความมั่นคงและ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่นคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
และยั่งยืน
ของประชาชน
ประชาชน
ยท.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ย.2 ด้านการสร้างความสามารถในการ ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
แข่งขัน
ระบบโลจิสติกส์

ย.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคม
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ย.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ย.4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ย.1 พัฒนาภาคการเกษตร
ย.5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและบริการ โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่
1. การพัฒนาสังคม

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้
มาตรฐานสากล
2. พัฒนานครหาดใหญ่ให้เป็นนครแห่งการเรียนรู้
3.ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์
1.การพัฒนาการศึกษา
2.การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา

4. อนุรักษ์ บารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรม
เนียมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้คงความ
เป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่

3.อนุรักษ์ บารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรม
เนียมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้คงความ
เป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่

5.นครหาดใหญ่เป็นเมืองสุขภาวะที่ดี ประชาชนมีความสุข

4.การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

5. การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของประชาชน

1. ปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองสีเขียว

1.การพัฒนาเมืองสีเขียว

2. พัฒนาการบาบัดน้าเสีย
3.พื้นที่สาธารณะสะอาดไม่มีขยะตกค้าง

2.พัฒนาการบาบัดน้าเสีย
3. การรักษาความสะอาด และการจัดการขยะมูลฝอย

3. การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และการ 1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดเงิน
ท่องเที่ยว
หมุนเวียนในพื้นที่
2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ส่งเสริมองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะอาชีพ

1.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการค้า การ
ท่องเที่ยวและบริการ
2. พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักการศึกษา
2. สานักการสาธารณสุขฯ
3. กองสวัสดิการสังคม

1.สานักการศึกษา
2.สานักการสาธารณสุขฯ
3.สานักการช่าง
1. สานักปลัด
2. กองสวัสดิการสังคม

3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่
4. การพัฒนาการเมืองการบริหาร

5. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

เป้าประสงค์
1.เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทางานให้กับบุคลากรทุก
สานัก

กลยุทธ์
1.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานและการบริการประชาชน

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

3. ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

3. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน

1. ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงามของบ้านเมือง

1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจัดระบบผังเมือง 1. สานักปลัด
2. สานักการช่าง

2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเมืองให้มี
ประสิทธิภาพ
3. พัฒนาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ให้
เป็นระบบที่ทนั สมัย
4. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

2. พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
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3.พัฒนาปรับปรุงระบบการขนส่งและวิศวกรรมจราจร
4. การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สานักปลัด
2. สานักการสาธารณสุขฯ
3. สานักการช่าง
4. สานักการคลัง
5. กองวิชาการฯ

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่
วิสัยทัศน์
มหานครแห่งความสุข
(CITY OF HAPPINESS)"

พันธกิจ
เป้าประสงค์
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล เทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนานครหาดใหญ่ให้เป็นนคร
แห่งการเรียนรู้
3.ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

2. พัฒนานครหาดใหญ่ให้เป็นนครแห่งการ
เรียนรู้
3.ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

4. อนุรักษ์ บารุงรักษา ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม
ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์
ของหาดใหญ่

4. อนุรักษ์ บารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี จารีต
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้คงความเป็น
เอกลักษณ์ของหาดใหญ่

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์
1.การพัฒนาการศึกษา

2.การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
การกีฬา
3.อนุรักษ์ บารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี
จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้คง
ความเป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่

5. ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนนคร 5.นครหาดใหญ่เป็นเมืองสุขภาวะที่ดี
หาดใหญ่ให้เป็นเมืองสุขภาวะที่ดี
ประชาชนมีความสุข

4.การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
สวัสดิการให้ประชาชนเทศบาลนคร สังคมในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
หาดใหญ่
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

5. การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของประชาชน

7. ปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองสี 7. ปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองสีเขียว
เขียว
8. เพิ่มประสิทธิภาพการบาบัดน้าเสีย 8. พัฒนาการบาบัดน้าเสีย
9. รักษาความสะอาดของเมือง

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

9.พื้นที่สาธารณะสะอาดไม่มีขยะตกค้าง

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
10. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้น 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า
ท่องเที่ยวของเทศบาลนครหาดใหญ่ เศรษฐกิจให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่
และการท่องเที่ยว
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1.การพัฒนาเมืองสีเขียว
2.พัฒนาการบาบัดน้าเสีย
3. การรักษาความสะอาด และการ
จัดการขยะมูลฝอย
1.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด้านการค้า การท่องเที่ยวและบริการ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
เป้าประสงค์
11. ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทาง 11. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บริหารจัดการตนเอง ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
12. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้ประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่
13. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานให้กับบุคลากร

ยุทธศาสตร์

12. ส่งเสริมองค์ความรู้และการพัฒนา
ทักษะอาชีพ
13. เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทางาน 4. การพัฒนาการเมืองการบริหาร
ให้กับบุคลากรทุกสานัก

กลยุทธ์
2. พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
1.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานและการ
บริการประชาชน

14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ประชาชนในการร่วมกันพัฒนานคร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้การ
หาดใหญ่
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

15. ดูแลรักษาความปลอดภัยใน
15. ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนใน ทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่
เขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่

3. การรักษาความสงบเรียบร้อย
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน

16. พัฒนาระบบผังเมืองและ
สาธารณูปโภค

16. ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและเกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของ
บ้านเมือง

17. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึง
และทันสมัย
18. พัฒนา ปรับปรุง ระบบขนส่ง
และวิศวกรรมจราจร
19. พัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

17. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
เขตเมืองให้ทั่วถึงและเพียงพอ
18. พัฒนาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
เครื่องหมายจราจร ให้เป็นระบบที่ทนั สมัย
19. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
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5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและจัดระบบผังเมือง
2. พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.พัฒนาปรับปรุงระบบการขนส่งและ
วิศวกรรมจราจร
4. การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร์
ด้าน
1

2

3

4

5

หน่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

1. การศึกษา
2. การสาธารณสุข
3. สังคมสงเคราะห์
4. สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
5. ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

1. สานักการศึกษา
2. สานักการสาธารณสุขฯ
3. กองสวัสดิการสังคม

-

2. การดาเนินงานอื่น งบกลาง
การจัดการ
บริการชุมชนและสังคม 1. การศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
4. เคหะและชุมชน
5. ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองสวัสดิการสังคม
1.สานักการศึกษา
2.สานักการสาธารณสุขฯ
3.สานักการช่าง

-

การส่งเสริม
บริการชุมชนและสังคม
เศรษฐกิจ การค้า
และการท่องเทีย่ ว
การพัฒนาการเมือง บริหารงานทัว่ ไป
การบริหาร

1. ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
2. งานการพาณิชย์
1. บริหารงานทัว่ ไป
2. การศึกษา
3. การรักษาความสงบ
ภายใน
4. สาธารณสุข
5. สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
6. อุตสาหกรรมและ
การโยธา
7. การพาณิชย์

1. สานักปลัด
2. กองสวัสดิการสังคม

-

1. สานักปลัด
2. สานักการสาธารณสุขฯ
3. สานักการช่าง
4. กองวิชาการฯ

-

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน

1. รักษาความสงบ
ภายใน
2. เคหะและชุมชน
3. อุตสาหกรรมและ
การโยธา

1. สานักปลัด
2. สานักการช่าง

-

การพัฒนาสังคม

1. บริการชุมชนและ
สังคม

บริหารงานทัว่ ไป

แผนงาน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

1) การพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
31
84,628,400
1.2 แผนงานสาธารณสุข
4
6,130,000
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1
500,000
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
12
12,940,000
ของชุมชน
1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
18
24,530,000
และนันทนาการ
1.6 แผนงานงบกลาง
3
2,374,800
รวม
69 131,103,200
2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานการศึกษา
0
2.2 แผนงานสาธารณสุข
0
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
2
160,000
2.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
0
และนันทนาการ
รวม
2
160,000
3) การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
7
8,600,000
และนันทนาการ

แบบ ผ.01

ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

35
9
2
15

91,156,100
22,525,000
600,000
18,410,000

75
11
2
18

161,392,700
23,220,000
600,000
16,810,000

44
10
2
18

118,556,000
22,720,000
600,000
16,810,000

43
10
2
18

117,996,000
22,720,000
600,000
16,810,000

228
44
9
81

573,729,200
97,315,000
2,900,000
81,780,000

19

25,680,000

25

35,899,000

21

32,710,000

21

32,710,000

104

151,529,000

3
134

1,825,200
239,746,900

3

1,825,200
98 193,221,200

3

15
481

9,975,600
917,228,800

1
1
39
1

1,400,000
450,000
451,483,000
80,000

0
1
15
1

3

2,125,200
83 160,496,300

0
1
15
0

450,000
379,980,000
-

16 380,430,000
8

9,650,000

42
8

453,413,000
11,100,000

42

450,000
260,740,000
80,000

0
1
14
1

17 261,270,000
1

3,000,000

1,825,200
97 192,661,200

16
1

450,000
49,090,000
80,000
49,620,000
3,000,000

1
4
85
3
93
25

1,400,000
1,800,000
1,141,453,000
240,000
1,144,893,000
35,350,000

ยุทธศาสตร์

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
3.2 แผนงานการพาณิชย์
รวม
4) การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานการศึกษา
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
4.4 แผนงานสาธารณสุข
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.7 แผนงานการพาณิชย์
4.8 งบรายจ่ายเฉพาะการเดินรถ
ประจาทางหรือขนส่ง
4.8.1 งบรายจ่ายเฉพาะการเดินรถ
ประจาทางหรือขนส่ง
รวม
5) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
2
300,000
5
600,000
5
600,000
5
600,000
5
600,000 22
2,700,000
1
10
10
1
3
0
1
0
0
1
0

1

17,830,000
4,600,000
5,640,000
2,000,000
40,000

12
1
3
0
1
0
0
1

16

0
1
2
0

800,000
9,700,000

14

0

30,110,000

1,000,000
2,000,000
3
3,000,000
100 174,073,200

1

23,530,000
2,900,000
6,110,000
1,000,000
40,000
-

18
1
1
2
1

800,000
11,050,000

33,580,000

400,000
1,000,000
2,000,000
230,000
5
3,230,000
136 588,786,300

800,000
12,500,000

1

19
2
6
7
1
2
1
1

36,332,600
3,800,000
7,156,000
8,352,000
1,000,000
1,891,000
4,000,000
40,000

10
1
2
0
1
0
1
1

1

180,000,000

0

14

40

242,571,600

1
400,000
1
1,000,000
55
148,760,000
47
123,951,000
104 273,711,000
334 1,221,942,500
43

7

800,000
4,400,000

1

6,980,000
3,000,000
5,960,000
1,000,000
4,000,000
40,000

10
1
2
0
1
0
0
1

16

800,000
4,400,000

5

6,980,000
3,000,000
5,960,000
1,000,000
40,000

61
6
16
7
5
2
2
5

91,652,600
17,300,000
30,826,000
8,352,000
6,000,000
1,891,000
8,000,000
200,000

1

180,000,000

16,980,000

105

344,221,600

400,000
1,000,000
27,000,000
207,100,000
14 235,100,000
149 498,761,200

4
5
65
69
143
874

1,600,000
5,000,000
206,760,000
406,411,000
618,171,000
3,066,564,400

7

0

20,980,000

1
400,000
1
1,000,000
3
27,000,000
12
75,130,000
17 103,130,000
155 583,001,200

15

1
1
3
9

52

4,000,000
42,050,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สอนภาษาต่างประเทศ - เพื่อฝึกทักษะด้าน
เพื่อการสื่อสาร
การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษแก่
นักเรียน
- เพื่อให้มี
ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้
มากขึ้น

- จัดสอน
ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนเทศบาล 1-5
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล, ป.
1-ม.6 โดยครูเจ้าของ
ภาษา
- จัดกิจกรรมเสริม
ทักษะและอบรมครู

2,400,000

4,500,000

4,500,000
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9,330,000

9,330,000 - ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนในระดับชั้น
อนุบาล, ป.1-ม.6
โรงเรียนเทศบาล 1-5
ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กับครูชาวต่างชาติ
- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนในระดับชั้น
อนุบาล, ป.1-ม.6
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตจริงได้
ในระดับคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นักเรียนมีความรู้ด้าน สานักการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
หน่วยศึกษานิเทศก์
สามารถสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ เพื่อสรรหานักเรียนที่ สอบคัดเลือกนักเรียน
และคนเก่งของท้องถิ่น มีความเป็นเลิศและคน ที่มีความสามารถใน
เก่งของท้องถิ่น
ด้านต่างๆและส่ง
นักเรียนไปแข่งขันใน
ระดับต่างๆ

2561
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

400,000
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400,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

400,000 - ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ได้เป็น
ตัวแทนไป
ระดับประเทศเข้าร่วม
แข่งขันตามโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
และคนเก่งของ
ท้องถิ่นระดับประเทศ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ต้อง
สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ
60 ของคะแนน
ทดสอบ คัดเลือกใน
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และ
ภาษาต่างประเทศ
- นักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขัน ตามโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
และคนเก่งท้องถิ่น
ระดับประเทศได้รับ
รางวัล

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ส่งเสริมนักเรียนให้มี สานักการศึกษา
ความเป็นเลิศและเป็น หน่วยศึกษานิเทศก์
คนเก่งของท้องถิ่น
สร้างชื่อเสียง เกียรติ
ประวัติแก่สถาบัน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะ เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการระดับ
ทักษะทางวิชาการ
ภาค/ประเทศ
ระดับภาค/ประเทศ
และแสดงผลงานของ
นักเรียนและครู

ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและร่วม
แสดงผลงานของ
นักเรียนและครู

2561
(บาท)
1,500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000

1,800,000
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1,800,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,800,000 - ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน พนักงานครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ
- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน พนักงานครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ได้มีความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากขึ้นไป
- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน พนักงานครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการ
ศึกษามีเจตคติที่ดีที่
จะนาความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมมาปรับใช้ใน
การพัฒนาตน พัฒนา
งาน บริหารและจัด
การศึกษาเพื่อให้มี
คุณภาพและเป็นที่
ยอมรับของชุมชน
และท้องถิ่นต่อไป

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาสัมพันธ์ผลงาน สานักการศึกษา
ทางวิชาการให้
หน่วยศึกษานิเทศก์
แพร่หลายทาง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 นิเทศพัฒนายกระดับ - เพื่อพัฒนารูปแบบ
คุณภาพการศึกษา
การนิเทศติดตามที่
ส่งผลต่อการพัฒนา
ระบบบริหาร และ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้บริหาร
ครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถในการ
บริหารการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทฺธิภาพ
- เพื่อนิเทศติดตามงาน
นโยบาย

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 433
คน ได้รับการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศที่
เอื้อต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 2 ครั้ง
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลได้รับการ
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา อย่างน้อย
4 ครั้ง / ปี

400,000

400,000

400,000

500,000

500,000 - ร้อยละ 90
พนักงานครู ผู้บริหาร
เข้าร่วมกิจกรรม
- ร้อยละ 90 ของ
พนักงานครูที่เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ และการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยี
- ร้อยละ 80 ของครูที่
เข้าร่วมโครงการมีเจต
คติที่ดีต่อการได้รับ
การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป

- ผู้บริหาร
สานักการศึกษา
สถานศึกษา มีความรู้ หน่วยศึกษานิเทศก์
ความสามารถในการ
บริหารจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น
- หน่วยศึกษานิเทศก์
และสถานศึกษามี
รูปแบบการนิเทศติด
ตามที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาระบบการจัด
การศึกษา
- ครูผู้สอนได้รับการ
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง

5 ส่งเสริมและพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพนักเรียนและ ผู้เรียนและครูพี่เลี้ยง
ครูสู่ Thailand 4.0 ตามแนวคิดของ
การศึกษา 4.0

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับนักเรียนและครู
พี่เลี้ยงให้มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มี
ความพร้อมสู่ยุค
Thailand 4.0

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนและครูพี่เลี้ยง
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามแนวคิด
ของการศึกษา 4.0

ผู้เรียนและครูพี่เลี้ยงมี สานักการศึกษา
ศักยภาพด้านการ
หน่วยศึกษานิเทศก์
เรียนรู้ มีความพร้อม
เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานและปฐมวัย
ของโรงเรียนเทศบาล

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานศึกษา
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และ
นาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ,เพื่อจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารสถานศึกษา,
ตัวแทนพนักงานครูที่
ทาหน้าที่หน.งาน,หน.
สาระ,หน.สายชั้นเพื่อ
สรุปผลจัดสอบ
RT,NT,O-NETของ
สถานศึกษา

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษา,ตัวแทน
พนักงานครูที่ทาหน้าที่
หน.งาน,หน.สาระ
,หน.สายชั้นเพื่อ
สรุปผลการจัดสอบ
RT,NT,O-NETของ
สถานศึกษา

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

200,000
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200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 - สถานศึกษาในสังกัด
ได้นาผลการสอบที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ระดับประเทศมา
วิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวชี้วัดและ
นาเสนอแนวทางการ
พัฒนาในภาพของ
สถานศึกษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
โรงเรียนในสังกัดมี
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาตามกลุ่ม
สาระที่มีคะแนนการ
สอบต่ากว่า
ระดับประเทศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
ฝุายวิชาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7 พัฒนาการเรียนรู้รักษ์ - เพื่อจัดทาหลักสูตร
ท้องถิ่น
และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเรียนรู้รักษ์
เขาคอหงส์ปุาในเมือง
- เพื่อจัดทางานวิจัยไล
เคนตัวชี้วัดคุณภาพ
อากาศในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

- ให้ความรู้และจัด
กิจกรรมศึกษา
ธรรมชาติเขาคอหงส์
ปุาในเมืองแก่ครูและ
ตัวแทนนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดทั้ง6
แห่ง
- ให้ความรู้และจัด
กิจกรรมศึกษาไลเคน
พร้อมจัดทางานวิจัยไล
เคนตัวชี้วัดคุณภาพ
อากาศในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

-

-

450,000

450,000

450,000 - ครูและตัวแทน
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่าเรียนรู้ไล
เคนตัวชี้วัดคุณภาพ
อากาศ
- ครูและตัวแทน
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมให้ความรู้
และศึกษาธรรมชาติ
รักษ์เขาคอหงส์
- ได้จัดทางานวิจัย
เรื่องไลเคนและรักษ์
เขาคอหงส์

8 การส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านใน
สถานศึกษา

จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านการอ่าน
โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นผู้
กาหนดโรงเรียน
เปูาหมาย จานวน 2
โรงเรียน

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000 นักเรียนตามโรงเรียน นักเรียน
สานักการศึกษา
มีผลการอ่านอยู่ใน
กลุม่ เปูาหมายมี
ฝุายวิชาการ
เกณฑ์ดีร้อยละ 90
พัฒนาด้านการอ่านที่
ดีขึ้น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน
จัดหาสื่อหรือหนังสือ
ส่งเสริมให้นักเรียนรัก
การอ่าน
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- นักเรียนในสังกัด
สานักการศึกษา
รู้จักและรักษ์
ฝุายวิชาการ
สิ่งแวดล้อมเมืองโดยมี
ผลการวิจัยไลเคน
คุณภาพอากาศใน
เมืองและนักเรียนรู้
รักษ์ปุาในเมืองโดย
ศึกษาธรรมชาติรักษ์
เขาคอหงส์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร และสื่อการ
เรียนการสอน วิชา
อิสลามศึกษาและวิชา
พุทธศาสนาใน
หลักสูตร การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
อิสลามศึกษาและ
พุทธศาสนาในการใช้
สื่อการสอนใน
สถานศึกษา จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสู่ผู้เรียน
สามารถนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้และ
บริหารการจัด
การศึกษาและจัดซื้อ
หนังสือและสื่อการ
สอนเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

ครูอิสลามศึกษาและ
ครูสอนพุทธศาสนา
โรงเรียนในสังกัด ท.
1-ท.6 ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนสู่นักเรียนที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
หลักสูตรลงสู่ผู้เรียน
จัดซื้อสื่อการสอนใช้
ในสถานศึกษาที่จัด
หลักสูตรแบบ
ผสมผสาน จานวน 6
แห่ง

2561
(บาท)
900,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000

900,000
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900,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

900,000 ร้อยละ 90 ของ
พนักงานครูที่เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ และการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดหลักสูตรลงสู่
ผู้เรียน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ครูผู้สอนตาม
สานักการศึกษา
เปูาหมายได้รับการ ฝุายวิชาการ
พัฒนาการใช้สื่อ
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้รับหนังสื่อ/สื่อการ
สอนที่มีคุณภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษา
พอเพียง” สู่ “ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”

1. เพื่อแสดงถึงความ
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณขององค์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
น้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการการจัด
กิจกรรมใน
สถานศึกษา
2. เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง
3. เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับการ
ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
ทั้ง6แห่งจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
สถานศึกษาพอเพียง,
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
เข้ารับการประเมิน
เป็นสถานศึกษา
พอเพียง

2561
(บาท)
700,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000

700,000
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700,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

700,000 โรงเรียนในสังกัดจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดสถานศึกษา
พอเพียง,ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
สถานศึกษาพอเพียง
ของโรงเรียน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียนในสังกัด
สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝุายวิชาการ
ทั้ง6แห่งได้รับการ
ประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง
จาก
กระทรวงศึกษาธิการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย

1.เพื่ออบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูในการ
จัดการเรียนการสอน
ตามกระบวนการ
วิทยาศาสตร์สาหรับ
เด็กปฐมวัย
2.เพื่อสร้างทัศนคติที่
ดีด้านการเรียนรู้
ทักษะและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์กับเด็ก
ระดับปฐมวัย

จัดอบรมกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย
ให้แก่ครูผู้สอนเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียน ท.3,
ท.4,ท.5 จานวน 30
คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

450,000
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500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยมี
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์,เด็ก
ปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาประสบการณ์
การเรียนรู้ทักษะโดย
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล
สานักการศึกษา
3,4,5ได้เข้าร่วม
ฝุายวิชาการ
โครงการบ้านนักวิทย์
น้อย ประเทศไทย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านหุ่นยนต์ อากาศ
ยาน วิศวกรรม และ
ระบบอัตโนมัติ
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สู่ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียนด้านหุ่นยนต์
อากาศยาน และ
ระบบอัตโนมัติทั้งใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
- เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้หุ่นยนต์
อากาศยาน และ
ระบบอัตโนมัติ
- เพื่อศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
หุ่นยนต์และอากาศ
ยานภายในประเทศ
และ/หรือ ต่างประเทศ

- จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านหุ่นยนต์ อากาศ
ยาน และระบบ
อัตโนมัติ
- ส่งเสริมให้เข้าร่วม
การแข่งขัน ประกวด
อบรม สัมมนา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับหุ่นยนต์ อากาศ
ยาน และระบบ
อัตโนมัติ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และ
ระดับนานาชาติ
- ศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
หุ่นยนต์และอากาศ
ยานภายในประเทศ
และ/หรือ ต่างประเทศ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

500,000

53

500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ครูและตัวแทน
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขัน
ประกวด อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับหุ่นยนต์ อากาศ
ยาน และระบบ
อัตโนมัติ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และ
ระดับนานาชาติ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ครูและผู้เรียนได้
สานักการศึกษา
ส่งเสริมกิจกรรมสู่
ฝุายวิชาการ
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียนด้านหุ่นยนต์
อากาศยาน และ
ระบบอัตโนมัติทั้งใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
- ครูและผู้เรียนได้
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้หุ่นยนต์
อากาศยาน และ
ระบบอัตโนมัติ
- ครูและผู้เรียนได้
ศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนรู้ด้านหุ่นยนต์
และอากาศยาน
ภายในประเทศ และ/
หรือ ต่างประเทศ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 พัฒนาศักยภาพการ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา

เพื่อให้พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานครูเทศบาล
มีความเข้าใจใน
ขั้นตอนการจัดทา/
เปลี่ยนแปลง/
ปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษา ตาม
ระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

14 จัดกิจกรรมวันครู
เทศบาล

เพื่อสร้างความสามัคคี คณะครูและบุคลากร
ในหมู่คณะครูสังกัด ทางการศึกษาร่วมจัด
เทศบาล
กิจกรรมวันครู

15 จัดนิทรรศการการจัด เพื่อให้ครูและนักเรียน
การศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาลได้
นาเสนอผลงานใน
รอบปีที่ผ่านมา
สนับสนุนให้แสดง
ความสามารถได้อย่าง
เต็มศักยภาพ รายงาน
ผลความก้าวหน้าของ
นักเรียนชั้นอนุบาล
พร้อมประชาสัมพันธ์
ผลงานของนักเรียน

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
ครูเทศบาล ให้ความรู้
เรื่องระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา
จานวนไม่น้อยกว่า
120 คน

จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการของครูและ
นักเรียนชั้นอนุบาล
พร้อมมอบวุฒิบัตรที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

-

100,000

150,000

150,000

150,000 พนักงานเทศบาลและ
พนักงานครูเทศบาล
สังกัดสานักการศึกษา
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 120 คน

200,000

200,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ 80 ขึ้นไปของ ครูและบุคลากรได้
ครู เข้าร่วมกิจกรรม พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซี่งกัน
และกัน

300,000

300,000

700,000

700,000

700,000 นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม

54

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พนักงานเทศบาลและ สานักการศึกษา
พนักงานครูเทศบาล ฝุายแผนงานและ
สามารถจัดทา/
โครงการ
เปลี่ยนแปลง/
ปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษา ตาม
ระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

สานักการศึกษา
ฝุายกิจการโรงเรียน

นักเรียนมีศักยภาพที่ สานักการศึกษา
จะก้าวสู่การเรียนใน ฝุายกิจการโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา
ครูมีศักยภาพในการ
ทางานในเชิงประจักษ์
นักเรียนมีแรงจูงใจใน
การใฝุสัมฤทธิ์สูงขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

16 ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(โรงเรียนสังกัด
เทศบาล)

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดได้รับทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการ
ดาเนินงานพัฒนา
สถานศึกษาร่วมกัน

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเองและ
สามารถร่วมกัน
พัฒนาสถานศึกษา

-

-

500,000

500,000

17 สอนภาษาจีนใน
โรงเรียนเทศบาล

- เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลสามารถใช้
ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารขั้นพื้นฐานได้
อย่างเหมาะสม
- เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลมีเจตคติที่ดี
ต่อภาษาจีน

จัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนโดยครู
ต่างชาติ(จีน)ให้กับ
นักเรียนระดับอนุบาล
และประถมศึกษาทุก
คน จานวน 5 คาบต่อ
สัปดาห์ต่อห้อง
- จัดเข้าค่ายภาษาจีน
ให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นเวลา 1
วัน,จัดแสดงผลงาน
ทางวิชาการโดยครู
ต่างชาติ(จีน)ปีละ 1
ครั้ง

-

-

2,000,000

2,000,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลส่งเสริม
สนับสนุนผู้ปกครอง
ชุมชน สังคมและ
สาธารณชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
สร้างความตระหนัก
ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การกากับ
ดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาผู้เรียน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คณะกรรมการ
สานักการศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝุายกิจการโรงเรียน
ในสังกัดมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเองและ
สามารถร่วมกัน
พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2,000,000 ร้อยละของนักเรียนที่ - นักเรียนได้เรียนรู้ สานักการศึกษา
สามารถใช้ภาษาจีน ภาษาจีนกับครู
ฝุายกิจการโรงเรียน
เพื่อการสื่อสารได้
ต่างชาติซึ่งเป็น
ต้นแบบที่ดีในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- นักเรียนสามารถต่อ
ยอดความรู้ในการ
พัฒนาตนเองเพื่อ
ประโยชน์ในการเรียน
ระดับสูงขึ้นไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 ห้องเรียนอัจฉริยะ
สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 5

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนผ่านสื่อ
ออนไลน์
- เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้
- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
และวัสดุสาหรับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ

ห้องเรียนอัจฉริยะจานวน 6
ห้องสาหรับนักเรียน
ในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
ประกอบด้วย
1. เครี่องคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต ขนาด 10.5 นิว้
จานวน 6 เครื่อง
2. กล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์และเครือข่าย
จานวน 6 เครื่อง
3. ลาโพงชนิด 2 WAY
พร้อมชุดแขวนผนัง จานวน
12 ชุด
4. เครื่องรับโทรทัศน์
อัจฉริยะ ขนาดไม่น้อยกว่า
65" จานวน 6 เครื่อง
5. ตู้ RACK ชนิดติดผนัง
สาหรับเก็บอุปกรณ์ จานวน
6 ตู้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

600,000
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600,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

600,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีการเรียนรู้
และมีห้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้
งาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ สานักการศึกษา
ทันสมัยและมีเจตคติ ฝุายกิจการโรงเรียน
ที่ดีต่อการเรียนรู้โดย ร.ร.ท.5
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ที่

โครงการ

19 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียน
สังกัดเทศบาล)

วัตถุประสงค์

เพื่อดาเนินการจัด
การศึกษา ตาม
งบประมาณที่ได้รับ
การ จัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการ ปกครอง
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ดาเนินการในกิจกรรมที่
ได้รับจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ เช่น การปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา, การ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต, การ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน, การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน, การ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิน่ (SBMLD),
การส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ที่
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่นระดับสถานศึกษา,
การรณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา,
ค่าอาหารกลางวัน,
ปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน, ค่าใช้จา่ ย
ในการพัฒนาพนักงานครู,
การจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

61,406,600

61,655,000

72,339,000
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72,339,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

72,339,000 ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาได้
ดาเนินการจัด
กิจกรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียนสังกัด
สานักการศึกษา
เทศบาลสามารถ
ฝุายกิจการโรงเรียน
พัฒนาศักยภาพด้าน
การส่งเสริมการศึกษา
ของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 ส่งเสริมพัฒนา
เพื่อสรรหานักเรียนที่มี ฝึกสอนนักเรียนด้าน
ศักยภาพนักเรียนด้าน ความสามารถพิเศษ ดนตรีของโรงเรียน
ดนตรี
ทางด้านดนตรี,
เทศบาล 1,2,3,4,6
ส่งเสริมให้ นักเรียนมี
ทักษะในการเล่น
ดนตรี, ใช้เวลาว่างให้
เกิด ประโยชน์และ
สนับสนุนให้ นักเรียน
กล้าแสดงออก
21 เปิดโลกทัศน์แห่งการ - เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
เรียนรู้
ประสบการณ์และ
ความรู้ที่แปลกใหม่
ให้กับนักเรียน
- เพื่อเปิดโอกาสและ
เปิดโลกทัศน์แห่งการ
เรียนรู้แก่นักเรียน
- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความ
เสียสละและมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเอง

จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนที่
ช่วยเหลือกิจกรรมของ
โรงเรียนและนักเรียน
ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียน ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.1, ท.2, ท.3,
ท.4, ท.6

400,000

500,000

625,000

625,000

625,000 ร้อยละ 90 ของผู้เรียน นักเรียนมีศักยภาพ
ได้รับการพัฒนาด้าน ด้านดนตรีที่สูงขึ้น
ดนตรี

80,000

120,000

120,000

120,000

120,000 ร้อยละของนักเรียนที่ - นักเรียนได้รับ
สานักการศึกษา
เข้าร่วมโครงการทัศน ความรู้และ
ร.ร.ท.4, ท.5, ท.6
ศึกษา
ประสบการณ์ที่แปลก
ใหม่
- นักเรียนได้รับ
โอกาสในการทัศน
ศึกษาต่างจังหวัด
หรือต่างภูมิภาคและ
เปิดโลกทัศน์แห่งการ
เรียนรู้
- นักเรียนมีความ
เสียสละช่วยเหลืองาน
โรงเรียนและมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเองเพิ่มขึ้น

58

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันวงโยธวาทิต

- เพื่อเตรียมความ
พร้อมวงโยธวาทิต เข้า
ร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ
- เพื่อให้นักเรียนและ
ครูผู้ฝึกซ้อมวงโยธ
วาทิตได้รับ
ประสบการณ์และ
แนวคิดที่แปลกใหม่ใน
การปรับปรุง พัฒนา
และสร้างสรรค์
รูปแบบการแสดง
ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย

นักเรียนระดับประถม
และมัธยมศึกษา
จานวนไม่น้อยกว่า 50
คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

1,000,000

1,000,000

59

1,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 ความพร้อมของวง
โยธวาทิตและผลการ
แข่งขันรายการต่าง ๆ
ที่เข้าร่วม

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- วงโยธวาทิตของ
สานักการศึกษา
โรงเรียนมีความพร้อม ร.ร.ท.1
เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
- นักเรียนและครูผู้
ฝึกซ้อมวงโยธวาธิต
ได้รับประสบการณ์
และแนวคิดที่แปลก
ใหม่ในการปรับปรุง
พัฒนาและสร้างสรรค์
รูปแบบการแสดง
ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 ห้องเรียน Interactive 1. เพื่อส่งเสริมและ
Class Room
สนับสนุนให้ครูผู้สอน
นาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีในระดับ
สากล
3. เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้น

จัดให้มีห้องเรียน
Interactive Class
Room ภายในร.ร.
เทศบาล 3 และ ร.ร.
เทศบาล 4 โรงเรียน
ละ 4 ห้องเรียน
1. กระดานหน้าจอ
เดี่ยว จานวน 8 ชุด
2. โปรเจ็คเตอร์แบบ
Short Throw จานวน
8 เครื่อง
3. เครื่องฉายภาพ 3
มิติ จานวน 8 เครื่อง
4. เครื่องขยายเสียง
พร้อมอุปกรณ์ จานวน
8 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

1,440,000

60

1,440,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,440,000 ห้องเรียน Interactive
Class Room มี
ประสิทธิภาพในการใช้
งานร้อยละ 100

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ครูผู้สอนสามารถ สานักการศึกษา
นาเทคโนโลยีมาใช้ใน ร.ร.ท.3, ท.4
การจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีในระดับ
สากล
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 สอนสองภาษาอนุบาล 1. เพื่อส่งเสริมการ
ในฝัน
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
2. เพื่อส่งเสริมการ
สื่อสาร แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทย
กับต่างชาติต่างภาษา
3. เพื่อใช้เสริมทักษะ
ความรู้ความเป็น
สากลนิยมที่ดีแก่
นักเรียน
4. เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างเจตคติที่ดี
แก่นักเรียนในการ
เรียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนระดับอนุบาล
1 – 3 และ
ประถมศึกษาปีที่ 1 –
6 เข้าร่วมโครงการทุก
คน
1. ผู้เรียนการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
2. ผู้เรียนใช้ภาษาการ
สื่อสารแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ไทยกับต่างชาติ ต่าง
ภาษา
3. ผู้เรียนมีทักษะ
ความรู้ความเป็น
สากลนิยมที่ดีแก่
นักเรียน
4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ

2561
(บาท)
4,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000

4,000,000

61

4,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,000,000 ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. นักเรียนได้เรียนรู้ สานักการศึกษา
ภาษาอังกฤษกับครู ร.ร.ท.6
ต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ต้นแบบที่ดีในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. นักเรียนสามารถ
ต่อยอดความรู้ในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อ
ประโยชน์ในการเรียน
ระดับสูงขึ้นไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 ส่งเสริมพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

1. เพือ่ พัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. เพือ่ พัฒนาขยายผล
การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรสาหรับ
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
3. เพือ่ สนับสนุนให้การ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
4. เพือ่ ให้นักเรียนมี
ความรู้ มีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และส่งผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น

นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
1.นักเรียนสร้าง
นวัตกรรมทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2. ทาการทดลอง
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
3. จัดทาโครงงาน/
ชิ้นงาน
4. เรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษเฉพาะ
ทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาตร์และ
คณิตศาสตร์

2561
(บาท)
850,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
850,000

850,000

62

850,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

850,000 ผู้เรียนร้อยละ 90
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. นักเรียนที่มี
สานักการศึกษา
ความสามารถพิเศษ ร.ร.ท.6
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. นักเรียนมีการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
3. นักเรียนมีความรู้
มีทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และส่งผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา (งาน
ระดับมัธยมศึกษา)

เพื่อดาเนินการตามที่ ดาเนินการตามที่
เทศบาลจัดสรรด้าน เทศบาลจัดสรรด้าน
อาหารกลางวัน
อาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

27 จัดกิจกรรม "เทิดไท้
องค์ราชัน รัชกาลที่
10"

1. เพื่อเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน แสดง
ความจงรักภักดี

1. ผู้ร่วมงานไม่ต่ากว่า
1,000 คน จากใน
จังหวัดและนอก
จังหวัดสงขลาและ
ใกล้เคียง
2. จัดพิมพ์สูจิบัตร
นิทรรศการศิลปะชุด
"เทิดไท้องค์ราชัน
รัชกาลที่ 10" จานวน
1,000 เล่ม
3. จัดกิจกรรม
workshop กาหนด
จัดทุกสัปดาห์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,923,800

5,685,000

7,338,000

7,338,000

7,338,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาได้
รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ

-

350,000

-

-

- ร้อยละ 100 ของเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ได้แสดงความสานึก
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

63

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียนสังกัด
สานักการศึกษา
เทศบาลที่ทาการเรียน ฝุายกิจการโรงเรียน
การสอนระดับ
มัธยมศึกษา สามารถ
ดาเนินการด้าน
อาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพือ่ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว
2. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมกัน
แสดงความจงรักภักดี
3. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระองค์
ท่าน

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28 จ้างเหมาแม่ครัว ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด
หมัดยาเม๊าะมุสลิม
ส่วนขยาย (สถานี 2)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

เพื่อให้นักเรียนมี
จ้างแม่ครัว จานวน 1
อาหารกลางวันที่มี
คน เป็นเงิน 10,000
คุณภาพทาง
บาทต่อเดือน
โภชนาการ
รับประทานทุกวัน
อย่างเหมาะสมกับ
ภาวะสุขภาพเพียงพอ
ตามความต้องการ

-

30,000

120,000

120,000

29 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อกระจายบริการ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลนคร
การพัฒนาเด็กเล็ก
เล็ก เทศบาลนคร
หาดใหญ่
ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง หาดใหญ่ 1 แห่ง
เพื่อให้เด็กในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมตามวัยเท่า
เทียมเสมอภาคกัน
และเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้เด็กสามารถ
เข้ารับการศึกษา
ระดับประถมศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000

64

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

120,000 ร้อยละ 100 ของ
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นักเรียนมีอาหารกลาง ในฐานะแม่ครัว
วันที่มีคุณภาพ
รับประทานอาหาร
อย่างเพียงพอ

1,200,000 ร้อยะ 80 ของจานวน
เด็กที่มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย และ
มีความพร้อมเข้ารับ
การศึกษา
ระดับประถมศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ

เด็กเล็กในชุมชนได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึง
เหมาะสม ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์
โภชนาการ สังคม
และสติปัญญา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

30 จัดการศึกษาแก่เด็ก เพื่อฟื้นฟูสภาพ
ด้อยโอกาสในเขต
ร่างกาย จิตใจและ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็ก ช่วยเหลือ
ปูองกันมิให้เด็กมีเวลา
ไปมั่วสุมกับสิ่งเสพติด
และส่งเด็กกลับคืนสู่
ครอบครัว

เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 80
คน

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 1. ร้อยละ 3 ของเด็ก
ด้อยโอกาสได้เข้ารับ
การศึกษาในระบบ
2. ร้อยละ 30 ของ
เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สามารถฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายจิตใจและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในแนวทางที่ถูกต้อง
ช่วยเหลือและส่งเด็ก
กลับเข้ารับการศึกษา
ฝึกอบรมอาชีพ ทาให้
เด็กไม่มีเวลาไปมั่วสุม
กับยาเสพติด สามารถ
ช่วยเหลือสังคมทั้ง
ระบบและโดยส่วนรวม

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

31 จัดกิจกรรมในหอศิลป์ 1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน
นครหาดใหญ่เฉลิม
และผู้สนใจตระหนัก
พระเกียรติฯ
ถึงคุณค่าความสาคัญ
ของศิลปะร่วมสมัย
ตลอดจนสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรม
ไทย
2. เพื่อทราบถึง
ความสัมพันธ์ของ
ศิลปะท้องถิ่นและ
ศิลปะร่วมสมัย

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ
3,000 คน

150,000

500,000

500,000

500,000

500,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปี 1. เด็ก เยาวชน
ละ 3,000 คน
ผู้สนใจ เห็นคุณค่า
และสืบทอดงานศิลป์
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้
และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
3. เสริมกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 จัดกิจกรรมในศูนย์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์นคร
หาดใหญ่

1. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ดารา
ศาสตร์นอกห้องเรียน
สาหรับสถานศึกษาใน
ท้องถิ่นและจังหวัด
ใกล้เคียง
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และผู้สนใจได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง
3. เพื่อสร้างนิสัยและ
กระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์
4. เพื่อเพิ่มเติมและ
ต่อยอดความสนใจ
สาหรับผู้สนใจ

เด็ก เยาวชน
ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวเข้าชม
และร่วมกิจกรรมปีละ
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

33 จัดกิจกรรมอุทยาน
การเรียนรู้นคร
หาดใหญ่

1. เพื่อเสริมสร้างนิสัย
รักการอ่านให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
2. เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการอ่านให้
เกิดขึ้นในท้องถิ่น
3. เพื่อส่งต่อให้
หาดใหญ่เป็นมหานคร
แห่งความสุข

เด็ก เยาวชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
300 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
400,000

600,000

500,000

500,000

-

-

70,000

80,000

66

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

500,000 มีผู้เข้าใช้บริการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

1. เป็นแหล่งการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
และตามอัธยาศัยด้าน
วิทยาศาสตร์ ดารา
ศาสตร์
2. เด็ก เยาวชนและ
ผู้สนใจได้เรียนรู้และ
ต่อยอดความสนใจ
จากการปฏิบัติจริง
3. เด็ก เยาวชนมี
ทักษะและ
กระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
จากเดิม

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

100,000 ร้อยละ 65 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
นิสัยรักการอ่านและมี
ความสุขในการเรียนรู้

1. ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีนิสัยรักการ
อ่านและเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
2. หาดใหญ่เป็นมหา
นครแห่งความสุข

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 จัดกิจกรรมในศูนย์การ 1. เพื่อเสริมสร้างนิสัย
เรียนรู้ ICT เทศบาล รักการอ่านให้เด็ก
นครหาดใหญ่
เยาวชนและประชาชน
2. เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการอ่านให้
เกิดขึ้นในท้องถิ่น
3. เพื่อส่งต่อให้
หาดใหญ่เป็นมหานคร
แห่งความสุข

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เด็ก เยาวชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
300 คน

100,000

100,000

70,000

80,000

35 จัดกิจกรรมศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยู่

1. เพื่อให้บริเวณพื้นที่ นักเรียน ศพด.เข้า
ศูนย์ฯสวยงามด้วย
ร่วมกิจกรรมจานวน
สวนหย่อมประดับ
ไม่น้อยกว่า 150 คน
ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้
ประดับ
2. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน
3. เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน

20,000

20,000

20,000

36 จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะนักเรียนปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมัดยาเม๊าะมุสลิม

- เพื่อพัฒนาทักษะที่
เหมาะสมกับวัยให้กับ
เด็ก
- เพื่อให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพในการ
เรียนสูง

50,000

50,000

50,000

- จัดกิจกรรมเสริม
ทักษะตลอดปีไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม
- นักเรียนศพด. มีผล
การเรียนสูงขึ้น 100%

67

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 ร้อยละ 65 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
นิสัยรักการอ่านและมี
ความสุขในการเรียนรู้

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีนิสัยรักการ
อ่านและเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
2. หาดใหญ่เป็นมหา
นครแห่งความสุข

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

20,000

20,000 มีพื้นที่ในการเรียนรู้ 1. มีสวนหย่อม
นอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น ภายนอกอาคาร
ไม่น้อยกว่า 3 จุด
2. มีแหล่งเรียนรู้จาก
ข้อความคาขวัญต่าง ๆ
3. ตกแต่งภูมิทัศน์
รอบศูนย์ทั้งภายใน
และภายนอก
4. นักเรียนมี
พัฒนาการสมวัย

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
ศพด.มัสยิดหมัดยา
เม๊าะมุสลิม

50,000

50,000 ร้อยละของผู้เรียนมี - นักเรียน ศพด. มี
ทักษะที่เหมาะสมกับ พัฒนาการที่สมวัย
วัย
- นักเรียน ศพด. มีผล
การเรียนสูง

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
ศพด.มัสยิดหมัดยา
เม๊าะมุสลิม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

37 จัดกิจกรรมใส่ใจ
สุขภาพ

- เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย ปลูกฝัง
การเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย
- เพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีอดทน การ
ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เพื่อให้เด็กได้รับ
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา

- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬาและการออก
กาลังกาย
- เด็กปฏิบัติตามกฏ
ของห้องเรียนและ
สถานศึกษาได้
- เด็กสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคม และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้
- เด็กมีทักษะและ
ความรู้พื้นฐานตาม
พัฒนาการทุกด้าน
- ผู้เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมัสยิดหมัดยา
เม๊าะ จานวนไม่น้อย
กว่า 150 คน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา
มีความสามัคคี มี
ระเบียบ รู้จักมีน้าใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย

- เด็กมีความสามัคคี
มีระเบียบ รู้จักมีน้าใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย
- เด็กสามารถทา
กิจกรรมร่วมกันอย่าง
สนุกสนาน
- เด็กสามารถปฏิบัติ
ตามกติกาข้อตกลง
- เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้ปกครอง
และเด็กนักเรียน
- เด็กมีความ
ภาคภูมิใจและ
ทัศนคติที่ดีต่อการเล่น
กีฬา

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
ศพด.มัสยิดหมัดยา
เม๊าะมุสลิม

38 จัดกิจกรรม
HAPPYNESS
LIBRARY

1. เพื่อเสริมสร้างนิสัย
รักการอ่านให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
2. เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการอ่านให้
เกิดขึ้นในท้องถิ่น
3. เพื่อส่งต่อให้
หาดใหญ่เป็นมหานคร
แห่งความสุข

เด็ก เยาวชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
1,000 คน

100,000

100,000

70,000

70,000

70,000 ร้อยละ 65 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
นิสัยรักการอ่านและมี
ความสุขในการเรียนรู้

1. ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีนิสัยรักการ
อ่านและเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
2. หาดใหญ่เป็นมหา
นครแห่งความสุข

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

39 จัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนคนรัก
วิทยาศาสตร์
(science kids camp)

1. นักเรียนสามารถใช้ เด็กอายุระหว่าง
กระบวนการทาง
10-12 ปีที่สนใจ
วิทยาศาสตร์ในการ จานวน 80 คน
หาสาเหตุและตอบ
ปัญหา
2. นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์
3. นักเรียนสามารถ
เรียนรู้โดย
ประสบการณ์ตรง
4.เสริมสร้างทักษะ
การทางานเป็นทีม

40 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ 1. เพื่อเสริมสร้าง
เด็ก เยาวชนอายุ 3-25
ติดเด็กและเยาวชน ภูมคิ ุ้มกันยาเสพติด
ปี จานวน 80 คน
นอกสถานศึกษา
สาหรับเด็ก เยาวชน
นอกสถานสึกษา
2. เพื่อให้เด็ก
เยาวชนทั้งในและ
นอกสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด
และการปูองกันตนเอง
3. เพื่อสร้างเครือข่าย
ให้สามารถและ
ช่วยเหลือกลุ่มแบบ
กัลยาณมิตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

100,000

180,000

350,000

350,000

350,000 ร้อยละ 100 ของผู้
ผ่านการอบรมมีทักษะ
ในการแก้ปัญหา
ตามที่กาหนด

1.นักเรียนได้เรียนรู้
โดยประสบการณ์ตรง
2.นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร์
3.นักเรียนมีทักษะใน
การทางานเป็นทีม

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 80 ของ
1. มีความรู้ความเข้าใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี เกีย่ วกับภัยยาเสพติด
ความรู้เรื่องยาเสพติด 2. มีเครือข่ายส่งต่อ
ความรู้และการ
ปูองกันอย่าง
กัลยาณมิตร

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

41 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(งานการศึกษาไม่
กาหนดระดับ)

1. เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพกายที่สมบูรณ์
2. เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการศึกษาใน ศพด.
หมัดยาเม๊าะมุสลิม

ดาเนินการในกิจกรรม
ที่ได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นให้
เป็นค่าอาหารกลางวัน,
ค่าวัสดุรายหัว, ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

858,000

1,314,100

1,236,800

1,300,000

1,300,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีคุณภาพ
ตามกาหนด

1. นักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ์
2. นักเรียนมีความสุข
และมีความพร้อมใน
การเรียนรู้

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

42 SMART STUDENT

1. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
เทศบาลนครหาดใหญ่
กาหนด
2. เพื่อเชิดชูเกียรติใน
การปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดี
3. เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์การจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 6,000 คน

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,500,000

1,500,000 ร้อยละ 30 ของ
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
เทศบาลกาหนด

1. นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (SMART
STUDENT)
2. เทศบาลนคร
หาดใหญ่มีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ

สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 จัดกิจกรรม HAPPY
FOR ALL

1. เพื่อเสริมสร้างนิสัย
รักการอ่านให้เด็ก
เยาวชน และประชาชน
2. เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการอ่านให้
เกิดขึ้นในท้องถิ่น
3. เพื่อส่งต่อให้
หาดใหญ่เป็นมหานคร
แห่งความสุข

เด็ก เยาวชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
1,000 คน

44 ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ากลางแจ้งหลัง
อาคารเรียน 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)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

450,000

200,000

200,000

200,000

100,000 ร้อยละ 65 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
นิสัยรักการอ่านและมี
ความสุขในการเรียนรู้

-

-

300,000

-

- ห้องน้ากลางแจ้งหลัง
อาคารเรียน 2,
ห้องน้ากลางแจ้ง
ระหว่างอาคารเรียน 2
กับอาคารเรียน 5
และห้องน้าอาคาร
เรียน 4 ชั้น 1 ได้รับ
การปรับปรุง
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ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
1. ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีนิสัยรักการ
อ่านและเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
2. หาดใหญ่เป็นมหา
นครแห่งความสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
ฝุายการศึกษานอก
โรงเรียนและตาม
อัธยาศัย

ห้องน้ากลางแจ้งของ สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 ร.ร.ท.1
ได้รับการปรับปรุงให้
มีสภาพดีพร้อมใช้งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

45 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต บริเวณ
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

เพื่อความสะดวกแก่ งานก่อสร้างถนนแอส
นักเรียน ครู และผู้มา ฟัลท์คอนกรีต
ติดต่อราชการ
รายละเอียด ดังนี้
- งาน TACK COAT
- งานปแอสฟัลท์
คอนกรีต
- งานปูแอสฟัลท์
คอนกรีตต่างระดับ
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

453,000

-

- ถนนภายในโรงเรียน
บริเวณทางออกประตู
1 ได้รับการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น เกิดความ
สะดวกในการสัญจร

นักเรียน ครู และผู้มา สานักการศึกษา
ติดต่อราชการมีความ ร.ร.ท.1
สะดวกในการสัญจร
ภายในโรงเรียน

46 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 3 ให้มี
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐานในการจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

-

2,000,000

-

- โรงเรียนมีอาคารเรียน
3 ที่ได้มาตรฐานใน
การจัดการศึกษาแก่
นักเรียน

อาคารเรียน 3 อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี มี
สภาพเอื้อต่อการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 3
- ซ่อมเปลี่ยนระบบ
ไฟฟูา
- ทาสีภายในภายนอก
- ซ่อมหลังคา
- ซ่อมผนังอาคาร
- ซ่อมเปลี่ยนฝูา
เพดาน
- เปลี่ยนพัดลม
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)
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สานักการศึกษา
ร.ร.ท.1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

47 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 6
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 6 ให้มี
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐานในการจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 6
- ซ่อมเปลี่ยนระบบ
ไฟฟูา
- ทาสีภายในภายนอก
- ซ่อมหลังคา
- ซ่อมผนังอาคาร
- ซ่อมเปลี่ยนฝูา
เพดาน
- ซ่อมเปลี่ยนหน้าต่าง
- เปลี่ยนผ้าม่าน
- เปลี่ยนพัดลม
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

2,000,000

-

- โรงเรียนมีอาคารเรียน
6 ที่ได้มาตรฐานใน
การจัดการศึกษาแก่
นักเรียน

48 ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร
เรียน 9 โรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี)

เพื่อปูกระเบื้องใต้
อาคารเรียน 9 สาหรับ
เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
นักเรียน

ปูกระเบื้องใต้อาคาร
เรียน 9 ขนาดพื้นที่ไม่
ต่ากว่า 540 ตร.ม.
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

300,000

-

- ใต้อาคารเรียน 9 มี ใต้อาคารเรียน 9 อยู่ สานักการศึกษา
พื้นที่จัดกิจกรรมของ ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ร.ร.ท.1
นักเรียนได้มาตรฐาน มีสภาพเอื้อต่อการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
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อาคารเรียน 6 อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี มี
สภาพเอื้อต่อการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

49 ปรับปรุงระบบระบาย เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม งานปรับปรุงซ่อมแซม
น้าโรงเรียนเทศบาล 1 คูระบายน้าทางเข้า คูระบายน้าของ
(เอ็งเสียงสามัคคี)
ประตู 3ให้ใช้งานได้ดี โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)
(รายละเอียดตาม
รูปแบบ และรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

2,400,000

-

- คูระบายน้าโรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี) ได้รับการ
ปรับปรุง

คูระบายน้าของ
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 ร.ร.ท.1
(เอ็งเสียงสามัคคี) อยู่
ในสภาพดี น้าสามารถ
ไหลระบายได้ดี ไม่
ท่วมขัง

50 ปรับปรุงพื้นผิวลู่วิ่งพื้น
ยางสังเคราะห์รอบ
สนามฟุตบอล
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

-

-

3,000,000

-

- โรงเรียนมีลู่วิ่งที่เป็น
พื้นยางสังเคราะห์ได้
มาตรฐานสาหรับใช้ใน
การออกกกาลังกาย
ของนักเรียนและ
ประชาชน

โรงเรียนมีลู่วิ่งสาหรับ สานักการศึกษา
จัดการเรียนรู้ให้แก่ ร.ร.ท.1
นักเรียนและสาหรับ
ออกกาลังกายของ
นักเรียนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

เพื่อปรับปรุงพื้นผิวลู่
วิ่งพื้นยางสังเคราะห์
รอบสนามฟุตบอล
พร้อมจัดทาลู่วิ่ง
เพื่อใช้เป็นสถานที่
ออกกาลังและฝึก
ทักษะกีฬาให้แก่
นักเรียนตลอดจน
บริการการออกกาลัง
กายของประชาชนใน
เขตเทศบาล

ปรับปรุงพื้นผิวลู่วิ่ง
รอบสนามฟุตบอล
- งานปูพื้นยาง
สังเคราะห์
- งานจัดทาลู่วิ่ง
จานวน 3 ลู่
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

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

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

-

-

-

-

75

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

590,200

-

-

หลังคาอาคารได้รับ
การซ่อมแซม
ก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
ของโรงเรียน และ
สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพหลังคาอาคารมี สานักการศึกษา
ความแข็งแรงและมี ร.ร.ท.2
ความคงทน ปูองกัน
อันตรายที่เกิดขึ้นต่อ
บุคลากรและทรัพย์สิน
เป็นไปตามเปูาหมาย
ที่กาหนด

6,345,900

-

-

โรงเรียนมีอาคารใหม่
1 หลัง เพื่อเป็นพื้นที่
ในการเรียนรู้ และ
นักเรียนมีห้องน้า
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

โรงเรียนมีอาคารใหม่ สานักการศึกษา
มีห้องน้าที่เพียงพอ ร.ร.ท.2
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของ
นักเรียน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

53 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)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

731,500
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

โรงอาหารได้รับการ
ปรับปรุงให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล
ได้มาตรฐานตามที่
กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โรงอาหารได้รับการ สานักการศึกษา
ปรับปรุง ทาให้มี
ร.ร.ท.2
สถานประกอบอาหาร
ที่สะอาด ถูก
สุขอนามัย สร้าง
สภาพแวดล้อมที่
สะอาดปลอดภัย
เพื่อให้ผู้ปกครองเกิด
ความมั่นใจ และพึง
พอใจ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

54 ปรับปรุงห้องน้าอาคาร เพื่อปรับปรุงห้องน้า
เรียน 1 และ 3
ให้มีจานวนเพียงพอ
บริเวณชั้น 1,2,3,4
และถูกสุขลักษณะ
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

- งานปรับปรุงท่อน้า
ทิ้ง ท่อน้าใช้
- งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์
- งานปูกระเบื้องพื้น
- งานปูกระเบื้องผนัง
บางส่วน
- งานเปลี่ยนฝูา
เพดานพร้อมโครงเคร่า
- งานทาสี
- งานติดตั้งระบบ
บาบัดน้าเสียเพิ่มเติม
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

2,088,600

-

-

1. ห้องน้าได้รับการ
ปรับปรุงให้มีสภาพ
การใช้งานที่ดี และ
เพียงพอต่อจานวน
นักเรียน
2. แบบห้องน้าได้
มาตรฐานตามที่กาหนด

ห้องน้าได้รับการ
สานักการศึกษา
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี ร.ร.ท.2
นักเรียนมีสุขอนามัย
ที่ดี สภาพแวดล้อม
สะอาด เป็นที่พึง
พอใจของผู้เรียน
บุคลากรและผู้ปกครอง

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

- งานรื้อสิ่งปฏิกูล
ทั้งหมดในรางระบาย
น้าเดิม พร้อมขนทิ้ง
- งานฝาคูระบายน้า
- งานวางท่อระบาย
น้า และบ่อพัก
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

762,000

-

-

ระบบระบายน้าใน
โรงเรียนเทศบาล 2
ได้รับการปรับปรุง

ระบบระบายน้าได้รับ สานักการศึกษา
การปรับปรุงให้
ร.ร.ท.2
ระบายน้าได้ดี

77

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

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

เพื่อปรับปรุงห้องน้า - งานปูกระเบื้องพื้น
ให้มีความปลอดภัย และผนังใหม่
สามารถใช้งานได้และ - งานปรับปรุงระบบ
ถูกสุขลักษณะ
ท่อน้าทิ้ง ท่อน้าใช้
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์
- งานเปลี่ยนฝูา
เพดานพร้อมโครงเคร่า
- งานซ่อมระบบไฟฟูา
- งานทาสี
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

856,200

57 ปรับปรุงอาคารเรียน
1 และ 3 โรงเรียน
เทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียน 1 และ 3 ให้มี
ความปลอดภัย ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

570,000

- ซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว
- งานซ่อมแซมฝูา
เพดาน
- งานซ่อมแซมระบบ
ไฟฟูา
- งานปรับปรุงพื้น
บันได
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

78

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ห้องน้าได้รับการ
ปรับปรุงให้มีสภาพที่ดี
และมีความปลอดภัย
ต่อนักเรียน สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ห้องน้าได้รับการ
ปรับปรุง นักเรียนได้
ใช้ห้องน้าที่ถูก
สุขลักษณะ

สานักการศึกษา
ร.ร.ท.2

-

1. อาคารได้รับการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง
หลังคา ไฟฟูา พื้น
บันได ใช้ได้ตามกาหนด
2. บันไดได้ปรับปรุง
ให้ปลอดภัยในการใช้
งาน

อาคารเรียน 1 และ 3 สานักการศึกษา
ได้รับการปรับปรุงให้ ร.ร.ท.2
สภาพแวดล้อมในการ
เรียนให้มีความ
ปลอดภัย ไม่เกิด
อันตรายต่อนักเรียน
ขณะขึ้นลงบันได

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

58 ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อปรับปรุงและ
2 โรงเรียนเทศบาล 2 ซ่อมแซมให้หลังคา ฝูา
(บ้านหาดใหญ่)
เพดาน ระบบไฟ และ
บันไดสามารถใช้งานได้

59 ปรับปรุงโรงครัว
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

- งานทาระบบกันซึม
พื้น คสล.
- งานซ่อมแซม
หลังคาที่รั่ว
- งานซ่อมแซมฝูา
เพดาน และงาน
ซ่อมแซมระบบไฟฟูา
- งานปรับปรุงพื้น
บันได
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

514,800

-

-

ปรับปรุงอาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 2
ได้รับการปรับปรุง
หลังคา
ฝูาเพดาน ระบบไฟ
และบรรไดตามที่
กาหนด

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

-

-

1,504,000

-

-

โรงครัวได้รับการ
โรงครัวมีความสะอาด สานักการศึกษา
ปรับปรุงได้ตาม
และถูกสุขลักษณะ
ร.ร.ท.2
มาตรฐานตามที่กาหนด
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หลังคา ฝูาเพดาน
ระบบไฟและบันได
ได้รับการปรับปรุง
และแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

60 ปรับปรุงรั้วคอนกรีต
บล๊อคเดิม
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

ปรับปรุงรั้วคอนกรีต
เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในบริเวณ
โรงเรียน

- งานปิดช่องอิฐ
บล๊อค และ เสริม
ความสูงรั้ว
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

96,000

-

-

โรงเรียนมีรั้วรอบตาม โรงเรียนมีรั้วรอบที่สูง สานักการศึกษา
มาตรฐานที่กาหนด
พื้นทีใ่ นโรงเรียนมี
ร.ร.ท.2
ความปลอดภัยต่อ
นักเรียน

61 ปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

1. ปรับปรุงห้อง
ประชุมเพื่อให้มีความ
เหมาะสมต่อการจัด
กิจกรรมต่างๆ
2. เพื่อให้ระบบไฟฟูา
ทางานได้ดีและมี
ความปลอดภัย

- งานปูกระเบื้องพื้น
กระเบื้องแกรนิต
- งานซ่อมแซมฝูา
เพดาน
- งานทาสีฝูาเพดาน
- งานปรับปรุงระบบ
ไฟฟูา
- งานติดตั้งประตูบาน
เฟี้ยม
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

518,400

-

-

ห้องประชุมได้รับการ
ปรับปรุงและสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

80

มีห้องประชุมที่ได้รับ สานักการศึกษา
มาตรฐาน เหมาะแก่ ร.ร.ท.2
การทากิจกรรมต่างๆ
และมีความปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

62 ปรับปรุงสนาม
โรงเรียนเทศบาล 3
(โศภณพิทยาคุณา
นุสรณ์)

- เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
สนามในการเรียนพล
ศึกษา เล่นกีฬาหรือ
กรีฑาที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย
- เพื่อให้บริการ
ประชาชนในชุมชนได้
มีสถานที่สาหรับออก
กาลังกาย

ปรับปรุงสนาม
โรงเรียนเทศบาล ๓
โดยทาการ
1. งานรื้อถอน
- รื้อกระเบื้องทางเดิน
เดิม พร้อมขนทิ้ง
2. งานปรับปรุงสนาม
- งานปรับพื้นสนาม
คสล. พร้อมปู
กระเบื้อง (หน้าเสาธง)
- งานปรับภูมิทัศน์
รอบสนาม
- งานก่อสร้างสนาม
บาสเกตบอล
- งานก่อสร้างสนาม
ฟุตซอล พร้อมรั้วตา
ข่าย
3. งานครุภัณฑ์
- โกลฟุตซอลมาตรฐาน
- แปูนบาสเกตบอล
มาตรฐาน
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่
เทศบาลกาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

14,870,000

81

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

นักเรียนร้อยละ 100
ใช้สนามในการเรียน
พลศึกษา เล่นกีฬา
และกรีฑาอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- นักเรียนใช้สนามใน สานักการศึกษา
การเรียนพลศึกษา
ร.ร.ท.3
เล่นกีฬาหรือกรีฑาที่
ได้มาตรฐาน และ
ปลอดภัย
- ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่สาหรับออก
กาลังกาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

63 ปรับปรุงทางเดินเท้า
พร้อมหลังคาภายใน
โรงเรียนเทศบาล 3
(โศภณพิทยาคุณา
นุสรณ์)

เพื่อให้นักเรียนใช้
ทางเดินเท้าภายใน
โรงเรียนสาหรับกัน
แดดกันฝน สร้าง
ความมีระเบียบและ
ความปลอดภัย

ปรับปรุงทางเดินเท้า
พร้อมหลังคาภายใน
โรงเรียน โดยทาการ
- งานรื้อถอน
- งานก่อสร้างทางเดิน
เท้า พร้อมคูระบายน้า
- งานปรับปรุงทางเดิน
เท้า
- งานโครงหลังคา
คลุมทางเดินเท้า
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

1,200,000

-

-

นักเรียนร้อยละ 100
ใช้ทางเดินเท้าภายใน
โรงเรียนด้วยความ
เป็นระเบียบและ
ปลอดภัย

นักเรียนใช้ทางเดิน
สานักการศึกษา
เท้าภายในโรงเรียน ร.ร.ท.3
สาหรับกันแดดกันฝน
ด้วยความมีระเบียบ
เรียบร้อยและปลอดภัย

64 ก่อสร้างหลังคาคลุม
พื้นสนามระหว่าง
ศาลาอเนกประสงค์กับ
เรือนพักผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาล 3
(โศภณพิทยาคุณา
นุสรณ์)

- เพื่อให้นักเรียนได้
ใช้สนามในการเรียน
พลศึกษา หรือเล่น
กีฬาในร่ม
- เพื่อใช้เป็นลานจัด
กิจกรรมตอนเช้าหน้า
เสาธง และลานจัด
กิจกรรมอเนกประสงค์
ในร่ม

ก่อสร้างหลังคาคลุม
พื้นสนามระหว่าง
ศาลาอเนกประสงค์กับ
เรือนพักผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาล 3
โดยทาการ
- งานโครงสร้าง พื้นที่
644 ตร.ม.
- งานหลังคา พื้นที่
644 ตร.ม.
- งานระบบไฟฟูา
รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่
เทศบาลกาหนด

-

-

2,800,000

-

-

นักเรียนร้อยละ 100
ใช้สนามในการเรียน
พลศึกษา เล่นกีฬาใน
ร่ม และจัดกิจกรรม
ต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

- นักเรียนใช้สนามใน สานักการศึกษา
การเรียนพลศึกษา
ร.ร.ท.3
หรือเล่นกีฬาในร่ม
- โรงเรียนมีลานจัด
กิจกรรมตอนเช้าหน้า
เสาธง และลานจัด
กิจกรรมอเนกประสงค์
ในร่ม

82

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

65 ก่อสร้างหลังคาคลุม
บริเวณด้านหลังอาคาร
เรียน 3 โรงเรียน
เทศบาล 3 (โศภณ
พิทยาคุณานุสรณ์)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในร่ม
และเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน
และสถานที่ราชการ

ก่อสร้างหลังคา
บริเวณด้านหลังอาคาร
เรียน 3 โดยทาการ
- งานโครงสร้าง
- งานหลังคา
- งานระบบไฟฟูา
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่
เทศบาลกาหนด)

-

66 ปรับปรุงประตูทางเข้า
อาคารพระโศภนฯ
โรงเรียนเทศบาล 3
(โศภณพิทยาคุณา
นุสรณ์)

เพื่อปรับปรุงทางเข้า
อาคารให้อยู่ด้านหน้า
และเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน
และสถานที่ราชการ

ปรับปรุงประตูทางเข้า
อาคารพระโศภนฯ
โรงเรียนเทศบาล 3
โดยทาการ
- งานมุกทางเข้า
ด้านหน้าอาคาร
- งานติดตั้งประตู
เหล็กม้วนทางเข้า
- งานไฟฟูา
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่
เทศบาลกาหนด)

-

67 ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้าอาคารเรียน
2,4 และ 5
โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

เพื่อปรับปรุงห้องน้า
เดิมที่มีความชารุดให้
สามารถกลับมาใช้งาน
ได้ดีดังเดิม

- งานรื้อถอนห้องน้า
เดิม ชาย-หญิง
- งานปรับปรุงและ
ซ่อมแซม
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

650,000

-

-

นักเรียนระดับชั้น ป.
1-3 ร้อยละ 100 ใช้
พื้นที่ในร่มในการจัด
กิจกรรมต่างๆด้วย
ความปลอดภัย

-

450,000

-

-

ปนะตูทางเข้าอาคาร โรงเรียนมีอาคารเรียน สานักการศึกษา
อยู่ด้านหน้า สวยงาม ที่สวยงามและปลอดภัย ร.ร.ท.3
และปลอดภัย

-

600,000

-

-

ได้ห้องน้ามีมาตรฐาน โรงเรียนมีห้องน้าที่มี
ถูกสุขอนามัย
มาตรฐานและถูก
สุขอนามัย

83

โรงเรียนมีพื้นที่ในร่ม
สาหรับจัดกิจกรรม
ต่างๆให้กับนักเรียน
เพิ่มขึ้น และสถานที่
ราชการมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.3

สานักการศึกษา
ร.ร.ท.4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

68 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

1. เพื่อปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นอนุบาล
สนามหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ และ
โรงอาหารเล็ก ให้
สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
และปลอดภัยต่อ
สวัสดิภาพของ
นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง
2. เพื่อปรับปรุงพื้นที่
หลังอาคารเรียน 3 ให้
เป็นห้องเก็บของที่เป็น
ระบบและปลอดภัย

69 ปรับปรุงระบบไฟฟูา เพื่อปรับปรุงระบบ
ภายในโรงเรียน
ไฟฟูา อาคาร 2
เทศบาล 4 (วัดคลอง โรงเรียนเทศบาล 4
เรียน)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- งานรื้อพื้นเดิมและ
ปูพื้นยางสังเคราะห์
(สนามเด็กเล่นอนุบาล
และสนามหน้าเวที
ลานกิจกรรม)
- งานรื้อพื้นเดิมและ
ปูกระเบื้องใหม่ (หน้า
อาคารอเนกประสงค์)
- งานก่อสร้างห้อง
เก็บของ (หลังอาคาร
เรียน 3)
- งานรื้อหลังคาเดิม
และติดตั้งหลังคา
Metal Sheet (โรง
อาหารเล็ก)
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

1,987,000

-

-

สิ่งก่อสร้างในโรงเรียน 1. สนามเด็กเล่น
สานักการศึกษา
เทศบาล 4 ได้รับการ อนุบาล สนามหน้า ร.ร.ท.4
ปรับปรุง
อาคารสนามหน้า
อาคารอเนกประสงค์
และโรงอาหารเล็ก
ได้รับการปรับปรุงให้
สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
และปลอดภัยต่อ
สวัสดิภาพของ
นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง
2. พื้นที่หลังอาคาร
เรียน 3 ได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นห้อง
เก็บของที่เป็นระบบ
และปลอดภัย

ปรับปรุงระบบไฟฟูา
ภายในอาคาร 2
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

407,000

-

-

ระบบไฟฟูาภายใน
ระบบไฟฟูาได้รับการ สานักการศึกษา
อาคาร 2 โรงเรียน
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี ร.ร.ท.4
เทศบาล 4 ได้รับการ มีความปลอดภัยต่อ
ปรับปรุง
ผู้ใช้งาน

84

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

494,300

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

70 ติดตั้งระบบปูองกัน
ฟูาผ่า อาคาร 2
โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

เพื่อติดตั้งระบบ
ปูองกันฟูาผ่า โดย
ติดตั้งที่อาคาร 2
โรงเรียนเทศบาล 4
เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน

ติดตั้งระบบปูองกัน
ฟูาผ่า
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

71 ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างอาคารเรียน
1 โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

1. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงสร้าง
อาคารเรียน 1 ร.ร.
เทศบาล 4 ให้แข็งแรง
2. เพื่อความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน

- งานซ่อมโครงสร้าง
เสา
- งานซ่อมแซมผนัง
- งานทาสี
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

117,000

-

- อาคารเรียน 1 ได้รับ อาคารเรียน 1 ได้รับ สานักการศึกษา
การปรับปรุงซ่อมแซม การซ่อมแซม มีความ ร.ร.ท.4
แข็งแรงและปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน

72 ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องประชุม โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัด
หาดใหญ่)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องประชุมให้อยู่ใน
สภาพดี สะดวกและ
พร้อมใช้งาน

- รื้อถอนเวที และผนัง
เวทีเดิม
- งานจัดทาเวที และ
ผนังเวทีใหม่
- งานทาสี
- งานซ่อมประตูหน้าต่างที่ชารุด
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

141,000

-

- ห้องประชุมมีสภาพดี ห้องประชุมอยู่ใน
สานักการศึกษา
พร้อมใช้งาน
สภาพดี สะดวก และ ร.ร.ท.5
พร้อมใช้งาน

85

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนได้ติดตั้ง
สานักการศึกษา
ได้รับการติดตั้งระบบ ระบบปูองกันฟูาผ่า มี ร.ร.ท.4
ปูองกันฟูาผ่า
ความปลอดภัยต่อ
นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

73 ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคาร
ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ่

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคาร
ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ่
ให้สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคาร
ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ่
(รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

-

-

700,000

-

- หลังคาอาคาร
ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้รับการซ่อมแซมให้
สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง
ปลอดภัย

74 ปรับปรุงภูมิทัศน์หอ
ศิลป์นครหาดใหญ่ฯ

1.เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หอศิลป์นคร
หาดใหญ่ให้สวยงาม
2.เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนและ
สถานที่ราชการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์หอ
ศิลป์นครหาดใหญ่ฯ
(รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

-

-

1,058,000

-

- หอศิลป์นครหาดใหญ่ หอศิลป์นครหาดใหญ่ สานักการศึกษา
ได้รับการปรับปรุง
มีภูมทิ ัศน์สวยงาม
หน่วยศึกษานิเทศก์
และปลอดภัย

75 ปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์นคร
หาดใหญ่

เพื่อปรับปรุงศูนย์การ ปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู้ฯให้สวยงาม
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์นคร
หาดใหญ่
- งานรื้อถอน
ตัวหนังสือปูายเดิม
พร้อมจัดทาปูายใหม่
- งานล้างสีเดิม
- งานทาสีภานนอก
(รายละเอียดตามที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

195,000

-

- ศูยน์การเรียนรู้ฯ
ได้รับการปรับปรุง
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ประชาชนมีความ
สานักการศึกษา
สะดวกและปลอดภัย
ในการใช้บริการ
ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ่

มีปูายชื่อศูนย์ฯที่
สวยงาม มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม

สานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

76 จัดตั้งห้องเรียน
หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ โรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี)

เพื่อจัดตั้งห้องเรียน
หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ โรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี)

ปรับปรุงห้องเรียน
จัดซื้อวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ประจา
ห้องเรียนหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

-

2,500,000

2,500,000 ได้ห้องเรียนหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ
จานวน 1 ห้องเรียน

สถานศึกษาได้
สานักการศึกษา
ห้องเรียนหุ่นยนต์และ ร.ร.ท.1
ระบบอัตโนมัติ
จานวน 1 ห้องเรียน
สาหรับจัดการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนตามยุค
ประเทศไทย 4.0

77 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันสาหรับ
นักเรียนโรงเรียนวัด
โคกสมานคุณ

- เพื่อให้นักเรียนมี
ภาวะโภชนาการสูงขึ้น
- เพื่อให้นักเรียน
จัดหาวัสดุในการ
ดาเนินการค่าอาหาร
กลางวัน
- เพื่อให้โรงเรียนที่รับ
เงินอุดหนุนบริหาร
จัดการในการ
ดาเนินงานค่าอาหาร
กลางวัน

- นักเรียนชั้นอนุบาล
- ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ทุกคน ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน
- นักเรียนทุกคนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีภาวะ
โภชนาการที่สูงและ
สุขอนามัยที่ดีทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา
- นักเรียนทุกคน
ได้รับสารอาหารที่
เพียงพอและถูกหลัก
อนามัยตามโภชนาการ

1,460,000

1,672,000

1,664,000

1,664,000

1,664,000 ร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
สุขภาพที่แข็งแรงช่วย
ลดปัญหาค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้ปกครอง

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง นักเรียนมี
สุขภาพดีมีน้าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน

รวม

84,628,400

91,156,100 161,392,700 118,556,000 117,996,000
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สานักการศึกษา
ฝุายกิจการโรงเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปลูกพืชสมุนไพรเฉลิม 1. เพื่อเฉลิมพระ
พระเกียรติฯ
เกียรติฯ
2. เพื่อรวบรวม
สมุนไพรพื้นบ้านเป็น
ศูนย์เรียนรู้ให้คนรุ่น
หลังและประชาชน
3. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

1.เป็นแหล่งเรียนรู้
คุณลักษณะพืช
สมุนไพรและ
สรรพคุณจากพืช
2.ให้ความรู้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นในเรื่องของพืช
สมุนไพร และร่วม
อนุรักษ์สมุนไพรอย่าง
ยั่งยืน
3.ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลและ
นโยบายจังหวัดสงขลา
ในการส่งเสริมอนุรักษ์
การใช้/อนุรักษ์
สมุนไพรไทย

-

500,000

500,000
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-

-

เกิดแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบเรื่องการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช
สมุนไพร จานวน 1
ศูนย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ประชาชนได้รับ
สานักการ
ความรู้และรู้จักการ สาธารณสุขฯ
นาสมุนไพรไปใช้
สานักการช่าง
เบื้องต้น
2.ประชาชนลดการใช้
ยาแพทย์แผนปัจจุบัน
และนาพืชสมุนไพรมา
ใช้แทน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตัวเองทั้ง
ด้านโภชนาการการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจ
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมด้านสุขภาพ
ร่วมกันได้แลกเปลี่ยน
ความรู้การดูแลตนเอง
ได้ทั้งร่างกายและจิตใจ

1. การตรวจคัดกรอง
ประเมินภาวะสุขภาพ
และการค้นหาผู้มี
ภาวะเสี่ยง
2. การเยี่ยมติดตาม
ดูแลสุขภาพ
3. การส่งเสริมพัฒนา
ทักษะทางกายและใจ
4. การคัดกรองและ
ดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
5. การคัดกรองและ
ดูแลผู้มีภาวะข้อเข่า
เสื่อม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

100,000

100,000
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100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 1. ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านโภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจร้อย
ละ 60
2. ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. มีความรู้ความ
สานักการ
เข้าใจปรับเปลี่ยน
สาธารณสุขฯ
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพของตนเองทั้ง
ด้านโภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจ
2. ผู้สูงอายุมีการ
รวมกลุ่มและได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข

1. เพื่อจ้างเหมา
บุคลากรวิชาชีพด้าน
สาธารณสุขปฏิบัติงาน
ให้บริการด้าน
การแพทย์และ
การแพทย์ทางเลือก ณ
ศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวา
สุข
2. เพื่อจ้างเหมา
บุคลากรวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข ให้
ดาเนินงาน
กายภาพบาบัด ณ
ศูนย์ฯ บริการเพชร
เกษม งาน
กายภาพบาบัด

1. จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานศูนย์ฯ
หาดใหญ่ชีวาสุข ดังนี้
- แพทย์แผนไทย 2
คน
- นักวิชาการ
สาธารณสุข 1 คน
- นักโภชนาการ 1 คน
- นักกายภาพบาบัด
1 คน
- นักพัฒนาการกีฬา
1 คน
2. จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานศูนย์ฯเพชร
เกษม งาน
กายภาพบาบัด
- นักกายภาพบาบัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

1,260,000

1,260,000

90

1,260,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,260,000 จานวนบุคลากรด้าน มีบุคลากรด้าน
สานักการ
สาธารณสุขที่ได้รับ
สาธารณสุขปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ
การจ้างเหมา ร้อยละ ณ ศูนย์บริการ
80
สาธารณสุขตาม
เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 พัฒนาสุขาภิบาล
สถานประกอบการ
ด้านอาหาร

1. เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงสถาน
ประกอบการให้ได้
มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล
2. เพื่อพัฒนาความรู้
เพื่อศักยภาพ
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง ถูก
หลักสุขาภิบาล

1. พัฒนาปรับปรุง
สถานประกอบการให้
ได้มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล จานวน
200 แห่ง
2. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง
เชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย จานวน
2,000 ตัวอย่าง
3. จัดอบรมผู้จาหน่าย
อาหาร
- ประเภทแผงลอย
จานวน 100 คน
- ประเภทร้านอาหาร
จานวน 50 คน
- ผู้ประกอบกิจการ
ด้านน้าดื่มและน้าแข็ง
จานวน 30 คน
- ผู้สัมผัสอาหารใน
โรงเรียน จานวน 40
แห่ง แห่งละ 10 คน

2561
(บาท)
70,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000

100,000

91

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 1. สถานประกอบการ
ได้มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 80
2. ผู้สัมผัสอาหารและ
ผู้ประกอบกิจการด้าน
อาหารเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. สถานที่ประกอบ สานักการ
กิจการที่เป็นอันตราย สาธารณสุขฯ
ต่อสุขภาพและ
จาหน่ายอาหารในเขต
ทน.หาดใหญ่ ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. ผู้สัมผัสอาหารและ
ผู้ประกอบกิจการด้าน
อาหารมีความรู้เรื่อง
การสุขาภิบาลอาหาร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 อบรมพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อให้ความรู้ความ
เครือข่ายอาสาสมัคร เข้าใจเกี่ยวกับ
คุ้มครองผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ถูกต้องแก่เครือข่ายฯ
2. เพื่อถ่ายทอด
เทคนิคการตรวจสาร
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

1. จัดอบรมให้ความรู้
อาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค (อสม.)และ
อย.น้อย จานวน 200
คน
2. จัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
ในชุมชนและนักเรียน
ในโรงเรียน จานวน
10 ครั้ง

2561
(บาท)
40,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000

40,000
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40,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

40,000 สมาชิกเครือข่ายฯ ที่
เข้าอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียน
และชุมชนได้

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เครือข่ายมีความรู้ สานักการ
ความสามารถในการ สาธารณสุขฯ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
สุขภาพและร่วม
ปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์ที่
จาหน่ายในพื้นที่ได้
มาตรฐานไม่พบสาร
ปนเปื้อนอันตราย
อย่างน้อยร้อยละ 95

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 มหกรรมสุขภาพดี
1. เพื่อสื่อสาร
หาดใหญ่ไทยแลนด์ 4.0 ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและกลุ่ม
เครือข่ายต่าง ๆ ได้มี
การรับทราบข้อมูล
ข่าวสารในกิจกรรม
ความรู้การสร้างเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย
ต่าง ๆ ด้วยการแพทย์
ผสมผสานสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์กับ
สภาพของบุคคล
ครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่
ผลงาน นวัตกรรม
กิจกรรมด้านสุขภาพ

จัดกิจกรรมมหกรรม
สุขภาพดี ไทยแลนด์
4.0 เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่
งาน นวัตกรรม
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุข

7 จัดการคุณภาพน้า
เพื่อการบริโภคและ
อุปโภค

สุ่มตรวจสอบคุณภาพ
น้าประปาน้าแข็งและ
น้าจากตู้น้าดื่มหยอด
เหรียญ จานวน 100
ตัวอย่าง และรายงาน
ผลการวิเคาะห์ให้
ประชาชนทราบผ่าน
ทางเวปไซต์ของ ทน.
หาดใหญ่

1. เพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพน้าประปาที่ใช้
ในการบริโภค อุปโภค
ให้ได้คุณภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
น้าประปาดื่มได้
2. เพื่อสร้างความ
มั่นใจในการใช้แก่
ประชาชนในพื้นที่

2561
(บาท)
6,000,000

20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000

-
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

6,000,000

6,000,000

6,000,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

20,000

20,000

20,000 น้ามีคุณภาพได้
มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนและสถาน สานักการ
บริการสามารถนา
สาธารณสุขฯ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการดูแลตนเองได้

ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นในการใช้น้า
เพื่อการบริโภคและ
อุปโภค

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 จ้างเหมาพนักงาน
ทางานทาความ
สะอาดศูนย์บริการ
สาธารณสุข

เพื่อทาความสะอาด
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

จัดจ้างพนักงานทา
ความสะอาดจานวน 5
คนๆ ละ 10,000
บาทต่อเดือน
- ศูนย์ฯ สามชัย 1 คน
- ศูนย์ฯ เพชรเกษม 2
คน
- ศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวา
สุข 1 คน
- ศูนย์ฯ โพธิพงษาฯ 1
คน

9 ปรับปรุงระบบการ
บริการผู้ป่วยในและ
นอกเวลาราชการ

เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนที่อาศัยอยู่
ได้รับการบริการปฐม ในเขตเทศบาลนคร
ภูมิด้านสุขภาพที่
หาดใหญ่
ครอบคลุมทั่วถึง
ต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

270,000

600,000

600,000

600,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีสภาพ
พร้อมให้บริการ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 สัตว์ปลอดโรค คน
เพื่อให้คนและสัตว์
ปลอดภัย จากโรคพิษ ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
สุนขั บ้า
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
กรมพระศรี
สวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

ดาเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
กรมพระศรี
สวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี โดย
สารวจประชากรสุนัข,
ดาเนินการฉีดวัคซีน
พิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์
ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

285,000

300,000
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300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

300,000 สุนัขในเขตเทศบาล ประชาชนจะ
สานักการ
นครหาดใหญ่ จะ
ปลอดภัยจากโรคพิษ สาธารณสุขฯ
ได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า สุนัขบ้า
80%

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน เทศบาลนคร
หาดใหญ่

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ได้รับ
บริการช่วยเหลือ
บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินได้ทันท่วงที

รวม

- จัดอบรมเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานรายการ
แพทย์ฉุกเฉิน เพื่อ
เพิ่มความรู้ด้วยการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
- จัดหาวัสดุ /
อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ป่วย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

6,130,000

-

22,525,000

300,000

300,000

23,220,000

22,720,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
ปลอดภัยจาก
ภาวะการเจ็บปวด
ฉุกเฉิน

22,720,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนได้รับการ
บริการนาส่ง
โรงพยาบาล เมื่อ
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือ
ประสบอุบัติเหตุ
ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการสารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.เพื่อช่วยเหลือ
ให้ความช่วยเหลือ
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000 ผู้ด้อยโอกาสได้รับ 1.ผู้ด้อยโอกาสได้รับ กองสวัสดิการสังคม
ผู้ด้อยโอกาส

2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการ

ผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถดารงชีพได้
ตามอัตภาพ
2.เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส

ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ
เครื่องอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอแก่การ
ประทังชีวิต

1.เพื่อให้คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมให้คน
พิการมีงานทาตาม
พรบ.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550

คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการได้เข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ.2550

รวม

การช่วยเหลืออย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี

-

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000 คนพิการเข้าร่วม

600,000

600,000

600,000

600,000
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โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

การช่วยเหลือให้
สามารถดารงชีพได้
ตามอัตภาพ
2.ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.คนพิการมีคุณภาพ กองสวัสดิการสังคม
ชีวิตที่ดีขึ้น
2.คนพิการมีงานทามี
รายได้สามารถเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความ อบรมพัฒนาศักยภาพ
และทัศนศึกษาดูงาน เข้มแข็ง
และทัศนศึกษาดูงาน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ จานวน 225
คน

1,500,000

800,000

1,000,000

1,000,000

2 อบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนาสุขภาพ
และทัศนศึกษาดูงาน ให้กับแกนนาสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และมีการแลกเปลี่ยน จานวน 180 คน
เรียนรู้ประสบการณ์
การทางานกับชุมชน
อื่นๆ

1,500,000

800,000

800,000

800,000

800,000 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมโครงการที่ สานักการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผ่านการอบรม
สาธารณสุขฯ
สามารถนาความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนางานให้
ดีขึ้น

250,000

250,000

250,000

250,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ ร้อยละ 80

3 แข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ "สูงวัยนคร
หาดใหญ่เกมส์"

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ จัดการแข่งขันกีฬา
กาย จิต สังคมของ ระหว่างผู้สูงอายุในเขต
ผู้สูงอายุและสร้าง
เทศบาลนครหาดใหญ่
ความสัมพันธ์สามัคคี
ในกลุ่มผู้สูงอายุ

-
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1,000,000 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
และความพึงพอใจใน
ระดับมาก

ผู้สูงอายุมีความ
เข้มแข็งสามารถ
ดาเนินกิจกรรมของ
ชมรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ กาย สานักการ
จิต สังคมที่ดีเกิด
สาธารณสุขฯ
ความรัก ความสามัคคี
และเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

4 จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอายุในเขต
ความรู้ด้านสุขภาพแก่ เทศบาลนครหาดใหญ่
ผู้สูงอายุ
500 คน

5 อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสาหรับ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขของ
ประชาชน

ชุมชนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จานวน
103 ชุมชน

2,060,000

6 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

เพื่อพัฒนาเสริมสร้าง กลุ่มองค์กรทุกองค์กร
ความเข้มแข็งของ
ในชุมชนทั้ง 103
ชุมชน
ชุมชน และ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล

7 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน จัดประชุม
ชุมชน
ความคิดเห็นซึ่งกัน
คณะกรรมการชุมชน
และกัน และนา
ทัง้ 103 ชุมชน
ความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาชุมชน

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู้สูงอายุได้รับความรู้
และรวมกลุ่มกันจัด
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

300,000

300,000

2,060,000

2,060,000

2,060,000

2,060,000 เทศบาลอุดหนุน
งบประมาณให้กับ
ชุมชนเพื่อจัดทา
โครงการตาม
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

ประชาชนได้รับ
สานักการ
บริการด้านสาธารณสุข สาธารณสุขฯ

4,800,000

4,800,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างน้อยปีละ
1 กิจกรรม

กลุ่มองค์กรทุกองค์กร กองสวัสดิการสังคม
ในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ,
กิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน

180,000

200,000

100,000

100,000
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300,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

สานักการ
สาธารณสุขฯ

100,000 จัดประชุมกรรมการ เกิดความสามัคคีใน กองสวัสดิการสังคม
ชุมชนทั้ง 103 ชุมชน หมูค่ ณะกรรมการ
อย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี ชุมชนและสามารถนา
ความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน

1.รณรงค์แนวคิดด้าน
การตระหนักรู้ต่อการ
ป้องกันยาเสพติด
ให้กับชุมชน
2.สนับสนุนกิจกรรมที่
เสริมสร้างสุขภาพเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย
3.ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบาเพ็ญตน
เพื่อชุมชนสีขาว

9 วันแม่แห่งชาติ

10 วันสตรีสากล

กลุ่มองค์กรทุกองค์กร
ในชุมชน และ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

200,000

200,000

200,000

200,000 1.จานวนกลวิธีในการ
ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน
2.ความพึงพอใจใน
กิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาพ
3.จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อสนับสนุนการรวม สตรีในเขตเทศบาล
พลังสตรีและยกย่อง นครหาดใหญ่
บทบาทของสตรีที่เป็น
แม่ดีเด่นในแต่ละชุมชน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จัดกิจกรรมอย่างน้อย แม่ดีเด่นในชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
1 ครั้ง/ปี
ได้รบั การยกย่องและ
ยอมรับมากขึ้น

เพื่อสนับสนุนการรวม จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
พลังสตรีและยกย่อง สตรีสากล
บทบาทของสตรีและ
ยกย่องบทบาทของ
สตรีที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการพัฒนาสตรีใน
แต่ละชุมชน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จัดกิจกรรมอย่างน้อย บทบาทของสตรีได้รับ กองสวัสดิการสังคม
1 ครั้ง/ปี
การยกย่องและ
ยอมรับมากขึ้น

100

1.ชุมชนสามารถ
กองสวัสดิการสังคม
เรียนรู้ถึงวิธีการ
ป้องกันภัยยาเสพติดที่
เกิดขึ้นในชุมชน
2.ชุมชนสามารถเพิ่ม
ช่องทางการสร้าง
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3.ชุมชนสามารถใช้
เวลาว่างสร้างกิจกรรม
สาธารณประโยชน์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

11 พัฒนาศักยภาพสตรี

เพื่อเป็นการขยาย
โอกาส เสริมสร้าง
องค์ความรู้และเพิ่ม
ช่องสร้างรายได้ให้แก่
สมาชิกสตรี

จัดให้มีการอบรม
สัมมนาให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานของ
สมาชิกสตรี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

12 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายสวัสดิการ
ชุมชน

เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างองค์ความรู้
ในการดาเนินงาน
เกี่ยวกับสวัสดิการ
ชุมชน

จัดให้มีการอบรม
สัมมนาให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานของ
สมาชิกเครือข่าย
สวัสดิการชุมชน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จัดกิจกรรมอย่างน้อย กรรมการและสมาชิก กองสวัสดิการสังคม
1 ครั้ง/ปี
กองทุน สวัสดิการ
ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
ดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น

13 บ้านพี่เลี้ยง

จัดอบรมทักษะการ ประชาชนในชุมชนเขต
ช่วยเหลือตัวเองจาก เทศบาลนครหาดใหญ่
วัสดุเหลือใช้แล้วนามา
เป็นอุปกรณ์แก้ปัญหา
น้าท่วม เช่น เสื้อชูชีพ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จัดกิจกรรมอย่างน้อย ประชาชนสามารถ
กองสวัสดิการสังคม
1 ครั้ง/ปี
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
เมื่อประสบปัญหา
เบื้องต้นได้เมื่อน้าท่วม

101

1,000,000 จัดกิจกรรมอย่างน้อย สมาชิกมีความรู้และ
1 ครั้ง/ปี
ได้รับโอกาสการเพิ่ม
ช่องทางรายได้และ
รู้จักช่วยเหลือตนเอง
ได้เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 เสริมสร้างศักยภาพ 1.เพื่อส่งเสริม
แกนนาและสมาชิก
เยาวชนเทศบาลนคร ศักยภาพเยาวชนใน สภาเยาวชนในเขต
หาดใหญ่
การปฏิบัติกิจกรรม/ เทศบาลนครหาดใหญ่
บาเพ็ญตนร่วมกันเพื่อ
สังคม
2.เพื่อสร้างศักยภาพ
กลุ่มแกนนาเยาวชน
ด้านการอนุรักษ์
บารุง รักษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ให้คง
ความเป็นเอกลักษณ์
ของภาคใต้
3.เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการพัฒนา
ชุมชนและ
ประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาตนเองแก่
แกนนาเยาวชน
4.สร้างโอกาสขยาย
เครือข่ายเยาวชน
เทศบาลนครหาดใหญ่

2561
(บาท)
200,000

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

200,000

102

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพเยาวชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.สร้างจิตสานึก
กองสวัสดิการสังคม
สาธารณะและความ
ภาคภูมิใจของ
ทรัพยากรเยาวชนที่มี
คุณค่าของสังคม
2.สร้างเยาวชนให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ใน
เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่
มีมาในอดีต
3.สร้างเยาวชนให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการสืบ
สานวัฒนธรรมไทยให้
คงอยู่
4.สามารถยกระดับ
และเพิ่มขีด
ความสามารถของ
เยาวชนในการแก้ไข
ปัญหาให้ตนเองและ
ชุมชนในพื้นฐาน
เบื้องต้นได้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 สัมมนาคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ชุมชนด้านการจัดการ บริหารจัดการชุมชน
ชุมชน
ให้แก่คณะกรรมการ
บริหารชุมชน

จัดอบรมสัมมนาให้
ความรู้และศึกษาดู
งานให้กับ
คณะกรรมการบริหาร
ชุมชน จานวน 103
ชุมชน

16 อบรมให้ความรู้
1.เพื่อเสริมสร้างและ จัดอบรม
คณะกรรมการชุมชน พัฒนาระบบบริหาร คณะกรรมการชุมชน
จัดการชุมชนโดยการ 103 ชุมชน
เรียนรู้วิธีการจัดทา
และการจัดเก็บข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการของชุมชน
2.เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้แบบตัวอย่าง
ของการจัดทาวาระ
การประชุมและบัญชี
ชุมชนให้สามารถ
นามาใช้เป็นหลักฐาน
สาคัญของชุมชน
ประกอบโครงการได้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
1,000,000

-

5,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5,000,000

5,000,000

5,000,000 จัดกิจกรรมอย่างน้อย คณะกรรมการบริหาร กองสวัสดิการสังคม
1 ครั้ง/ปี
ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น
เพิ่มศักยภาพในการ
บริหารชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

100,000

100,000

100,000 จัดอบรมอย่างน้อย 1 1.คณะกรรมการ
กองสวัสดิการสังคม
ครั้ง/ปี
ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น
เพิ่มศักยภาพในการ
จัดทาวาระการประชุม
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
กระบวนการ
2.คณะกรรมการ
ชุมชนสามารถจัดทา
หลักฐานไว้เพื่อรองรับ
โครงการตามนโยบาย
ต่างๆ ที่จะลงมาสู่
ชุมชนได้

-

103

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 เสริมสร้างชุมชน 3
วัยใส่ใจชุมชน

1.เพื่อส่งเสริมการ
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคน 3 วัยใน
ชุมชน
2.เพื่อส่งเสริมการให้
ความรู้เกี่ยวกับคน 3
วัย ในชุมชน
3.เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งในชุมชน

1.ให้ความรู้แก่คน 3
วัย ในชุมชน
2.จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์คน 3 วัย
ในชุมชน

18 อุดหนุนกีฬาชุมชน
สัมพันธ์เทศบาลนคร
หาดใหญ่

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ทั้ง
ในด้านสุขภาพ
พลานามัย และด้าน
จิตใจ
2.เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว
และชุมชน

คณะกรรมการชุมชน
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการชุมชน
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต 1 -4

รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

300,000

300,000

300,000 1.ร้อยละ 80 ของคน
3 วัยที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของคน 3 วัย เพิ่ม
มากขึ้น
2.สามารถสร้าง
เครือข่ายชุมชน 3 วัย
เพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนได้

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสวัสดิการสังคม
เพื่อความรู้เกี่ยวกับ
ชุมชน 3 วัย เพิ่มขึ้น
2.มีเครือข่ายชุมชน 3
วัย

2,400,000 1.จานวนประเภทกีฬา
2.ความพึงพอใจใน
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา
3.จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1.พัฒนาคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการสังคม
ของประชาชนทั้งใน
ด้านสุขภาพ
พลานามัย และด้าน
จิตใจ
2.สร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว และ
ชุมชน
3.สร้างความสัมพันธ์
ในการทากิจกรรม
ร่วมกัน เสริมสร้าง
มิตรภาพอันดีของคน
ในชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

-

2,400,000

2,400,000

2,400,000

12,940,000

18,410,000

16,810,000

16,810,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

16,810,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดการแข่งขันกีฬา
เพื่อส่งเสริมให้เด็กรัก
"อนุบาลช้างน้อยเกมส์" การเล่นกีฬา และมี
ทักษะทางด้านกีฬา
ตั้งแต่วัยเยาว์
ตลอดจนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

นักเรียนอนุบาลของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
และสังกัดอื่นเข้าร่วม
การแข่งขัน จํานวน
500 คน

270,000

270,000

270,000
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270,000

270,000 จํานวนผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันร้อยละ 90

เด็กรักการเล่นกีฬา
และมีทักษะทางด้าน
กีฬาตั้งแต่วัยเยาว์ มี
สุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 จัดกิจกรรมเข้าร่วม
การ แข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่ง ประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับ
ภาคใต้และรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ

- เพือ่ ส่งเสริมนโยบายของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ด้านกีฬาและ
นันทนาการ
- เพือ่ ส่งเสริมให้นักกีฬา
โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มี
ความสามัคคี และมีน้ําใจ
เป็นนักกีฬา
- เพือ่ ส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางร่างกายควบคู่จติ ใจแก่
นักกีฬาโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- เพือ่ พัฒนาฝีมอื ทางด้าน
การกีฬาแก่นักกีฬา
โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
- เพือ่ กระตุน้ ให้เด็กและ
เยาวชนได้สนใจในการเล่น
กีฬา - กรีฑามากขึน้
- เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รู้จกั ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง
และสังคม

- จัดส่งนักกีฬา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยทั้ง
รอบคัดเลือกระดับ
ภาคใต้ และรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ
จํานวน 300 คน
- นักกีฬาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้รับรางวัลไม่น้อย
กว่า 10 รายการ

2561
(บาท)
5,000,000

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

5,000,000
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5,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000,000 - จํานวนนักกีฬา
สังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ที่จัดส่งไป
ร่วมการแข่งขันทั้ง
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
- จํานวนรางวัลที่
ได้รับจากการแข่งขัน
ทั้งระดับภาคและ
ระดับประเทศไม่น้อย
กว่า 10 รายการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- นักกีฬามีสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจทีด่ ขี นึ้
- นักกีฬานํากิจกรรมทีเ่ ข้า
แข่งขันไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
- นักกีฬาได้รับการพัฒนา
ฝีมอื มีระเบียบ วินัยดีขนึ้
มีความพร้อมจะเข้าร่วม
การแข่งขันได้ทุกระดับ
- นักกีฬา รู้กฎ กติกา
มารยาทในการเล่นกีฬา
- นักกีฬาเล่นกีฬา เพือ่
หลีกเลี่ยงยาเสพติด
- นักกีฬารู้จกั วิธีการ
ดําเนินการจัดการแข่งขัน
เล่นกีฬาและดูกฬี าทีถ่ กู วิธี
- นักกีฬาได้ร่วมกิจกรรม
กีฬาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เกิดความ
สามัคคีและมีน้ําใจเป็น
นักกีฬา
- เป็นการกระตุน้ เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง
และสังคมด้วยการเล่นกีฬา
มากขึน้

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 จัดกิจกรรมจัดงานวัน - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ
เห็นคุณค่าของตนเอง เด็กแห่งชาติ จํานวน
กล้าแสดงออกในการ 8,000 คน
ทํากิจกรรมร่วมกัน มี
ความภาคภูมิใจและ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กมี
ระเบียบวินัยรู้รัก
สามัคคี มีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักใน
หน้าที่และรู้จักพัฒนา
ตนเอง
- เพื่อเป็นไปตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีและ
แผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ

2561
(บาท)
500,000

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

500,000
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500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

500,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงาน - เด็กเห็นคุณค่าของ สํานักการศึกษา
วันเด็กแห่งชาติร้อยละ ตนเอง กล้าแสดงออก ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
80
ในการทํากิจกรรม
เยาวชน
ร่วมกัน มีความ
ภาคภูมิใจและยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
- เด็กมีระเบียบวินัยรู้
รักสามัคคี มีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนัก
ในหน้าที่และรู้จัก
พัฒนาตนเอง
- เป็นไปตามมติของ
คณะรัฐมนตรี และ
แผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

4 มหกรรมการแข่งขัน
กีฬา- กรีฑานักเรียน
และเยาวชน เทศบาล
นครหาดใหญ่

เพื่อคัดเลือกนักกีฬา
เป็นตัวแทนของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคใต้ และ
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ

จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาในระดับ
นักเรียนและเยาวชน
ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ เข้าร่วม
จํานวน 1,000 คน

-

-

500,000

500,000

5 พัฒนาศักยภาพด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อพัฒนาเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนในด้านการ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และเตรียมความพร้อม
ในการแข่งขันกีฬา

จัดการฝึกซ้อมนักกีฬา
ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน และการ
จัดการแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อ ฟุตซอล
เทเบิลเทนนิส
แบดมินตัน เทนนิส
และกีฬาอื่น ๆ

-

-

1,800,000

1,800,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

500,000 จํานวนนักกีฬาที่เข้า ได้นักกีฬาเป็นตัวแทน สํานักการศึกษา
ร่วมการแข่งขันร้อยละ เข้าร่วมการแข่งขัน ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
90
กีฬานักเรียนองค์กร เยาวชน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคใต้และรอบ
ชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ

1,800,000 จํานวนเด็ก เยาวชน
และประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการแข่งขัน
ร้อยละ 90

เด็ก เยาวชน และ
สํานักการศึกษา
ประชาชนได้รับการ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
พัฒนาในด้านการ
เยาวชน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ มี
ความพร้อมสําหรับ
การแข่งขันรายการ
ต่าง ๆ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 จัดกิจกรรมเนื่องในวัน - เพื่อให้เยาวชนสํานึก
เยาวชนแห่งชาติ
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย
มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
- เพื่อให้เยาวชนพึง
ตระหนักในบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง
ในฐานะพลเมืองของ
ประเทศชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้
รักสามัคคี มีจิตอาสา
กล้าคิด กล้าแสดงออก
และรู้จักพัฒนา
ตนเองยิ่งขึ้น
- เพื่อเชิดชูเกียรติ
เยาวชนดีเด่นและ
บุคคลดีเด่นผู้ทํา
คุณประโยชน์แก่เด็ก
และเยาวชน

- จัดการประกวด
ผลงานเยาวชนดีเด่น
และบุคคลดีเด่นผู้ทํา
คุณประโยชน์แก่เด็ก
และเยาวชนสาขา
ต่างๆ เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ
- จัดงานกิจกรรม
เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ มีผู้เข้าร่วม
จํานวน 300 คน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000
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50,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 - จํานวนผู้เข้ารับ
รางวัลเยาวชนดีเด่น
และบุคคลดีเด่นผู้ทํา
คุณประโยชน์แก่เด็ก
และเยาวชน เนื่องใน
วันเยาวชนแห่งชาติ
- จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- เยาวชนรู้สํานึกใน สํานักการศึกษา
พระมหากรุณาธิคุณ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
ของพระมหากษัตริย์ เยาวชน
ไทย ซึ่งเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาตนเอง
ของเยาวชน มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
- เยาวชนพึงตระหนัก
ในบทบาทและหน้าที่
ของตนเองในฐานะ
พลเมืองของ
ประเทศชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้
รักสามัคคี มีจิตอาสา
กล้าคิด กล้าแสดงออก
และรู้จักพัฒนา
ตนเองยิ่งขึ้น
- เยาวชนดีเด่นและ
บุคคลดีเด่นผู้ทํา
คุณประโยชน์แก่เด็ก
และเยาวชนได้รับการ
เชิดชูเกียรติให้เป็น
ต้นแบบที่ดีที่ควร
ยึดถือปฏิบัติ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 เยาวชนไทยมั่นใจโตไป - เพื่อเปิดโอกาสให้
ไม่โกง
เด็กและเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตใน
สังคมไทย
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้รับ
ความรู้ และร่วม
กิจกรรมปลูกฝัง
จิตสํานึก ค่านิยมและ
ทัศนคติในการต่อต้าน
การทุจริต ตั้งมั่นอยู่
ในความซื่อสัตย์สุจริต
และความพอเพียง

- จัดอบรมให้ความรู้
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างค่านิยมโตไปไม่
โกง การรณรงค์และ
การต่อต้านการทุจริต
- เด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการ จํานวน
200 คน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000
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100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 90

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- เด็กและเยาวชนมี สํานักการศึกษา
ส่วนร่วมในการ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
ต่อต้านการทุจริตใน เยาวชน
สังคมไทย นําไปสู่การ
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต
- เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้ มี
จิตสํานึก เกิดค่านิยม
และทัศนคติที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต ตั้ง
มั่นอยู่ในความซื่อสัตย์
สุจริตและความ
พอเพียง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

8 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนภาค
ฤดูร้อน

- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในระหว่าง
ปิดภาคเรียนปี
การศึกษา
- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้มีความรัก
สามัคคีเกิดความกลม
เกลียวในหมู่คณะเมื่อ
ทํากิจกรรมร่วมกัน
- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชได้พัฒนา
ตนเองทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ และสังคม
- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในกีฬา
ประเภทต่างๆ

เด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมฝึกกิจกรรมภาค
ฤดูร้อน จํานวน 1,000
คน

600,000

600,000

600,000

600,000

9 ส่งเสริมกิจกรรมวง
หาดใหญ่ออเคสตร้า

เพื่อสนับสนุนวงดนตรี
ที่เป็นสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและเป็น
ความภาคภูมิใจของ
ชาวนครหาดใหญ่

จัดการเรียนการสอน
ดนตรีออเคสตร้า
ให้แก่นักเรียน
เยาวชนและประชาชน
ใน จ.สงขลา

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

111

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

600,000 เด็กและเยาวชนผ่าน
การฝึกอบรมร้อยละ
90

1,500,000 จํานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกกิจกรรมร้อยละ
100

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- เด็กและเยาวชน
สํานักการศึกษา
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
ประโยชน์
เยาวชน
- เด็กและเยาวชนได้
ทํากิจกรรมร่วมกัน
เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ
- เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนาที่
ถูกต้องในทุกด้าน

เกิดวงดนตรีที่เป็น
ตัวแทนและ
สัญลักษณ์ของนคร
หาดใหญ่ด้าน
วัฒนธรรมสมัยใหม่
ทัดเทียมระดับ
นานาชาติ

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ส่งเสริมให้นักกีฬา
10 จัดการแข่งขัน
โรลเลอร์
สเก็ตได้มโี อกาส
หาดใหญ่สเก็ตชาเลนจ์

จัดการแข่งขันกีฬาโรล
เลอร์สเก็ตรายการ
เข้าแข่งขันเพือ่ หา
เยาวชนในระดับ
ประสบการณ์ รู้จกั ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ทําให้ นานาชาติ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 300
สุขภาพแข็งแรง รวมทัง้
ห่างไกลจากยาเสพติด
คน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

- นักกีฬาโรลเลอร์สเก็ตได้ สํานักการศึกษา
200,000 จํานวนผู้เข้ารับการ
มี
ฝึกกิจกรรมร้อยละ 90 โอกาสเข้าแข่งขันเพือ่ หา ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
ประสบการณ์ รู้จกั ใช้เวลา
เยาวชน
ว่างให้เป็นประโยชน์ ทําให้
สุขภาพแข็งแรง รวมทัง้
ห่างไกลจากยาเสพติด
- นักกีฬาโรลเลอร์สเก็ต
เรียนรู้ระเบียบการแข่งขัน
กฎ กติกา ในการเข้าร่วม
การแข่งขัน อืน่ ๆที่
เกีย่ วข้องกับการแข่งขัน
- เกิดความสัมพันธ์อนั ดี
สร้างโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
วงการนักกีฬาโรลเลอร์
สเก็ตประเทศในโซนอาเซียน
- ส่งเสริมสนับสนุนนัก
สเก็ตทุกระดับวัยพัฒนาขีด
ความสามารถในการเล่น
โรลเลอร์สเก็ตให้มี
มาตรฐานและพัฒนาสู่การ
เป็นนักโรลเลอร์สเก็ต
อาชีพต่อไป

- เพือ่ ส่งเสริมนักกีฬา
โรลเลอร์สเก็ตเรียนรู้
ระเบียบการแข่งขัน กฎ
กติกา ในการเข้าร่วมการ
แข่งขัน อืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การแข่งขัน
- เพือ่ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี สร้าง
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในวงการ
นักกีฬาโรลเลอร์สเก็ต
ประเทศในโซนอาเซียน
- ทุกระดับวัยพัฒนาขีด
ความสามารถในการเล่น
โรลเลอร์สเก็ตให้มี
มาตรฐานและพัฒนาสู่การ
เป็นนักโรลเลอร์สเก็ต
อาชีพต่อไป

112

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 จัดงานรัฐพิธี

- เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริยแ์ ละพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
- เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล
เนือ่ งในวันมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
- เพือ่ ให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงความระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
(รัชกาลที่ 5) ทีม่ ตี อ่ ปวงชน
ชาวไทย
- เพือ่ ให้ขา้ ราชการ
ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
- เพือ่ สร้างความสามัคคีให้
เกิดขึน้ กับประชาชนทุกหมู่
เหล่า

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ โดย
มีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
5,000 คน ในแต่ละ
กิจกรรม

2561
(บาท)
2,000,000

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

5,000,000
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5,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000,000 จํานวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้ร่วมกัน
เฉลิมพระเกียรติ และ
ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ ง
ในวันมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี
- ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
(รัชกาลที่ 5) ทีม่ ตี อ่ ปวงชน
ชาวไทย
- ข้าราชการ ประชาชน
ทุกหมูเ่ หล่าได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
- เกิดความสามัคคีให้เกิด
ขึน้ กับประชาชนทุกหมูเ่ หล่า

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 จัดงานวันอนุรักษ์
มรดกไทย

- เพื่อเฉลิมพระ
- จัดนิทรรศการ
เกียรติสมเด็จพระ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม พระเทพรัตนราชสุดา
สมเด็จพระเทพ
สยามบรมราชกุมารี
รัตนราชสุดาฯ สยาม การแสดง
บรมราชกุมารี ที่ทรง ศิลปวัฒนธรรมไทย/
มีพระมหากรุณาธิคุณ ท้องถิ่น
อย่างใหญ่หลวงใน
- ประชาชน เด็กและ
งานด้าน
เยาวชน เข้าร่วม
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมไม่น้อยกว่า
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ 1,000 คน
ให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน เกิด
การรับรู้ ซาบซึ้งใน
คุณค่าและตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

600,000

950,000

114

950,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

950,000 จํานวนประชาชน เด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- เด็ก เยาวชน และ สํานักการศึกษา
ประชาชนได้มีส่วน
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ร่วมในการเฉลิมพระ ศิลปะ และวัฒนธรรม
เกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างใหญ่หลวงใน
งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับ
ความรู้ที่ถูกต้อง
ก่อให้เกิดการรับรู้
ซาบซึ้งในคุณค่าและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 จัดงานต้อนรับปีใหม่
วิถีพุทธ

- เพื่อสนับสนุนให้
พุทธศาสนิกชนร่วม
กิจกรรมทําบุญตัก
บาตร ฟังพระธรรม
เทศนา เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่
- เพื่อส่งเสริม และ
ทํานุบํารุงจารีต
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น สร้างความ
สมานฉันท์ใน
ครอบครัว ชุมชน
และหน่วยงานของรัฐ

จัดพิธีทําบุญตักบาตร
ต้อนรับศักราชใหม่
โดยมีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 2,000 คน

2561
(บาท)
120,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000

300,000
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300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 จํานวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทําบุญตัก
บาตร
- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
และทํานุบํารุงจารีต
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 จัดงานประเพณี
สงกรานต์

- เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการทํานุ
บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

- จัดประเพณีแห่พระ
เทียมดา การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน การแสดง
ดนตรี/คอนเสิร์ตจาก
ศิลปิน กีฬามวยทะเล
ขบวนแห่คาร์นิวัล
การประกวดนาง
สงกรานต์ การเล่นน้ํา
มิดไนท์สงกรานต์ พิธี
ทําบุญตักบาตร พิธี
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
ขบวนแห่
พระพุทธสิหิงส์/องค์
หลวงปู่ทวด การสรง
น้ําพระพุทธรูป ขบวน
แห่รถบุปผชาตินาง
สงกรานต์
- ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 50,000 คน

2561
(บาท)
5,850,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,200,000

6,500,000
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6,500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6,500,000 - จํานวนประชาชน - ประชาชนได้มีส่วน สํานักการศึกษา
และนักท่องเที่ยวที่เข้า ร่วมในการทํานุบํารุง ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อย ศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
กว่า ร้อยละ 80 ของ และวัฒนธรรมอันดี
กลุ่มเป้าหมาย
ของท้องถิ่น
- ร้อยละความพึง
- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
พอใจจากแบบสอบถาม ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลหาดใหญ่
หมุนเวียนมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 สืบสานศิลป์ถิ่นใต้

- เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการทํานุ
บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์
- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

- พิธีโนราโรงครู
สาธิตการทําเทริด
การแกะรูปหนังตะลุง
การแสดงโนรา/หนัง
ตะลุง
- ประชาชน
นักท่องเที่ยว รวมถึง
เด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 5,000 คน

2561
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000

600,000

117

600,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

600,000 - จํานวนประชาชน - ประชาชนมีส่วน
สํานักการศึกษา
เด็ก และเยาวชนที่เข้า ร่วมในการทํานุบํารุง ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย ศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
กว่าร้อยละ 80 ของ และวัฒนธรรมอันดี
กลุ่มเป้าหมาย
ของท้องถิ่น
- ร้อยละความพึง
- เด็ก และเยาวชน
พอใจจากแบบสอบถาม ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์
- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
หมุนเวียนมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

16 จัดงานประเพณีลอย
กระทง

- เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการทํานุ
บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

- จัดการประกวดนาง
นพมาศ หนูน้อยนพ
มาศ หนูน้อยนคร
หาดใหญ่ นิทรรศการ
งานประเพณีลอย
กระทง การสาธิตการ
ประดิษฐ์กระทงจาก
วัสดุธรรมชาติ การ
แสดงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง
- ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 30,000 คน

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000 จํานวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย

- ประชาชนได้มีส่วน สํานักการศึกษา
ร่วมในการทํานุบํารุง ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ระบบเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
หมุนเวียนมากขึ้น

17 จัดงานประเพณีวัน
สําคัญทางศาสนา

- เพื่อส่งเสริมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้
แพร่หลาย และดํารง
อยู่คู่ชาติไทยสืบไป
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันสําคัญทาง
ศาสนา และเป็นศูนย์
รวมจิตใจของ
ประชาชนในท้องถิ่น

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้แก่
วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันวิสาขบูชา และ
ประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยมี
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
3,000 คน

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000 จํานวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย

- ได้เผยแผ่
สํานักการศึกษา
พระพุทธศาสนาให้ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
แพร่หลาย และดํารง ศิลปะ และวัฒนธรรม
อยู่คู่ชาติไทยสืบไป
- ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางศาสนา อัน
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นบุญสารท
เดือนสิบ

- เพื่อให้ประชาชน
เด็กและเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการทํานุ
บํารุงจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- เพื่อให้ประชาชน
เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ควร
ค่าแก่การอนุรักษ์

ประชาชน เด็กและ
เยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า
500 คน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000
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50,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 จํานวนประชาชน เด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้มีส่วน สํานักการศึกษา
ร่วมในการทํานุบํารุง ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
จารีตประเพณี ภูมิ
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ปัญญา และ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- ประชาชน เด็กและ
เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 ทําบุญเดือนห้าห่มผ้า - เพื่อให้ประชาชน
พระนอน
เด็ก และเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการทํานุ
บํารุงจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริม
จิตสํานึกให้ประชาชน
ได้ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในท้องถิ่น เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ สร้าง
ความรักความสามัคคี
- เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมการ
ส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

- จัดขบวนแห่ผ้าห่ม
พระและพิธีห่มผ้า
พระพุทธมงคล (พระ
พุทธไสยาสน์องค์ใหญ่)
พิธีสรงน้ําพระพุทธรูป
พิธีทอดผ้าป่า พิธี
ทําบุญทักษิณานุ
ประทาน อุทิศแด่
บูรพาจารย์ และ
บังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ
พิธีสรงน้ําพระสงฆ์ผู้
ทรงคุณ (พระสงฆ์
สมณศักดิ์ในจังหวัด
สงขลา) พิธีรดน้ําดํา
หัวผู้สูงอายุในชุมชน
มหรสพและ
การละเล่นพื้นบ้าน/
การก่อเจดีย์ทราย
- ประชาชน เด็กและ
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
5,000 คน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000
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100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 จํานวนประชาชน เด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้มีส่วน สํานักการศึกษา
ร่วมในการทํานุบํารุง ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
จารีตประเพณีภูมิ
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ปัญญา และ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- ประชาชนได้ระลึก
ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
ท้องถิ่นเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ สร้าง
ความรักความสามัคคี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 ปรับปรุงอาคารโรง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา อาคารโรงยิมเนเซี่ยม
จิระนคร
สนามกีฬาจิระนคร
เพื่อความปลอดภัยใน
การให้บริการ
ประชาชน

- งานรื้อถอน,ติดตั้ง
และปรับแต่งพื้นไม้
ปาเก้และทาน้ํายา
เคลือบเงา
- งานรื้อถอนสกัดผิว
ทรายล้างและติดตั้ง
พื้นทรายล้างใหม่
บริเวณบันไดเดิม
พร้อมติดตั้งจมูกบันได
อลูมิเนียม
- งานขัดล้างพื้น
ทรายล้างเดิมพร้อม
ลงน้ํายาเคลือบ
- งานเปลี่ยนแผ่นช่อง
ระบายอากาศใต้ที่นั่ง
บริเวณที่นั่งอัฒจันทร์
ภายใน พร้อมทาสี
- งานเปลี่ยนประตู
บานเปิดไม้
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

697,000
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2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- อาคารโรงยิมเนเซี่ยม ประชาชนที่มารับการ สํานักการศึกษา
ได้รับการปรับปรุง
บริการได้รับความ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
ซ่อมแซม
สะดวกปลอดภัย
เยาวชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 ปรับปรุงอาคาร
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อเนกประสงค์สนาม อาคารอเนกประสงค์
กีฬาจิระนคร หาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร
เพื่อความปลอดภัยใน
การให้บริการ
ประชาชน

- งานรื้อพื้นคอนกรีต
รื้อพื้นตัวหนอน
- งานเทคอนกรีต
- งานคันหิน
- งานปูกระเบื้อง
คอนกรีต
- ติดตั้งแผงกันแดด
- งานป้ายอาคาร
- งานแผงบานเกร็ด
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

1,470,000
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2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- อาคารอเนกประสงค์
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนที่มารับการ สํานักการศึกษา
บริการได้รับความ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
สะดวกปลอดภัย
เยาวชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 ก่อสร้างสนามตะกร้อ
พร้อมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและรั้วกั้น
โดยรอบ

- เพื่อก่อสร้างสนาม
ตะกร้อพร้อมติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าและรั้วกั้น
โดยรอบ (บริเวณลาน
กีฬาพรุแม่สอน
ข้างบิ๊กซีเอ๊กตร้า)
- เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการประชาชน

- งานรื้อพื้นเดิม
- งานปรับปรุงพื้น
คอนกรีต
- งานรั้วตาข่าย สูง 2
ม.
- พื้นยางพารา
เคลือบอะคริลิค
- พื้นทาสีอิมัลชั่น
รวมสีรองพื้น
- งานไฟฟ้า
- งานครุภัณฑ์ (ชุด
เสาตะกร้อพร้อมตา
ข่าย)
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

634,000
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2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ได้พื้นที่ในการออก
กําลังกายมากยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนที่มาใช้
บริการมีพื้นที่ออก
กําลังกายเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 ปรับปรุงติดตั้ง
เหล็กดัดและซ่อมแซม
ประตูบานเลื่อนเหล็ก
อาคารโรงยิมเนเซี่ยม
สนามกีฬาจิระนคร

เพื่อปรับปรุงติดตั้ง
เหล็กดัดและซ่อมแซม
ประตูบานเลื่อนเหล็ก
อาคารโรงยิมเน
เซี่ยมสนามกีฬาจิระ
นครให้มีความ
ปลอดภัยและแข็งแรง

ปรับปรุงติดตั้ง
เหล็กดัดและซ่อมแซม
ประตูบานเลื่อนเหล็ก
อาคารโรงยิมเนเซี่ยม
สนามกีฬาจิระนคร
- งานรื้อถอนเฉพาะ
กระจกบานเกล็ด
- งานติดตั้งเหล็กดัด
หน้าต่าง
- งานติดตั้งแผงกัน
สาดเหล็กพร้อมงาน
ตกแต่ง
- งานซ่อมแซมประตู
บานเลื่อนเหล็กเดิม
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

388,000

124

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ได้เหล็กดัดและประตู ประชาชนที่มารับการ สํานักการศึกษา
บานเลื่อนเหล็กที่มี
บริการได้รับความ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
ความปลอดภัยและ สะดวกและปลอดภัย เยาวชน
แข็งแรง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 อุดหนุนสมาคม
ส่งเสริมกีฬานคร
หาดใหญ่

- เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับ
เรื่องของกีฬาเพื่อ
สุขภาพ กีฬาเพื่อ
มวลชน กีฬาเพื่อ
อาชีพ และการ
แข่งขันกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ
- เพื่อยกระดับการ
จัดการแข่งขันกีฬาให้
มีมาตรฐานสากล
เทียบเท่าการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติ
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
เข้าใจและตระหนักถึง
ประโยชน์การออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ
อย่างแท้จริง

ให้การสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับ
ท้องถิ่น/ภาค /
ประเทศ /นานาชาติ
ของชมรมสังกัด
สมาคมส่งเสริมกีฬา
นครหาดใหญ่ จํานวน
10 ชมรม

2561
(บาท)
2,000,000

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

2,800,000

125

2,800,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,800,000 ร้อยละ 90 จํานวน
ชมรมสังกัดสมาคม
ส่งเสริมกีฬานคร
หาดใหญ่ที่ขอรับเงิน
อุดหนุนจากสมาคม
ส่งเสริมกีฬานคร
หาดใหญ่

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- กีฬาได้รับการ
สํานักการศึกษา
พัฒนาอย่างเป็น
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
ระบบ/มีการกําหนด เยาวชน
รูปแบบของการ
พัฒนาอย่างมี
เป้าหมาย มีดัชนี
ตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริม
หรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
ท้องถิ่น
- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกําหนด
ทิศทางของการพัฒนา
งานด้านกีฬาและ
นันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 สนับสนุนกิจการด้าน
ศาสนา และการ
อนุรักษ์ บํารุงรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1. เพื่อส่งเสริม
ประเพณีทางศาสนา
ให้ดํารงอยู่คู่ชุมชน
ต่อไป
2. เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามหลัก
ศาสนา พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่

อุดหนุนกิจการด้าน
ศาสนาและการ
อนุรักษ์ บํารุงรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
อุดหนุนกิจการวัด
มหัตตมังคลาราม
- โครงการอบรม
จริยธรรม เด็ก
เยาวชน
- ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์
อุดหนุนกิจการวัด
หงษ์ประดิษฐาราม
- โครงการส่งเสริม
ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
อบรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

126

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนได้รับ สํานักการศึกษา
การส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ตามหลักศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
นําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ตนเองต่อไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

อุดหนุนกิจการวัดโคก
สมานคุณ
- โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร
- โครงการส่งเสริม
เยาวชน เข้าวัดวัน
อาทิตย์

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

อุดหนุนกิจการมัสยิด
มะมูดีย๊ะ เพื่อจัด
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม,
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

อุดหนุนกิจการมัสยิด
หน้าควน
(นูรุดดีน)
- โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

300,000

350,000

400,000

400,000

400,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

อุดหนุนกิจการมัสยิด
หมัดยาเม๊าะมุสลิม
หาดใหญ่
- โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริม
กิจกรรม เดือน
รอมฎอน

150,000

200,000

200,000

200,000

200,000

อุดหนุนกิจการมัสยิด
กลางดีนุลอิสลาม
(มัสยิดสถานี 2)
- โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริม
กิจกรรม เดือน
รอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

อุดหนุนกิจการมูลนิธิ
เสียงสัจธรรม
- โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

128

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

อุดหนุนกิจการมูลนิธิ
สะอีด
- โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

อุดหนุนกิจการ
สมาคมคนตาบอด
มุสลิม
- โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

อุดหนุนกิจการ
สมาคมมุสลิมหาดใหญ่
- โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

อุดหนุนกิจการ
สมาคมชาวเหนืออีสาน
- โครงการงาน
ประเพณียี่เป็ง
- โครงการงาน
ตานก๋วยสลาก
- โครงการงาน
ขันโตกดินเนอร์ ปี๋ใหม่
เมือง

550,000

550,000

500,000

500,000

500,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รวม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

อุดหนุนกิจการ
คริสตจักรหาดใหญ่
- โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

อุดหนุนกิจการ
คริสตจักรพระสิริ
- โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

24,530,000

25,680,000

35,899,000

32,710,000

32,710,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.6 แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สมทบเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่พักอยู่ในเขต
ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เทศบาล

2 สมทบเบี้ยยังชีพคน
พิการ

เพื่อช่วยเหลือคน
พิการที่มีรายได้น้อย

3 สมทบเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์
เอดส์ที่มีรายได้น้อย

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,830,000

1,606,800

1,275,600

1,275,600

1,275,600 ผู้สูงอายุที่มีรายได้
น้อยได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุสามารถดารง กองสวัสดิการสังคม
ชีพได้ตามอัตภาพ

คนพิการที่พักอยู่ใน
เขตเทศบาล

436,800

422,400

393,600

393,600

393,600 คนพิการที่มีรายได้
น้อยได้รับการ
ช่วยเหลือ

คนพิการสามารถ
กองสวัสดิการสังคม
ดารงชีพได้ตามอัตภาพ

ผู้ป่วยเอดส์ที่พักอยู่ใน
เขตเทศบาล

108,000

96,000

156,000

156,000

156,000 ผู้ป่วยเอดส์ที่มีรายได้ ผู้ป่วยเอดส์สามารถ กองสวัสดิการสังคม
น้อยได้รับการ
ดารงชีพได้ตามอัตภาพ
ช่วยเหลือ

2,374,800

2,125,200

1,825,200

1,825,200

131

1,825,200

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมการเรียนรู้
และศูนย์การเรียนรู้
การบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
(งบอุดหนุนจาก
จังหวัดสงขลา)

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและปลูก
จิตสานึก การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยในสถานศึกษา
และจัดทาศูนย์การ
เรียนรู้การบริหาร
จัดการขยะใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่

รวม

สนับสนุนงบประมาณ
ค่าจัดการเรียนรู้เรื่อง
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและปลูก
จิตสานึก การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยในสถานศึกษา
และจัดทาศูนย์การ
เรียนรู้การบริหาร
จัดการขยะใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
ท.1-6 และ ศพด.
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

-

-

1,400,000

-

-

-

-

1,400,000

-

-
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1. นักเรียนได้รับ
ความรู้เรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย ระดับ
ปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้การบริหาร
จัดการเรื่องขยะ การ
ใช้ประโยชน์จากขยะ
,ธนาคารขยะ,การคัด
แยกขยะ,โรงหมักปุ๋ย
(การผลิตปุ๋ยชีวภาพ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- โรงเรียนจัดกิจกรรม สานักการศึกษา
ให้ความรู้กับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
ด้านการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ในสถานศึกษาทั้ง 6
แห่ง
- โรงเรียนมีศูนย์การ
เรียนรู้เรื่องการจัดการ
ขยะทั้ง 6 แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 คัดแยกขยะในชุมชน

1. เพื่อส่งเสริมให้
ร้อยละ 60 ของชุมชน
ประชาชนเข้าใจ
มีการคัดแยกขยะ
และมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน
ก่อนทิ้ง
2. เพื่อลดปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดจากขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ อาทิ
เช่น ปัญหาขยะ
ตกค้างความไม่
สะอาดและไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และเหตุราคาญจาก
กลิ่นขยะในพื้นที่ เป็น
ต้น

รวม

-

450,000

450,000

450,000

-

450,000

450,000

450,000
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แบบ ผ.02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

450,000 มีครัวเรือนในพื้นที่
เป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 60

450,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ประชาชนมีความรู้ สานักการ
ความเข้าใจ มี
สาธารณสุขฯ
จิตสานึกในการคัด
แยกขยะ และมีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะ
เป็นกิจวัตรประจาวัน
มากขึ้น
2. สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากขยะ
มูลฝอยได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อาสาสมัครท๎องถิ่น
รักษ์โลก

1. เพื่อให๎
คณะกรรมการ อถล.
กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานของ อถล.
เทศบาลนครหาดใหญํ
2. เพื่อสํงเสริมให๎
สมาชิก อถล.เทศบาล
นครหาดใหญํ เข๎าใจ
บทบาทและหน๎าที่
ของตนเอง
3. เพื่อให๎สมาชิก
อถล.ปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสํงเสริมให๎
สมาชิก อถล.มีสํวน
รํวมในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย

อาสาสมัครท๎องถิ่น
รักษ์โลก เทศบาล
นครหาดใหญํ มีความ
เข๎าใจในบทบาท
หน๎าที่ของตนเอง

-

100,000

100,000
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100,000

แบบ ผ.02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 ร๎อยละ 50 ของ
ครัวเรือน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อาสาสมัครท๎องถิ่น
สานักการ
รักษ์โลกเทศบาลนคร สาธารณสุขฯ
หาดใหญํ มีสํวนรํวม
ในการบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 จ๎างเหมากวาดดูแล
และรักษาความ
สะอาด พื้นที่
สาธารณะในเขต
เทศบาลนครหาดใหญํ

1. เพือ่ จ๎างเหมากวาด พื้นที่เขตเทศบาลนคร
ดูแลรักษาความสะอาด หาดใหญํ
ประกอบด๎วย ถนนไหลํ
ทางและที่หรือทาง
สาธารณะและคูระบาย
น้าในพืน้ ที่เทศบาลนคร
หาดใหญํ
2. เพือ่ ดูแลและรักษา
ความสะอาดและพัฒนา
สภาพแวดล๎อม ถนน
ไหลํทางที่หรือทางที่
สาธารณะ และคูระบาย
น้าให๎เกิดความสะอาด
ไมํมีแหลํงเพาะพันธุ์ยงุ
และสัตว์นาโรคอื่น
เพือ่ ให๎ดาเนินงานด๎าน
การรักษาความสะอาด
มีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอ
ประชาชนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญํ
3. เพือ่ ให๎เทศบาลนคร
หาดใหญํมีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร๎อย
เป็นเมืองที่นําอยูํ นํา
อาศัย "มหานครแหํง
ความสะอาด"

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

4,000,000

6,000,000
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6,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

6,000,000 พื้นที่สาธารณะมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. พื้นที่ที่จ๎างเหมาเขต สานักการ
เทศบาลนครหาดใหญํ สาธารณสุขฯ
มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
2. ประชาชนมีความ
พึงพอใจด๎านการ
รักษาความสะอาด
และเป็นที่ประทับใจ
ของนักทํองเที่ยวหรือ
ผู๎มาเยือนเมือง
หาดใหญํ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

3 จ๎างเหมาเอกชน
จัดเก็บขยะมูลฝอย
เขต 3 และ เขต 4

1. เพื่อให๎การ
ดาเนินการจ๎างเหมา
ดาเนินงานด๎านการ เอกชนจัดเก็บขยะมูล
จัดการขยะมูลฝอย ฝอยในเขต 3,4
เกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อรองรับและการ
กาหนดแผน
ยุทธศาสตร์การจัด
สิ่งแวดล๎อมการ
ขยายตัวเมืองในอนาคต
3. เพื่อให๎การจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยเป็นไป
อยํางตํอเนื่อง

-

4 อบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ๎าหน๎าที่รักษาความ
สะอาด

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพ
ด๎านการรักษาความ
สะอาดแกํพนักงาน
รักษาความสะอาด
2. เพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎และ
ประสบการณ์ด๎าน
รักษาความสะอาดแกํ
พนักงานรักษาความ
สะอาด

-

พนักงานรักษาความ
สะอาดที่ผํานเกณฑ์
การประเมินที่
เทศบาลกาหนดและ
เจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง
90 คน

25,000,000

35,000,000

35,000,000

800,000

800,000

-
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

35,000,000 ประชาชนได๎รับความ
พึงพอใจด๎านการ
จัดเก็บขยะเก็บขยะ
มูลฝอย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
1. ลดขั้นตอนการ
ดาเนินงานด๎านการ
จัดเก็บ
2. มีการแขํงขันการ
ปฏิบัติงานระหวําง
เทศบาลเอกชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

800,000 พนักงานรักษาความ พนักงานรักษาความ สานักการ
สะอาดและเจ๎าหน๎าที่ สะอาดและเจ๎าหน๎าที่ สาธารณสุขฯ
ที่เกี่ยวข๎อง
ผู๎เกีย่ วข๎องมีความรู๎
และศักยภาพในด๎าน
การรักษาความสะอาด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 พัฒนาสุขาภิบาล
1. เพื่อชี้แจงและ
ตลาดสดภายในเขต ทางานเข๎าถึงความ
เทศบาลนครหาดใหญํ จาเป็นของการพัฒนา
ตลาดสด
2. เพื่อให๎ความรู๎เรื่อง
การรักษาความ
สะอาดของแผง
จาหนํายสินค๎าและ
หลักการเลือกซื้อ
อาหารปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

พัฒนาสุขาภิบาล
ตลาดสดภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญํ
ให๎ได๎มาตรฐานตาม
ข๎อกาหนดของกรม
อนามัย

-

-

80,000

80,000

1. เพื่อแก๎ปัญหาคู
จ๎างเหมารื้อลอกคู
ระบายน้าอุดตัน
ระบายน้าในเขต
2. เพื่อให๎น้าระบายได๎ เทศบาลนครหาดใหญํ
สะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อป้องกันแหลํง
เพาะพันธุ์ยุงลาย

-

-

2,500,000

2,500,000

7 รักษาความสะอาด
ประชาชนพื้นที่ดาเนิน เทศบาลนครหาดใหญํ
และความเป็นระเบียบ โครงการให๎ความ
สะอาด เรียบร๎อย มี
เรียบร๎อยของบ๎านเมือง รํวมมือ ร๎อยละ 80 สภาพแวดล๎อม ที่นํา
อยูํ นําอาศัย เป็นมหา
นครแหํงความสะอาด

-

-

500,000

500,000

6 จ๎างเหมารื้อลอกคู
ระบายน้า
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

80,000 ผู๎ประกอบการตลาดใน
เขตเทศบาลนครได๎รับ
การอบรมความรู๎ด๎าน
สุขาภิบาล ร๎อยละ 80
ผู๎ประกอบการตลาด
สดอบรมศึกษาดูงาน
ตํางๆ พื้นที่ 135 คน

2,500,000 1. คูระบายน้า
ปราศจากขยะโคลน
ตมและสิ่งกีดขวาง
2. น้าไหลสะดวกไมํมี
น้าทํวมขัง

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ผู๎ประกอบการมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
รํวมพัฒนาตลาดสด
และจาหนํายสินค๎า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

1. ลดความเดือดร๎อน สานักการ
ของประชาชน
สาธารณสุขฯ
2. ลดแหลํงเพาะพันธุ์
สัตว์นาโรค
3. ทาให๎มีสิ่งแวดล๎อม
ที่ดี

500,000 ประชาชนพื้นที่ดาเนิน เทศบาลนครหาดใหญํ สานักการ
โครงการให๎ความ
สะอาด เรียบร๎อย มี สาธารณสุขฯ
รํวมมือ ร๎อยละ 80 สภาพแวดล๎อม ที่นํา
อยูํ นําอาศัย เป็นมหา
นครแหํงความสะอาด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

-

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8 รณรงค์เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยและการ
นามูลฝอยกลับมาใช๎
ประโยชน์

1. เพื่อให๎มีประชาชน
มีความรู๎ ความเข๎าใจ
ในการจัดการขยะมูล
ฝอยตั้งแตํต๎นทาง
2. เพื่อให๎พื้นที่เขต
เทศบาลนครหาดใหญํ
มีสภาพแวดล๎อมที่นํา
อยูํ นําอาศัย เป็นมหา
นครแหํงความสุข

1. สร๎างจิตสานึกให๎
ประชาชน เยาวชน
รู๎จักการคัดแยกขยะ
2. ขยะได๎รับการ
กาจัดอยํางถูกวิธี

-

9 หนึ่งอาเภอหนึ่งถนน
เฉลิมพระเกียรติ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดย
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ถนนเพชรเกษม
ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญํ

-

4,800,000

-

-

-

เทศบาลมีพื้นที่สีเขียว ทาให๎ถนนมีภูมิทัศน์ที่ สานักการชําง
เพิ่มขึ้น
สวยงาม
สํวนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

10 หนึ่งอาเภอหนึ่งถนน
เฉลิมพระเกียรติ
ปรับปรุงเกาะกลาง
และสัญญาณ
เครื่องหมายจราจร

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ปรับปรุงเกาะกลาง
และสัญญาณ
เครื่องหมายจราจร
ถนนเพชรเกษมในเขต
เทศบาลนครหาดใหญํ

-

1,220,000

-

-

-

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
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500,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

500,000 ขยะได๎มีการคัดแยก เทศบาลนครหาดใหญํ สานักการ
ไมํมีปัญหาขยะตกค๎าง สะอาด เรียบร๎อย มี สาธารณสุขฯ
สภาพแวดล๎อม ที่นํา
อยูํ นําอาศัย เป็นมหา
นครแหํงความสะอาด

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

สานักการชําง
สํวนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

11 หนึ่งอาเภอหนึ่งถนน
เฉลิมพระเกียรติ
ปรับปรุงผิวจราจร

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงผิวจราจรถนน
เนื่องในโอกาสมหา เพชรเกษมในเขต
มงคลพระราชพิธีบรม เทศบาลนครหาดใหญํ
ราชาภิเษก

-

42,100,000

-

-

-

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

สานักการชําง
สํวนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

12 หนึ่งอาเภอหนึ่งถนน
เฉลิมพระเกียรติ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนหยํอมพรุแมํสอน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงภูมิทัศน์
เนื่องในโอกาสมหา สวนหยํอมพรุแมํสอน
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

-

13,500,000

-

-

-

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

สานักการชําง
สํวนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 สวนหยํอมบึงศรี
ภูวนารถเฉลิมพระ
เกียรติ

พัฒนาปรับปรุงสภาพ 1. งานปรับสภาพพื้นที่
ภูมิทัศน์ของสวนหยํอม ไมํน๎อยกวํา 1,500
บึงศรีภูวนารถ
ตร.ม.
2. งานจัดทาทางเดิน
รอบสระลาน
อเนกประสงค์ พื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 1,200
ตร.ม.
3. ปรับปรุงอาคารซุ๎ม
ทางเข๎าบริการ
นักทํองเที่ยว จานวน
1 หลัง
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์
มีพื้นที่ 1,285 ตร.ม.
5. งานติดตั้งป้าย
โครงการ จานวน 1
ป้าย
6. เครื่องเติมอากาศ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

7,522,000

-

140

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีพื้นที่ลาน ความพึงพอใจของผู๎มา สานักการชําง
พักผํอนและลานออก ใช๎บริการ
สํวนการโยธา
กาลังกายในพื้นที่ไมํ สวนสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
น๎อยกวํา 1,500 ตร.ม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ กํอสร๎าง
เส๎นทางเดินทางออก
กาลังกายบริเวณอําง
เก็บน้าและเชื่อมถนน
ระหวํางบริเวณ
ร๎านอาหารบนเขา
และคํายลูกเสือ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
รัชกาลที่ 10
2.เพื่อพัฒนาพื้นที่
โดยรอบอํางเก็บน้า
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญํ
3.เพิ่มสถานที่ออก
กาลังกายและพักผํอน
หยํอนใจให๎กับ
ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลนครหาดใหญํ
และโดยรอบ

กํอสร๎างเส๎นทาง
เดินทางออกกาลัง
กายบริเวณอํางเก็บน้า
และเชื่อมถนน
ระหวํางบริเวณ
ร๎านอาหารบนเขา
และคํายลูกเสือ

-

19,450,000

-

-

-

1.ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช๎
สถานที่
2.จานวนของ
ประชาชนที่เข๎ามาใช๎
พื้นที่ได๎ปรับปรุงเพื่อ
ออกกาลังกายและ
พักผํอนหยํอนใจ

1.เพิ่มพื้นทีออกกาลัง สานักการชําง
กายและพักผํอน
สํวนการโยธา
หยํอนใจใน
ฝ่ายสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
2.เพิ่มจุดชมวิวรอบ
อํานเก็บน้าใน
สวนสาธารณะ

15 สวนสาธารณะเฉลิม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระเกียรติ ปลูกต๎นไม๎ เนื่องในโอกาสมหา
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่
10

สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ปลูกต๎นไม๎
เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดย
การปลูกต๎นไม๎บริเวณ
หน๎าพระพุทธมงคล
มหาราช

-

5,128,000

-

-

-

ประชาชนมีความพึง
พอใจที่มาใช๎สถานที่

1.เพิ่มพื้นทีออกกาลัง สานักการชําง
กายและพักผํอน
สํวนการโยธา
หยํอนใจใน
ฝ่ายสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
2.เพิ่มจุดชมวิวรอบ
อํานเก็บน้าใน
สวนสาธารณะ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

16 สวนสมุนไพรเฉลิมพระ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เกียรติ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก
2.เพื่อสนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราช
ปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (ร.9) ใน
การอนุรักษ์พันธุ์พืช
สมุนไพร

ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีราชาภิเษก
มีการรวบรวม
สมุนไพรท๎องถิ่น
ภาคใต๎ สมุนไพรผัก
สวนครัว สมุนไพรพืช
เศรษฐกิจ และ
สมุนไพรหายาก ซึ่ง
เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่
สาคัญสาหรับ
ประชาชน

-

17 ปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สวํางภายใน
สวนสาธารณะ

ติดตั้งโคมไฟถนน
หลอด LED ขนาด 50
วัตต์ พื้นที่
1. สนามเด็กเลํน
2. ถนนภายใน
สวนสาธารณะชํวง
ร๎านอาหารบนเขาถึง
สานักงาน
สวนสาธารณะ
3. ลานจอดรถท๎าว
มหาพรหม
4. บริเวณคํายลูกเสือ
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

เพื่อปรับปรุงระบบ
แสงสวํางและอานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยให๎แกํ
ประชาชนผู๎มารับ
บริการ

2,000,000

-

-

1,600,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

ประชาชนได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับพรรณพืช
สมุนไพร ประโยชน์
และสรรพคุณเบื้องต๎น

ประชาชนและผู๎ที่
สานักการชําง
สนใจได๎รับความรู๎จาก สํวนการโยธา
สวนสมุนไพรและ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
สามารถนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎มาก
ขึ้น

-

-

บริเวณสถานที่มีแสง
สวํางและความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ประชาชนได๎รับความ สานักการชําง
สะดวกและปลอดภัย สํวนการโยธา
ในการสัญจร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 กํอสร๎างปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงถนนให๎
ภูมิทัศน์และปรับปรุง ได๎มาตรฐานสะดวก
ผิวจราจรบริเวณหลัง ตํอการจราจร
ลานพระบรมรูป ร.5
(สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญํ)

- กํอสร๎างทางเท๎าบน
รางระบายน้าแบบ
ยกระดับขนาดปากกว๎าง
0.90 เมตร ยาว
ประมาณ 165 เมตร
- กํอสร๎างทางเท๎า
(ฟุตบาท) ความกว๎าง
2.00 เมตร ยาว
ประมาณ 165 เมตร
- กํอสร๎างคันหิน ค.ส.ล.
ขนาด 0.15 x 0.45
x165 เมตร
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว๎าง 1.00 เมตร
ยาวประมาณ 165 เมตร
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว๎าง 8.00 เมตร
ยาวประมาณ 15 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 165 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพืน้ ที่ทั้งหมดไมํ
น๎อยกวํา 825 ตาราง
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

1,300,000
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2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- - ทางเท๎าบนราง
ประชาชนได๎รับความ สานักการชําง
ระบายน้าแบบ
สะดวกและปลอดภัย สํวนการโยธา
ยกระดับขนาด
ในการสัญจร
ปากกว๎าง 0.90 เมตร
ยาวประมาณ 165
เมตร
- ทางเท๎า (ฟุตบาท)
ความกว๎าง 2.00
เมตร ยาวประมาณ
165 เมตร
-คันหิน ค.ส.ล.ขนาด
0.15 x 0.45 x165
เมตร
- ถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว๎าง 1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 165 เมตร
- ถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว๎าง 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 15 เมตร
- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตกว๎าง
5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 165 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ทั้งหมดไมํ
น๎อยกวํา 825 ตาราง
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 ปรับปรุงถนนแอส
เพื่อปรับปรุงถนนให๎
ฟัลท์คอนกรีตบริเวณ ได๎มาตรฐานสะดวก
ถนนหน๎าลานพระ
ตํอการสัญจร
บรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาดกว๎าง
ระหวําง 4.60-5.35
เมตร ความยาว
150.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา
746.00 ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

373,000
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2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได๎รับความ สานักการชําง
ฟัลท์คอนกรีต หนา สะดวกและปลอดภัย สํวนการโยธา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
ในการสัญจร
ฝ่ายสวนสาธารณะ
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ
746 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20 ปรับปรุงซุ๎มและประตู
ทางเข๎าสวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญํ
จานวน 5 แหํง

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยและเพิ่ม
ความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยใน
พื้นที่

ปรับปรุงซุ๎มประตูและ
ประตู๎เข๎าออก
สวนสาธารณะ จานวน
5 แหํง ดังนี้
1.ประตูเรือนเพาะชา
ขนาดกว๎าง 10 เมตร
2. ประตูศาลากลางน้า
ขนาดกว๎าง 15 เมตร
3. ประตูศาลาดอก
เห็ดขนาดกว๎าง 10
เมตร
4. ประตูกอง
อานวยการขนาดกว๎าง
12 เมตร
5. ประตูหอศิลป์
ขนาดกว๎าง 12 เมตร
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

2,600,000

-

-

มีประตูเปิด-ปิด ที่มี
ความมั่นคงแข็งแรง
ตั้งแตํขนาดกว๎าง10 15 เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

21 กํอสร๎างอาคารงาน
เพาะชาและโรงเรือน
เตรียมวัสดุเพาะชา
ภายในสวนสาธารณะ
จานวน 1 หลัง

เพื่อจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ในการเตรียม
งานเพาะชาพันธุ์ไม๎
ตํางๆและ
ห๎องปฎิบัติการ

กํอสร๎างอาคาร ขนาด
กว๎าง 15 เมตรยาว 15
เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

-

-

2,000,000

-

-

มีห๎องจัดเก็บอุปกรณ์ ทาให๎จัดเก็บวัสดุและ สานักการชําง
และห๎องปฎิบัติการ อุปกรณ์อยํางเป็น
สํวนการโยธา
ขนาดกว๎าง 15 เมตร ระเบียบและทาให๎เกิด ฝ่ายสวนสาธารณะ
ความสะดวกแกํ
เจ๎าหน๎าที่ในการ
ปฎิบัติงาน

145

เพิ่มความปลอดภัยใน สานักการชําง
การดูแลทรัพย์สินของ สํวนการโยธา
ทางราชการและให๎มี ฝ่ายสวนสาธารณะ
ความสวยงามแกํ
สถานที่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

22 กํอสร๎างอาคาร
สานักงาน
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญํ
จานวน 1 หลัง

เพื่อใช๎เป็นสถานที่
กํอสร๎างอาคาร ขนาด
ติดตํอราชการ บริการ กว๎าง 9 เมตร ยาว 12
ประชาชนและในการ เมตร (ตามแบบ
ปฏิบัติงานของพนักงาน แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

-

-

3,000,000

-

-

ใช๎เป็นอาคารบริการ เป็นอาคารที่อานวย สานักการชําง
ประชาชนและ
ความสะดวกให๎แกํ
สํวนการโยธา
ปฎิบัติงานของพนักงาน ประชาชนและปฏิบัติ' ฝ่ายสวนสาธารณะ
งานของพนักงาน

23 ปรับปรุงอาคารหน๎า
สานักงาน
สวนสาธารณะ
จานวน 1 หลัง

เพื่อใช๎เป็นอาคาร
ประชาสัมพันธ์
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ให๎แกํประชาชน

ปรับปรุงอาคารหน๎า
สานักงาน
สวนสาธารณะ ขนาด
กว๎าง 5.77 เมตร
ยาว 9.25 เมตร
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

350,000

-

-

อาคารประชาสัมพันธ์ ทาให๎ประชาชนได๎รับ สานักการชําง
เพื่อเผยแพรํข๎อมูล
รู๎ขอ๎ มูลขําวสารของ สํวนการโยธา
ขําวสาร
ทางราชการและรับรู๎ ฝ่ายสวนสาธารณะ
ข๎อมูลด๎านตํางๆ

24 ติดตั้งเครื่องทาน้าเย็น
พร๎อมระบบปรับปรุง
คุณภาพน้าและอาคาร
จานวน 2 ชุด

เพื่อบริการให๎แกํ
นักทํองเที่ยวและ
ประชาชนผู๎มาออก
กาลังกายภายใน
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญํ

ติดตั้งตู๎เครื่องทาน้า
เย็น โครงสร๎างเหล็ก
สแตนเลสพร๎อม
อาคารปรับปรุง
คุณภาพน้าขนาดกว๎าง
4 เมตร ยาว 3 เมตร
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

300,000

-

-

ตู๎เครื่องทาน้าเย็น
ทาให๎มีน้าเย็นบริการ สานักการชําง
โครงสร๎างเหล็กสแตน นักทํองเที่ยวและ
สํวนการโยธา
เลสพร๎อมอาคาร
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ปรับปรุงคุณภาพน้า
ขนาดกว๎าง 4 เมตร
ยาว 3 เมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ
พระพุทธมงคล
มหาราชภายใน
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญํ

เพื่อความสวยงามแกํ
สถานที่ทํองเที่ยวและ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มี
ลานกิจกรรมให๎
ประชาชนมาใช๎บริการ

26 กํอสร๎างลานพักผํอน พัฒนาปรับปรุงสภาพ
บริเวณตรงข๎ามสนาม ภูมทิ ัศน์ของ
เด็กเลํนภายใน
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญํ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน๎า
ลานและบันไดพระพุทธ
มงคลมหาราชและ
เส๎นทางขึ้นเขาคอหงส์
ระยะทางไมํน๎อยกวํา
3 กม. โครงการปลูก
ต๎นไม๎ ดังนี้
- ต๎นรวงผึ้ง
- ต๎นเหลืองปรีดียาธรณ์
- ต๎นทองอุไร

-

-

3,000,000

-

-

มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
จานวน 10 ไรํ

1. งานรื้อแผํนพื้น
คอนกรีต ที่นั่ง ค.ส.ล.
เดิม
2. งานปรับปรุงพื้น
ลานกิจกรรมไมํน๎อย
กวํา 1,000 ตร.ม.
3. งานปรับปรุงม๎านั่ง
4. งานติดตั้งป้าย
อักษร จานวน 1 ป้าย
5. งานปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ โดยการปลูก
ต๎นไม๎ประดับในพื้นที่
ลานกิจกรรม

-

-

3,000,000

-

-

มีพื้นลานกิจกรรมไมํ ความพึงพอใจของผู๎มา สานักการชําง
น๎อยกวํา 1,000 ตร.ม. ใช๎บริการ
สํวนการโยธา
สวนสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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ทาให๎พื้นที่ในสวน
สานักการชําง
สาธารณะเทศบาลนคร สํวนการโยธา
หาดใหญํมีความ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
สวยงามและมีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 ปรับปรุงลาน
ด๎านหน๎าพระพุทธ
มงคลมหาราช

พัฒนาปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของลาน
ด๎านหน๎าพระพุทธ
มงคลมหาราช

1. งานปรับปรุงลาน
พื้นคอนกรีตพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 500 ตร.ม.
2. งานติดตั้งเก๎าอี้สนาม
3. งานติดตั้งแทํนกั้น
ทางเดิน

28 ปรับปรุงลานกิจกรรม
ริมสระน้าภายใน
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญํ

เพื่อความสวยงามแกํ
สถานที่ทํองเที่ยวและ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มี
ลานกิจกรรมทาให๎
ประชาชนมาใช๎บริการ

ปรับปรุงลานกิจกรรม
ริมสระน้าพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 4,000 ตาราง
เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

29 ตํอเติมรั้วกาแพง คสล.
ริมถนนหน๎า
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญํ
ความยาวประมาณ
149 เมตร

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยแกํชีวิตและ
ทรัพย์สินของราชการ
และสร๎างความ
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยแกํสถานที่

ตํอเติมรั้วกาแพง
ความสูง 2.00 ม.
ความยาว 149 ม.
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-

-

1,820,000

-

2565
(บาท)
-

1,000,000

-

400,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)
-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. มีลานพักผํอนพื้นที่ ความพึงพอใจของผู๎มา สานักการชําง
ไมํน๎อยกวํา 500 ตร.ม. ใช๎บริการ
สํวนการโยธา
2. เก๎าอี้สนาม
สวนสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
3. แทํนกั้นทางเดิน

- มีลานกิจกรรมไมํน๎อย ประชาชนมีลาน
สานักการชําง
กวํา 4,000 ตารางเมตร พักผํอน
สํวนการโยธา
ในการจัดทากิจกรรม ฝ่ายสวนสาธารณะ
ภายในสวนสาธาณะ

-

กาแพง ความสูง 2.00
ม. ความยาว 149 ม.
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

ทาให๎เกิดความ
สานักการชําง
ปลอดภัยในทรัพย์สิน สํวนการโยธา
ของทางราชการและมี ฝ่ายสวนสาธารณะ
ความสวยงามตํอ
สถานที่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30 ปรับปรุงอาคารสถานี เพื่อบารุงรักษาอาคาร
กระเช๎าลอยฟ้าสถานี สถานที่ราชการให๎มี
พระพุทธมงคล
ความมั่นคงแข็งแรง
มหาราชและสถานี
ท๎าวมหาพรหม

ขัดสนิมโครงสร๎าง
เหล็กพร๎อมทาสีทับ
ภายในและภายนอก
อาคารทั้ง 2 แหํง ดังนี้
1. อาคารกระเช๎าลอย
ฟ้าสถานีพระพุทธ
มงคลมหาราช
2. อาคารกระเช๎าลอย
ฟ้าสถานีท๎าว
มหาพรหม (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

-

-

800,000

-

-

ทาสีอาคารกระเช๎า
ลอยฟ้าสถานีพระ
พุทธมงคลมหาราช
และอาคารกระเช๎า
ลอยฟ้าสถานีท๎าว
มหาพรหม

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทาให๎อาคารมีอายุใช๎ สานักการชําง
งานมากขึ้นและทาให๎ สํวนการโยธา
เกิดความสวยงาม
ฝ่ายสวนสาธารณะ
เรียบร๎อยแกํสถานที่
ทํองเที่ยว

31 ตรวจวัดมลพิษจาก
ยานพาหนะ

เพื่อเฝ้าระวังการเกิด ทาการตรวจวัดมลพิษ
มลพิษจากยานพาหนะ จากยานพาหนะ
จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ
ไมํน๎อยกวํา 500 คัน

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000 เพื่อเฝ้าระวังการเกิด ทราบข๎อมูลเกี่ยวกับ สานักการชําง
มลพิษจากยานพาหนะ มลพิษจากยานพาหนะ สํวนชํางสุขาภิบาล
เพื่อหาแนวทางใน
การป้องกันตํอไป

32 จัดกิจกรรม รณรงค์
สร๎างจิตสานึกให๎
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล๎อม

เพื่อรณรงค์สร๎าง
จิตสานึก ให๎
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล๎อม

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000 สามารถรณรงค์สร๎าง
จิตสานึก ให๎
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล๎อม

จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับการ
จัดการมลพิษ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน
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ลดแหลํงกํอมลพิษ
สานักการชําง
ทางอากาศและเสียง สํวนชํางสุขาภิบาล
และเพิ่มแหลํงอากาศ
บริสุทธิ์ โดย
ประชาชนมีสํวนรํวม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

33 จัดกิจกรรมวันปลอดรถ สํงเสริมการเดินเท๎า
ลดโลกร๎อน
ปัน่ จักรยาน เพื่อลด
การใช๎พลังงาน งดการ
ใช๎รถยนต์

- ผู๎เข๎ารํวม เดินและ
ปั่นจักรยาน จานวน
600 คน
- มีเครือขํายรํวม
ออกบู๏ทนิทรรศการ

-

-

100,000

-

-

- มีจานวนผู๎ใช๎
- ประชาชนมี
จักรยานและผู๎เดินวิ่ง จิตสานึกและกลับมา
เข๎ารํวมกิจกรรม 600 ใช๎จักรยาน และการ
คน
เดินมากขึ้น
- มีเครือขํายเข๎ารํวม
มากกวํา 5 เครือขําย

สานักการชําง
สํวนชํางสุขาภิบาล

34 การจัดกิจกรรมเนื่อง - สร๎างความรู๎ ความ
ในวันสิ่งแวดล๎อมโลก ตระหนักให๎นักเรียน
นักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปใน
ราชอาณาจักร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
- เผยแพรํผลงานของ
เทศบาลด๎านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม

- มีนักเรียนเข๎ารํวม
100 คน
- มีประชาชนเข๎ารํวม
100 คน
- มีการประกวดและ
การใช๎ความรู๎ด๎านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมของ
พนักงานเทศบาลและ
หนํวยงานรํวมจาก
ตํางๆ

-

-

100,000

-

-

- หนํวยงานตํางๆ
เข๎ารํวมมากกวํา 5
หนํวยงาน
- มีกลุํมเป้าหมายเข๎า
รํวม 200 คน

สานักการชําง
สํวนชํางสุขาภิบาล
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- ประชาชนมี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์พรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 กํอสร๎างรั้วสถานที่
กาจัดขยะเทศบาล
นครหาดใหญํ

เพื่อป้องกันไมํให๎ขยะ กํอสร๎างรั้วคอนกรีตสูง
ตํางๆ ภายในสถานที่ 2.00 ม.ความยาวรวม
กาจัดขยะ ปลิวออก 3,500 ม. โดยรอบ
นอกพื้นที่กํอให๎เกิด สถานที่กาจัดขยะ
มลภาวะกับชุมชน
เทศบาลนครหาดใหญํ
และพื้นที่โดยรอบ
- ปี 2562 ความยาว
1,400 ม.
- ปี 2563 ความยาว
1,400 ม.
- ปี 2564 ความยาว
700 ม.

36 กํอสร๎างรั้วกาแพง
ป้องกันและรักษาแนว กํอสร๎างอิฐบล็อค สูง
ภายในระบบปรับปรุง เขต
1.80 ม.ยาว 1,000
คุณภาพน้า
ม.โดยรอบระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

5,000,000

-

5,000,000

2,000,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

2,500,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ป้องกันไมํให๎ขยะปลิว 1.ป้องกันไมํให๎ขยะ สานักการชําง
ออกนอกพื้นที่สถานที่ ปลิวออกนอกพื้นที่ สํวนชํางสุขาภิบาล
กาจัดขยะได๎ร๎อยละ 90 สถานที่กาจัดขยะ
2.ป้องกันการลักลอบ
เข๎า-ออกภายใน
สถานที่กาจัดขยะ

-

ป้องกันไมํให๎บุคคล
ภายนอกและสัตว์เลี้ยง
เข๎า - ออก ภายใน
ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้า

- ป้องกันไมํให๎
สานักการชําง
บุคคลภายนอกเข๎า - สํวนชํางสุขาภิบาล
ออกภายในระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้า
- ป้องกันสัตว์เสี้ยง
ชาวบ๎านเข๎ามาภายใน
ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

37 กํอสร๎างอาคารทาปุ๋ย - เพื่อลดปัญหา
กํอสร๎างอาคารทาปุ๋ย
หมักภายในสถานที่ มลภาวะที่เกิดจาก
หมักขนาดกว๎าง 10
กาจัดขยะเทศบาล
กลิ่นของขยะและน้า เมตร ยาว 30 เมตร
นครหาดใหญํ
เสีย
- เพื่อนาขยะอินทรีย์
ที่เกิดขึ้นมาใช๎
ประโยชน์ให๎แกํชุมชน
- เพื่อสร๎างรายได๎
ให๎แกํชุมชนและเป็น
ต๎นแบบการเรียนรู๎
การทาปุ๋ยหมัก

-

-

3,000,000

-

-

ลดขยะอินทรีย์ใน
- ลดปัญหาขยะ
สานักการชําง
ชุมชนเมืองเขต
อินทรีย์ที่ไมํสามารถ สํวนชํางสุขาภิบาล
เทศบาลนครหาดใหญํ นามาเผาเป็นเชื้อเพลิง
ได๎
- ได๎ปุ๋ยหมักมา
บารุงรักษาดูแลต๎นไม๎
- เพิ่มมูลคําจากขยะ
อินทรีย์เป็นปุ๋ยหมัก
กระจายรายได๎ในชุมชน

38 กํอสร๎างระบบกาจัด เพื่อกาจัดสิ่งปฏิกูลได๎ กํอสร๎างระบบกาจัด
สิ่งปฏิกูลทดแทนของ อยํางถูกต๎องตามหลัก สิ่งปฏิกูล จานวน 1
เกําที่ชารุด
วิชาการ
ระบบ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

20,000,000

-

-

ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูล
จานวน 1 ระบบ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)
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เทศบาลนครหาดใหญํ สานักการชําง
มีระบบกาจัดสิ่ง
สํวนชํางสุขาภิบาล
ปฏิกูลที่สามารถ
รองรับการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลได๎ ไมํน๎อยกวํา
20 ปี
เทศบาลนครหาดใหญํ
สามารถนากากสิ่ง
ปฏิกูลแห๎งไปใช๎
ประโยชน์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

39 ปรับปรุงซํอมแซม
สานักงานระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้า

เพื่อปรับปรุง
สานักงานระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้า
ให๎มีประสิทธิภาพ
พร๎อมใช๎งาน

- งานปรับปรุงป้าย
สานักงาน และประตูรั้ว
- งานปรับปรุงระบบ
ทํอน้าดี/น้าเสียและ
ระบบบาบัดสุขาภิบาล
-งานปรับปรุงห๎อง
ประชุม
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

40 ปรับปรุงซํอมแซมทํอ เพื่อปรับปรุงซํอมแซม ปรับปรุงซํอมแซมทํอ
รวบรวมน้าเสียและ ทํอรวบรวมน้าเสีย
รวบรวมน้าเสียและ
ถนนที่ทรุดตัว
และถนนที่ทรุดตัว
ถนนทีท่ รุดตัวบริเวณ
หลังวัดเกาะเสือ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

-

-

1,300,000

-

-

ปรับปรุงสานักงาน
ราษฎรได๎รับความ
ระบบปรับปรุง
สะดวกในการใช๎
คุณภาพน้า ให๎
สถานที่ศึกษาดูงาน
สามารถใช๎งานได๎เต็ม
ประสิทธิภาพ

-

-

25,000,000

-

-

คืนสภาพผิวจราจร
บริเวณหลังวัดเกาะ
เสือและระบบทํอ
รวบรวมน้าเสียให๎
สามารถใช๎งานได๎ดี
ดังเดิม

153

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการชําง
สํวนชํางสุขาภิบาล

1.ราษฎรใช๎ถนนสัญจร สานักการชําง
ได๎อยํางปลอดภัยเพิ่ม สํวนชํางสุขาภิบาล
ความเชื่อมั่นให๎แกํผู๎ใช๎
เส๎นทางสัญจร
2.เพิ่มประสิทธิภาพ
การขนสํงน้าเสีย
3.ราษฎรสามารถใช๎
ประโยชน์จากถนนใน
ชีวิตประจาวันได๎ดังเดิม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

41 ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบบึง
สาธารณะ (คลองเร
ดาห์)

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีบรมราชา
พิเษกรัชการที่ 10
- เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภัคดีตํอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
- เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหกษัตริย์อัน
เป็นที่รักยิ่งของปวง
ชนชาวไทย
- เพื่อปรับปรุงบึง
สาธารณะที่รกร๎าง
ขาดการดูแลรักษาให๎
มีสภาพสวยงาม
เหมาะแกํการใช๎สอย
พักผํอนและออก
กาลังกาย
-เพื่อเป็นพื้นที่รับน้า
ในชํวงฤดูฝนของพื้นที่
โดยรอบเทศบาลนคร
หาดใหญํ

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบบึง
สาธารณะ (คลองเร
ดาห์) (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

4,000,000

154

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

1.สามารถกักเก็บน้า
ในชํวงฤดูฝนและลด
ปัญหาน้าทํวมขัง
2.ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่อยูํในพื้นที่
โดยรอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ปรับปรุงบึง
สานักการชําง
สาธารณะให๎สามารถ สํวนชํางสุขาภิบาล
กักเก็บน้าในชํวงฤดูฝน
2.เพิ่มพื้นที่ในการ
พักผํอนหยํอนใจและ
เป็นสถานที่ออกกาลัง
กายให๎ประชาชน
โดยรอบบึงสาธารณะ
3.เพิ่มเส๎นทางสัญจร
ของประชาชนลด
ปัญหารถติดขัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

42 ปรับปรุงผิวทางเท๎า
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณสวน ป.ณัฐพล เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีบรมราชา
พิเษกรัชการที่ 10
- เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภัคดีตํอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
- เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์อัน
เป็นที่รักยิ่งของปวง
ชนชาวไทย
- เพื่อปรับปรุงผิวทาง
เท๎าบนคลองเตย
บริเวณ ป.ณัฐพล ให๎มี
ความสวยงาม
เหมาะสมทาการใช๎
งานและทากิจกรรม
ตํางๆ ภายในพื้นที่
โดยรอบ
- เพิ่มแสงสวําง
ภายในบริเวณสวน
ป.ณัฐพล ลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุและ
การโจรกรรม

ปรับปรุงผิวทางเท๎า
บริเวณสวน ป.ณัฐพล
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

1,800,000
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2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- 1.ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เข๎ามาใช๎
พื้นที่
2.ลดปัญหาอุบัติเหตุ
และการโจรกรรมตํางๆ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ทาให๎ประชาชนมี สานักการชําง
พื้นที่ในการดาเนิน
สํวนชํางสุขาภิบาล
กิจกรรมตํางๆ ของ
ชุมชนเพิ่มขึ้น
2. ลดปัญหาอุบัติเหตุ
และการโจรกรรมใน
พื้นที่โดยรอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 ศึกษาประสิทธิภาพ 1.เพื่อสารวจและ
ระบบบาบัดน้าเสีย
กาหนดแนวทาง
เทศบาลนครหาดใหญํ ซํอมแซมอาคารดักน้า
เสียและระบบทํอ
รวบรวมน้าเสีย
2.เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพการ
ทางาน ของอาคาร
ดักน้าเสียและแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพ
3.เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพในการ
บาบัดน้าเสียและการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของระบบ
ตลอดจนการนาพืช
น้ามาใช๎ประโยชน์
4.เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาพื้นที่
ระบบบาบัดน้าเสียทั้ง
2,040 ไรํ

1.มีแนวทางในการ
ซํอมแซมอาคารดักน้า
เสียและระบบทํอ
รวบรวมน้าเสีย
2.มีแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
อาคารดักน้าเสียเพื่อ
ลดการปลํอยน้าเสีย
ลงคลองเตย
3.มีแนวทางในการ
พัฒนาระบบบาบัดน้า
เสีย
4.มีแนวทางการนา
ผักตบชวามาใช๎
ประโยชน์
5.มีแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

10,000,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

1. อาคารดักน้าเสียมี
รูปแบบการแก๎ไขจุดที่
ชารุด
2. ทํอรวบรวมน้าเสีย
รูปแบบการแก๎ไขใน
จุดที่ชารุด
3. ระบบบาบัดน้าเสีย
มีรูปแบบการพัฒนา
พื้นที่ที่เป็นประโยชน์
ตํอเทศบาลและชุมชน
ข๎างเคียง

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- คุณภาพน้าใน
สานักการชําง
คลองเตย คลองอูํ
สํวนชํางสุขาภิบาล
ตะเภา คลอง 30 เมตร
มีคุณภาพดีขึ้น
- ระบบบาบัดน้าเสียมี
การพัฒนาพื้นที่เพื่อให๎
เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

44 คําจ๎างดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอย

- เทศบาลนคร
หาดใหญํ สามารถ
กาจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามสัญญา
กํอสร๎างและบริหาร
จัดการระบบกาจัด
ขยะมูลฝอยชุมชน
ตามสัญญาเลขที่
114/2553 ลว.25
มิ.ย.2553

จ๎างเหมาเอกชน
ดาเนินการกาจัดมูล
ฝอยชุมชนในอัตราตัน
ละ 290 บาท เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

22,500,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

- สามารถกาจัดขยะ
มูลฝอยที่เก็บรวบรวม
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
- การเดินระบบ
กาจัดขยะมูลฝอยไมํมี
ผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมและชุมชน
ข๎างเคียง

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- เทศบาลนคร
สานักการชําง
หาดใหญํสามารถ
สํวนชํางสุขาภิบาล
กาจัดขยะมูลฝอยได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
และไมํมีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมและชุมชน
ข๎างเคียง
- ประชาชนทั่วไป
ยอมรับในการกาจัด
มูลฝอยของเทศบาล
นครหาดใหญํ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 รื้อรํอนขยะมูลฝอย
ภายในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย

- เพื่อกาจัดขยะมูล
ฝอยเดิม และใหมํที่
โรงงานไมํสามารถทา
การเผาได๎ภายใน
สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย
-เพื่อลดมลภาวะด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่มี
ผลกระทบตํอชุมชน
โดยรอบสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย ตามที่ได๎
ทาข๎อตกลงไว๎กับ
ชุมชนรอบข๎าง
- เพื่อเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ
ในการแก๎ไขปัญหาที่
เกิดจากบํอฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเดิมและ
นาผลผลิตที่ได๎จาก
การรื้อรํอนมาใช๎
ประโยชน์

ดาเนินการปรับสภาพ
มูลฝอยเดิม และรื้อ
รํอนมูลฝอยเดิม
จานวนประมาณ
1,200,000 ตัน โดย
ดาเนินการ ดังนี้
- พ.ศ.2562 ประมาณ
430,000 ตัน
- พ.ศ.2563 ประมาณ
430,000 ตัน
- พ.ศ.2564 ประมาณ
340,000 ตัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

250,000,000

250,000,000
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198,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

สามารถบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยเดิม
ภายในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เทศบาลนคร
สานักการชําง
หาดใหญํสามารถ
สํวนชํางสุขาภิบาล
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยเดิมภายใน
สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยให๎เป็นไปตาม
ข๎อตกลงที่ให๎ไว๎กับ
ชุมชนโดยรอบ
2. สามารถลด
ผลกระทบด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอ
ชุมชนโดยรอบสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย
3. เทศบาลนคร
หาดใหญํสามารถ
ประหยัดงบประมาณ
ในการแก๎ไขปัญหาที่
เกิดจากบํอฝังกลบขยะ
4. เทศบาลนคร
หาดใหญํสามารถนา
ผลผลิตที่ได๎จากการ
รื้อรํอนมาใช๎ประโยชน์
ได๎

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและ
บาบัดน้าเสียเทศบาล
นครหาดใหญํ

เพื่อเป็นคํากํอสร๎างที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การกํอสร๎าง ตาม
สัญญาจ๎าง เลขที่
4/2560 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมและบาบัดน้า
เสียเทศบาลนคร
หาดใหญํ

- น้าเสียที่เกิดขึ้น
บริเวณฝั่งขวาถนน
ราษฎร์ยินดีถูก
รวบรวมไปบาบัดให๎
ได๎คุณภาพน้าทิ้งตาม
มาตรฐาน
- คุณภาพน้าใน
คลองเตย คลองแห มี
คุณภาพที่ดีขึ้น

47 จัดทาแผนแมํบทการ เพื่อกาหนดแนวทางที่
จัดการพื้นที่และการ เหมาะสมในการ
จัดการขยะ
บริหารจัดการพื้นที่
กาจัดขยะ 135 ไรํ

- .มีแผนการใช๎ที่ดิน
สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยอยํางเหมาะสม
และยั่งยืน
- มีแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน
สถานที่กาจัดขยะ
(20ปี)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-

-

2565
(บาท)

37,000,000

2,500,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- คํา BOD, และคํา SS ประชาชนในพื้นที่เขต สานักการชําง
ในคลองเตย บริเวณ เทศบาลนครหาดใหญํ สํวนชํางสุขาภิบาล
จุดรองรับน้าจาก
มีคุณภาพที่ดีย่งิ ขึ้น
คลองราษฎร์ยินดีมี
คุณภาพดีขึ้น

-

1.มีการปรับปรุงบํอฝัง
กลบขยะพื้นที่ A,B,C
ที่เหมาะสม
2. มีระบบป้องกัน
สิ่งแวดล๎อมเชํน กลิ่น
น้าเสีย และการฟุ้ง
กระจายของขยะ
3.เทศบาลมีรูปแบบ
การกาจัดขยะที่
เหมาะสมกับพื้นที่
และยั่งยืน

1. สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยสามารถใช๎
งานอยํางยั่งยืนชํวย
ลดผลกระทบตํอ
ชุมชนรอบข๎าง
2. เทศบาลมีรูปแบบ
การกาจัดขยะที่
เหมาะสมกับพื้นที่

สานักการชําง
สํวนชํางสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

48 กํอสร๎างสนามเด็กเลํน เพื่อเพิ่มทักษะ
เพื่อพัฒนาการของ พัฒนาการของเด็กให๎
เด็กภายใน
มีรํางกายแข็งแรง
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญํ

กํอสร๎างสนามเด็กเลํน
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา
2,400 ตร.ม. พร๎อม
อุปกรณ์เครื่องเลํน
กลางแจ๎ง ชุดใหญํ
ประกอบไมํน๎อยกวํา 4
ชุด (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

-

7,000,000

-

สนามเด็กเลํนพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 2,400 ตร.ม.
พร๎อมอุปกรณ์เครื่อง
เลํนกลางแจ๎ง ชุดใหญํ
ประกอบไมํน๎อยกวํา 4
ชุด (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

ทาให๎เด็กและเยาวชน สานักการชําง
มีสถานที่ออกกาลัง สํวนการโยธา
กายและพัฒนาทักษะ ฝ่ายสวนสาธารณะ
ทางสมอง

49 กํอสร๎างฝาปิดราง
ระบายน้าภายใน
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญํ

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการใช๎ทาง
เท๎าแกํประชาชนผู๎มา
ใช๎บริการและสร๎าง
ความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ภายในสวนสาธารณะ

กํอสร๎างฝาปิดราง
ระบายน้ายาวไมํน๎อย
กวํา 1,000 เมตร
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

-

7,000,000

-

ฝาปิดรางระบายน้า
ยาวไมํน๎อยกวํา 1,000
เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

ทาให๎ประชาชนมีทาง สานักการชําง
เดินเท๎าที่ปลอดภัย
สํวนการโยธา
สะอาดเป็นระเบียบ ฝ่ายสวนสาธารณะ
เรียบร๎อยและสวยงาม

50 ปรับปรุงลานผิวแอส
ฟิลท์คอน
กรีตบริเวณหน๎าซุ๎ม
ร๎านค๎าริมกาแพง
สวนสาธารณะ

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให๎แกํประชาชนผู๎มา
ใช๎บริการภายใน
สวนสาธารณะและมี
ความสะอาดสวยงาม

ปรับปรุงลานผิวแอส
ฟัลคอนกรีต ขนาด
กว๎าง 3.00-20.00 ม.
ยาว 35.00 ม. หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 400
ตร.ม. (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

-

-

-

600,000

-

ลานผิวแอสฟัล
คอนกรีต พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 400 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด)

ทาให๎เกิดความ
สะดวกแกํประชาชน
ที่มาใช๎บริการและมี
ความสวยงามแกํ
สถานที่
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สานักการชําง
สํวนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

51 ปรับปรุงระบบสปริง เพื่อดูแลบารุงรักษา
เกอร์ภายใน
ต๎นไม๎ให๎มีความ
สวนหยํอมริมคลองเตย สวยงามและสดชื่น

ติดตั้งระบบสปริง
เกอร์ภายในสวนหยํอม
3 แหํง ดังนี้
1. สวนหยํอมบึงศรี
ภูวนารถ ความยาวทํอ
ไมํน๎อยกวํา 300 ม.
2.สวนหยํอมชลธารา
ความยาวทํอไมํน๎อย
กวํา 800 ม.
3. สวนหยํอมศุภสาร
รังสรรค์ ความยาวทํอ
ไมํน๎อยกวํา 250 ม.
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

-

-

500,000 ระบบสปริงเกอร์
ทาให๎ต๎นไม๎มีความชุํม สานักการชําง
ภายในสวนหยํอม 3 ชื่นอุดมสมบูรณ์และ สํวนการโยธา
แหํง ดังนี้
สวยงาม
ฝ่ายสวนสาธารณะ
1. สวนหยํอมบึงศรี
ภูวนารถ ความยาวทํอ
ไมํน๎อยกวํา 300 ม.
2.สวนหยํอมชลธารา
ความยาวทํอไมํน๎อย
กวํา 800 ม.
3. สวนหยํอมศุภสาร
รังสรรค์ ความยาวทํอ
ไมํน๎อยกวํา 250 ม.
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

52 ปรับปรุงราวกันตกหอ เพื่อเพิ่มความ
ชมวิวบริเวณสระน้า ปลอดภัยให๎แกํผู๎มาใช๎
ลําง
บริการและสร๎างความ
สวยงามให๎แกํสถานที่

กํอสร๎างราวกันตกหอ
ชมวิวและริมสระน้า
ลําง ความยาว 75 ม.
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

-

-

250,000 ราวกันตกหอชมวิว
และริมสระน้าลําง
ความยาว 75 ม.
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

161

ทาให๎เพิ่มความ
ปลอดภัยแกํผู๎มาใช๎
บริการและมีความ
สวยงามกับสถานที่

สานักการชําง
สํวนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

53 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟิลท์คอนกรีต
ภายในงานเรือนเพาะ
ชา

เพื่อปรับปรุงเส๎นทาง
ให๎มีความปลอดภัย
และสะดวกตํอการขน
ย๎ายวัสดุเพาะชา

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาดกว๎าง
6.00 ม. ระยะทางไมํ
น๎อยกวํา 300 ม.
พร๎อมรางระบายน้า
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

-

-

2,000,000 ถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต ขนาด
กว๎าง 6.00 ม.
ระยะทางไมํน๎อยกวํา
300 ม. พร๎อมราง
ระบายน้า (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

ทาให๎มีเส๎นทางในการ สานักการชําง
สัญจรและขนย๎าย
สํวนการโยธา
วัสดุที่สะดวกและ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
คลํองตัวยิ่งขึ้น

54 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟิลท์คอนกรีต
พร๎อมรางระบายน้า
บริเวณทางเข๎างาน
ชํางซํอมบารุง

เพื่อปรับปรุงเส๎นทาง
ภายในที่ใช๎ขนย๎ายวัสดุ
อุปกรณ์ให๎เกิดความ
สะดวกและคลํองตัว

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต
ขนาดกว๎าง 6.00 ม.
ระยะทางไมํน๎อยกวํา
40.00 ม.บริเวณราง
ระบายน้า (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

-

-

-

-

700,000 ผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาดกว๎าง
6.00 เมตร ระยะทาง
ไมํน๎อยกวํา 40.00
เมตร บริเวณราง
ระบายน้า (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

ทาให๎มีเส๎นทางในการ สานักการชําง
สัญจรและขนย๎าย
สํวนการโยธา
วัสดุที่สะดวกและ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
คลํองตัวยิ่งขึ้น

รวม

160,000 379,980,000 451,483,000 260,740,000
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49,090,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดกิจกรรมเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
การรักษาสิ่งแวดล้อม
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และภาวะ
โลกร้อน
- เพื่อสร้างเครือข่าย
เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาและชุมชน
- เพื่อปลูกฝังเด็กและ
เยาวชนในการทางาน
เป็นทีมและสร้าง
ภาวะผู้นา

รวม

- จัดอบรมเด็กและ
เยาวชน
- จัดการแข่งขัน
ประกวดโครงงานด้าน
สิ่งแวดล้อม
- เด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการจานวน
100 คน

-

-

-
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80,000

80,000

80,000

80,000

แบบ ผ.02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

80,000 เด็กและเยาวชนเข้า - เด็กและเยาวชน
สานักการศึกษา
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
การอนุรักษ์
เยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
การรักษาสิ่งแวดล้อม
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และภาวะ
โลกร้อน
- สร้างเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนใน
สถานศึกษาและชุมชน
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
- เด็กและเยาวชน
สามารถทางานเป็น
ทีมและเกิดภาวะผู้นา

80,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด สงขลา 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่า

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของหาดใหญ่
และประสานความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ
เอกชน และประชาชน

จัดกิจกรรมในวันที่ 31
ธันวาคม บริเวณถนน
เสน่หานุสรณ์ มี
นักท่องเที่ยวเข้ามา
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าไม่
น้อยกว่า 50,000 คน

2,000,000

2,000,000

3,000,000

2 เทศกาลกินเจหาดใหญ่
(อุดหนุนสมาคม
สมาพันธ์ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว จ.สงขลา)

1.เพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วของอาเภอ
หาดใหญ่
2.เพือ่ กระตุน้ และฟืน้ ฟู
เศรษฐกิจของอาเภอ
หาดใหญ่
3.เพือ่ สร้างภาพลักษณ์
ความเชื่อมัน่ และ
ประชาสัมพันธ์อาเภอ
หาดใหญ่ให้เป็นเมือง
ท่องเทีย่ ว
4.เพือ่ เป็นการอนุรักษ์สืบ
สานธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิน่

จัดกิจกรรมบริเวณ
สวนหย่อมศุภสาร
รังสรรค์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมี
นักท่องเที่ยวเข้า
ร่วมงานไม่น้อยกว่า
200,000 คน ตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน

1,500,000

1,500,000

1,800,000
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3,000,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,000,000 จานวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

-

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีนักท่องเที่ยว
สานักปลัดเทศบาล
เดินทางฉลองปีใหม่ ฝ่ายอานวยการ
ในหาดใหญ่มากยิ่งขึ้น

1.นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ
ประทับใจในการเข้า
ร่วม
2.ทาให้เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวของ
หาดใหญ่ดีขึ้น
3.ภาพลักษณ์ของ
อาเภอหาดใหญ่ดีขึ้น
ทาให้นักท่องเที่ยวมี
ความเชื่อมั่น และเข้า
มาท่องเที่ยวมากขึ้น

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 เทศกาลตรุษจีน
หาดใหญ่
(อุดหนุนให้สมาคม
ฮากกาหาดใหญ่)

1.เพื่อกระตุ้นและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
อาเภอหาดใหญ่
2.สร้างภาพลักษณ์
ความเชื่อมั่น และ
ประชาสัมพันธ์
หาดใหญ่ให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ
3.เพื่อให้เป็นงาน
ประจาปีของ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่
ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และ
จัดให้มีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆปี

จัดเทศกาลตรุษจีนเพื่อ
เฉลิมฉลองวันปีใหม่
ของชาวไทยเชื้อสาย
จีน โดยมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมจีน
ตลอดจนการไหว้เทพ
เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคล

2561
(บาท)
1,800,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,800,000

2,000,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
1.นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ
ประทับใจต่อเทศกาล
2.ทาให้เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวของ
หาดใหญ่ดีขึ้น
3.ภาพลักษณ์ของ
อาเภอหาดใหญ่ดีขึ้น
เพิ่มความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยว ทาให้
เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 เดิน-วิ่งหาดใหญ่
มาราธอน
(อุดหนุนให้สมาคมนัก
วิ่งหาดใหญ่)

1.เพื่อส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางทางธุรกิจ
การค้า การลงทุน
การท่องเที่ยวของ
อาเภอหาดใหญ่
เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และ
สร้างรายได้ให้กับ
ท้องถิ่น
2.ส่งเสริมให้ประชาชน
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
3.เพื่อกระตุ้นและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
อาเภอหาดใหญ่

จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง
โดยมีนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
10,000 คน

2561
(บาท)
500,000

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

600,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
1.ทาให้เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวของ
หาดใหญ่ดีขึ้น
2.ภาพลักษณ์ของ
อาเภอหาดใหญ่ดีขึ้น
ทาให้นักท่องเที่ยว
เชื่อมั่น และเข้ามา
ท่องเที่ยวมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 เทศกาลอาหารหรอย
ผลไม้อร่อยและของดี
เมืองใต้
(อุดหนุนสมาคม
สมาพันธ์ ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว จ.สงขลา)

1.เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอาเภอ
หาดใหญ่
2.เพื่อกระตุ้นและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
อาเภอหาดใหญ่
3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ความเชื่อมั่น และ
ประชาสัมพันธ์อาเภอ
หาดใหญ่ให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยว
4.เพื่อให้เป็นงาน
ประจาปีของอาเภอ
หาดใหญ่

จัดกิจกรรมบริเวณ
สวนหย่อมศุภสาร
รังสรรค์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมี
นักท่องเที่ยวเข้า
ร่วมงานไม่น้อยกว่า
300,000 คน ตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน

2561
(บาท)
800,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000

650,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทย และชาวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยว
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
1.ทาให้เศรษฐกิจของ
อาเภอหาดใหญ่ดีขึ้น
สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น
2.ทาให้อาหาร ผลไม้
และของดีของภาคใต้
ได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3.เปิดมิติใหม่ของการ
ท่องเที่ยว รวบรวม
อาหาร ผลไม้ และ
ของดีของภาคใต้ไว้
เป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่
เหมาะสม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6 Hatyai Hard Sale
(อุดหนุนหอการค้า
จังหวัดสงขลา)

1.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
2.กระตุ้นเศรษฐกิจ
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
3.เพื่อบูรณาการการ
ทางานร่วมกันของทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน

จัดกิจกรรมลดสินค้า
ประจาปีของอาเภอ
หาดใหญ่ ในช่วงเดือน
กันยายน ผู้เข้าร่วม
จานวนไม่น้อยกว่า
50,000 คน

1,500,000

1,500,000

1,500,000

-

-

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทย และชาวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยว
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

1.มีนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมา
ท่องเที่ยวในอาเภอ
หาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น
2.รายได้ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
เพิ่มขึ้นจากการ
จาหน่ายสินค้าและ
การบริการ

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

7 อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีไหว้
พระจันทร์
(อุดหนุนสมาคมร่วม
ใจสามัคคีธรรม (โผว
เล้งหาดใหญ่))

1.เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
2.เพื่อกระตุ้นและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3.เพื่ออนุรักษ์ และสืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมบริเวณ
ถนนเสน่หานุสรณ์
และถนนธรรมนูญวิถี
อ.หาดใหญ่
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ
เข้าร่วม จานวนไม่
น้อยกว่า 20,000 คน

500,000

1,000,000

1,000,000

-

-

นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทย
และชาวต่างชาติเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย

1.นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ
มีความประทับใจใน
ประเพณี
2.ภาพลักษณ์และ
เศรษฐกิจดีขึ้น
นักท่องเที่ยวเกิดความ
เชื่อมั่นมากขึ้น

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 สืบสานงานประเพณี
ไหว้บ๊ะจ่างและ
เชิดสิงโต
(อุดหนุนสมาคมธุรกิจ
การท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา)

1.เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจในพื้นที่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2.รักษา
ขนบธรรมเนียม สืบ
สานประเพณีไหว้
บ๊ะจ่างของชาวไทย
เชื้อสายจีนในหาดใหญ่
ให้คงไว้สืบไป

รวม

1.จัดพิธีการไหว้ขนม
บ๊ะจ่างของชาวไทย
เชื้อสายจีน
2.การแสดงคณะเชิด
สิงโต โดยมี
นักท่องเที่ยวเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 20,000
คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

8,600,000

550,000

550,000

9,650,000

11,100,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

3,000,000

-

3,000,000

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทย และชาวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยว
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สานักปลัดเทศบาล
2.สืบสานประเพณี
ฝ่ายอานวยการ
ไหว้บ๊ะจ่างให้คงอยู่ งานส่งเสริมการ
สืบไป
ท่องเที่ยว
3.สนองตอบนโยบาย
ภาครัฐในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด สงขลา 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชน
(สวนผักคนเมือง)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.เพื่อพัฒนาและ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ส่งเสริมการปลูกผักใน นครหาดใหญ่
ชุมชนโดยการนาวัสดุ
เหลือใช้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
2.เพื่อลดรายจ่ายและ
นาผลผลิตไปจาหน่าย
ในชุมชนเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับกลุ่มอย่าง
ยั่งยืน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ส่งเสริมการปลูกผัก
ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาล ไม่น้อยกว่า
15 ชุมชน

1. ทาให้ชุมชนลด
กองสวัสดิการสังคม
รายจ่าย ลดปริมาณ
ขยะ มีสุขภาพที่ดี
2. ทาให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่สามารถปลูก
ผักสวนครัวบริโภคใน
ครัวเรือนพร้อม
จาหน่ายได้

2 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อจัดฝึกอบรมให้
ประชาชนในชุมชนใน
ความรู้ และจัด
เขตเทศบาลนคร
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ หาดใหญ่
ให้กับประชาชน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จัดฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพอย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี

ประชาชนในเขต
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลมีความรู้
สามารถประกอบ
อาชีพได้ และมีรายได้
เพิ่มขึ้น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

โครงการ)
3 ส่งเสริมและสนับสนุน
การกาหนดมาตรฐาน
และออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์

1.เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์และบรรจุ จานวน 10 กลุ่ม
ภัณฑ์ในชุมชนมี
มาตรฐานในการผลิต
2.เพื่อส่งเสริมการ
จาหน่ายสินค้าของ
ชุมชนให้แพร่หลาย

4 ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพสตรี
การเรียนรู้และพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่ อาชีพของกลุ่มสตรี
เทศบาลนครหาดใหญ่
5 ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มเกษตร
อินทรีย์

กลุ่มอาชีพต่างๆของ
กลุ่มสตรีได้รับการ
ส่งเสริมและมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนา -กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ศักยภาพเพิ่มความรู้ -กลุม่ เลี้ยงไส้เดือน
แก่กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
,กลุ่มเพาะเลี้ยง
ไส้เดือน ฯลฯ
2.เพื่อกาหนด
มาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ (ปุ๋ย
อินทรีย์,ไส้เดือน ฯลฯ)
ของชุมชน

รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มที่เข้าร่วม
โครงการมียอด
จาหน่ายเพิ่มขึ้น

1.ผลิตภัณฑ์และ
กองสวัสดิการสังคม
บรรจุภัณฑ์ของชุมชน
มีมาตรฐานที่เหมาะสม
2.ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สามารถจาหน่ายได้
มากขึ้น

-

100,000

100,000

100,000

100,000 อาชีพของกลุ่มสตรี
ได้รับการส่งเสริมและ
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จานวนไม่น้อย
กว่า 3 กลุ่มอาชีพ

ทาให้กลุ่มอาชีพของ กองสวัสดิการสังคม
กลุ่มสตรีเทศบาลนคร
หาดใหญ่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน

-

100,000

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจของ 1.กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กองสวัสดิการสังคม
กลุ่มผู้เข้าร่วมไม่น้อย ,กลุ่มเพาะเลี้ยง
กว่าร้อยละ 80
ไส้เดือนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ เพิ่ม
ความรู้ เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ผลิต
2.สินค้าเกษตรอินทรีย์
(ปุ๋ยอินทรีย์,ไส้เดือน
ฯลฯ) ของชุมชนมี
มาตรฐานที่เหมาะสม

600,000

600,000

600,000

300,000
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600,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด สงขลา 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
3.3 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้าน
การตลาด

1.เพื่องส่งเสริมความรู้
แก่ผู้ประกอบการให้
สามารถพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และพร้อม
ก้าวสู่การค้ายุค
ดิจิตอล
2.รักษาความเป็น
ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจการค้า
ภาคใต้ให้ยั่งยืน

รวม

ตัวแทน
ผู้ประกอบการตลาด
พลาซ่า 1, 2, 3 และ
ตลาดริมทางรถไฟ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ในสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
ไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

800,000 ตัวแทน
ผู้ประกอบการตลาด
พลาซ่า 1, 2, 3 และ
ตลาดริมทางรถไฟ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ในสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
ได้ไปศึกษาดูงาน
มากกว่าร้อยละ 50
ขึ้นไป

800,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ผู้ที่เดินทางไปศึกษา
ดูงานได้นาความรู้และ
ประสบการณ์ไป
ปรับปรุง
การทางานและพัฒนา
ตลาดให้มี
ความเจริญมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานควบคุมเทศ
พาณิชย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดกิจกรรมวันเทศบาล 1.เพื่อให้บุคลากร
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลงานและ
ความสาคัญของ
เทศบาลที่มีต่อชุมชน
3.เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีในองค์กร
และความภาคภูมิใจ
ของพนักงาน

พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่

100,000

150,000

150,000
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150,000

แบบ ผ.02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

150,000 บุคลากรสังกัด
สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.บุคลากรของ
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.บุคลากรของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการปฏิบัติ
ราชการ
3.บุคลากรของ
เทศบาลเกิดความรัก
ความสามัคคี ส่งผลดี
ต่อการปฏิบัติราชการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 จัดการเลือกตั้งสมาชิก เพื่อจัดการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้ง
สภาท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ สมาชิกสภา
ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรี

3 จัดอบรมพัฒนา
บุคลากร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะ
ในการทางานให้กับ
บุคลากร
ทุกสานัก/กอง

อบรมผู้บริหาร
บุคลากร
ทุกสานัก/กอง

4 ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานสาหรับ
คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล
นครหาดใหญ่

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะ
ในการทางานให้กับ
นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

นายกเทศมนตรี, รอง
นายกเทศมนตรี, ที่
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี,
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี,
สมาชิกสภาเทศบาล
และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

15,000,000

15,000,000

15,000,000

1,000,000

4,000,000

4,000,000

-

-

1,000,000
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-

4,000,000

1,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เทศบาลมีนายกฯ
เทศบาลมีสมาชิก
สานักปลัดเทศบาล
1 คน และมีสมาชิกฯ สภาท้องถิน่ และ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
24 คน
ผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากประชาชน
ในเขตเทศบาล

4,000,000 ผู้บริหาร/บุคลากร
ได้รับการฝึกอบรม
มากกว่า
ร้อยละ
50 ขึ้นไป

ผู้ได้รับการอบรม
สานักปลัดเทศบาล
ได้นาความรู้และ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ประสบการณ์
ไปปรับปรุงการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

1,000,000 นายกเทศมนตรี,รอง นายกเทศมนตรี, รอง สานักปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรี, ที่
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี,
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี,
สมาชิกสภาเทศบาล
และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

นายกเทศมนตรี, ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี,
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี,
สมาชิกสภาเทศบาล
และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มมาก
ขึ้นสามารถนาความรู้
มาปรับปรุง
และพัฒนา
การปฏิบัติงานได้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักพนักงาน
เทศบาล

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้สามารถ
กลับมาใช้งานได้
ตามปกติ

6 ปรับปรุงระบบภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และเสียงหอประชุม ของระบบภาพและ
เทศบาลนครหาดใหญ่ เสียงห้องประชุม
เทศบาลนครหาดใหญ่

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักพนักงาน
เทศบาล ที่ชารุดทรุด
โทรมให้อยู่ในสภาพที่
ดีสามารถเข้าพักอาศัย
ได้อย่างปลอดภัย
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

400,000

850,000

1,500,000

-

-

บ้านพักพนักงาน
เทศบาลได้รับการ
ปรับปรุงให้สามารถ
พักอาศัยได้อย่าง
ปลอดภัย

บ้านพักพนักงาน
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลมีสภาพที่ดี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สามารถเข้าพักอาศัย
ได้อย่างปลอดภัย

จ้างปรับปรุงระบบ
ภาพและเสียง
หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

-

-

1,800,000

-

-

ประชาชนผู้มาใช้
บริการห้องประชุม
เทศบาลนครหาดใหญ่
มีความพึงพอใจใน
ระบบภาพและเสียงที่
มีประสิทธิภาพ

ระบบภาพและเสียง สานักปลัดเทศบาล
ของหอประชุม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้รับการปรับปรุงให้
มีภาพและเสียงที่มี
ประสิทธิภาพ

175

ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้าชาย-หญิง
ชั้น 1-2 และ 3
ด้านทิศตะวันตก
อาคารสานักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้สามารถ
กลับมาใช้งานได้
ตามปกติ เนื่องจาก
ห้องน้าเกิดความชารุด
จากการใช้งานมาเป็น
ระยะเวลานาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1.ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้า ตามรายการ
ดังนี้
- ปรับปรุงระบบท่อ
เมนของท่อโสโครก
,ท่อน้าทิ้ง,ท่อน้าใช้
- ซ่อมแซมกระเบื้อง
พื้นผนัง
- ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- ปรับปรับสุขภัณฑ์ที่
ชารุด
- ปรับปรุงผนังห้องน้า
,ประตูที่ชารุด
- ปรับปรุงระบบกันซึม
-ปรับปรุงงานไฟฟ้า
,อุปกรณ์
- งานทาสี
(รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

450,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ห้องน้าชาย-หญิง ชั้น
1-2 และ 3 ด้านทิศ
ตะวันตกอาคาร
สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทรัยพ์สินของทาง
สานักปลัดเทศบาล
ราชการได้รับการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ปรับปรุงซ่อมแซมให้
สามารถกลับมาใช้งาน
ได้ตามปกติ และช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การอานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

8 พัฒนาระบบบริการ
การให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service)
และระบบคิวของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

พัฒนางานบริการของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ไปสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการ

พัฒนาระบบ
One-Stop Service
ให้กับ 7 หน่วยงาน คือ
-สานักการคลัง
-สานักการศึกษา
-สานักการช่าง
-สานักการ
สาธารณสุขฯ
-สานักปลัดเทศบาล
-กองวิชาการฯ
-กองสวัสดิการสังคม

-

9 ปรับปรุงห้องประชุม
Command

เพื่อปรับปรุงห้อง
ประชุม Command
ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงห้องประชุม
Command ชั้น 2
ตึกหน้า ของเทศบาล
นครหาดใหญ่ ให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

-

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

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8,000,000

-

-

ประชาชนผู้มารับ
บริการ

ประชาชนสามารถรับ สานักปลัดเทศบาล
บริการได้สะดวก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รวดเร็ว ณ จุดเดียว
และมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการ
ให้บริการ

1,050,000

-

-

ห้องประชุม
Command ได้รับ
การปรับปรุงให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน

ผู้มาใช้บริการห้อง
ประชุม Command
มีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการใช้
งาน
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สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 ปรับปรุงห้องกิจการ
สภาเทศบาลนคร
หาดใหญ่

เพื่อให้ทรัพย์สินของ
ทาง
ราชการได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม จานวน 1
ห้อง

11 อาสา 200000 ก้าวสู่ 1. เพื่อส่งเสริมการ
มวลชนท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้านการ
แจ้งข่าวสาร
2. เพื่อสร้างเครือข่าย
ในการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์

ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
กิจการสภาฯ ดังนี้
-ปรับปรุงสานักงาน
กิจการสภา
-ปรับปรุงระบบแอร์,
ระบบไฟฟ้า
-ปรับปรุงห้องรับรอง,
ห้องประชุม,
สานักงาน
-ผ้าม่านและอื่นๆ
(รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

1. ฝึกอบรมอาสาสอง
แสน (740-200000)
รุ่นใหม่
2. การพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก
อาสาสองแสน (ศึกษา
ดูงาน)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

200,000

-

500,000

350,000

500,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ห้องกิจการสภา
เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้รับการปรับปรุงให้
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

500,000

500,000 - มีประชาชนเข้าร่วม
เครือข่ายเพิ่มขึ้น
- มีการประสานงาน
การแจ้งเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ปัญหาในพื้นที่

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ห้องกิจการสภา
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นครหาดใหญ่ได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม
และพร้อมใช้งานมาก
ขึ้น

- มีเครือข่ายในการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สายด่วนกุญชรสอง
แสน (074-200000)
เพิ่มขึ้น

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 จัดอบรมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
สาหรับประชาชน

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ความเข้าใจ
ทางกฎหมายให้
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง และให้
ผู้นาท้องถิ่น
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจาวัน

13 พลเมืองหาดใหญ่ ร่วม เพื่อสร้างความ
ใจเคร่งครัด ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อ
สุจริต
ส่วนรวม/สังคม การ
เป็นพลเมืองที่ดีมี
ความซื่อสัตย์สุจริต

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายสาหรับ
ประชาชนให้กับ
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ผู้นา
ท้องถิ่น นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
ประมาณ 150 คน

180,000

150,000

150,000

150,000

150,000 มีการจัดโครงการ
อบรมอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

จัดฝึกอบรม/
กิจกรรม/นิทรรศการ
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์
สุจริตให้แก่ประชาชน
ข้าราชการ หน่วยงาน
เอกชน นักเรียน
นักศึกษา ในเขต
เทศบาล

180,000

150,000

150,000

150,000

150,000 มีการจัดกิจกรรม
พลเมืองของเทศบาล กองวิชาการฯ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นครหาดใหญ่ มี
ฝ่ายนิติการ
จิตสานึกเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์สุจริต
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ผู้เข้าร่วมโครงการมี กองวิชาการฯ
ความรู้ความเข้าใจ
ฝ่ายนิติการ
ทางกฎหมายได้
ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สามารถนา
ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจาวัน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล
และงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล แผนการ
ดาเนินงานและเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
ตลอดจนการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล

1. จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนการ
ดาเนินงาน
แผนพัฒนาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.จัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
3.การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

500,000

450,000

450,000

450,000

450,000 1.แผนพัฒนาเทศบาล
2.แผนการดาเนินงาน
3.เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
4.การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา

15 ประเมินความสาเร็จ
ตามยุทธศาตร์การ
พัฒนาเทศบาลนคร
หาดใหญ่

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่

200,000

250,000

250,000

250,000

250,000 สามารถวัดผลการ
นาผลการประเมินมา กองวิชาการฯ
ปฏิบัติงานตาม
เป็นข้อมูลในการ
ฝ่ายแผนงานฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้ ประมาณร้อยละ 80

จัดแถลงข่าว
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่กิจการการ
ดาเนินงานภารกิจของ
เทศบาลสู่ประชาชน

70,000

70,000

150,000

150,000

150,000 มีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การ
ดาเนินงานตาม
ภารกิจของเทศบาล

16 แถลงข่าวแก่
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
สื่อมวลชนและผู้สนใจ ข่าวสารและการ
ปฏิบัติงานผ่าน
สื่อมวลชนทุกสาขา
และผู้สนใจ

180

แผนพัฒนาเทศบาล กองวิชาการฯ
แผนการดาเนินงาน ฝ่ายแผนงานฯ
และเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่ถูกต้องและ
กระบวนการติดตาม
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ

สร้างเครือข่ายขยาย กองวิชาการฯ
ช่องทางในการ
ฝ่ายบริการฯ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่กิจกรรมการ
ดาเนินงานภารกิจของ
เทศบาลสู่ประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายภายใน
สานักงานเทศบาล

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ประกาศ
หรือถ่ายทอดเสียง
กิจกรรมสาคัญๆ ให้
ประชาชนที่มารับ
บริการ คณะผู้บริหาร
และพนักงานได้รับ
ทราบได้อย่างทั่วถึง
รวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์

ติดตั้งระบบเสียงตาม
สายผ่านเครือข่าย
เน็ตเวิร์ค
1. ลาโพงติดผนังขนาด
4 นิ้ว 25 ชุด
2. พาเวอร์แอมป์ 23
ชุด
3. อุปกรณ์แปลง
สัญญาณเสียงผ่าน
ระบบเน็ตเวิร์ค 23 ชุด
4. ไมค์ประกาศ 2 ตัว
5. เครื่องรวม
สัญญาณเสียง 2 เครื่อง
6. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 2
เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

492,600

181

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ประชาชนที่มารับ
บริการมีความพึง
พอใจกับช่องทางเสียง
ตามสายภายใน
สานักงานเทศบาลฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คณะผู้บริหาร
กองวิชาการฯ
พนักงาน และ
ฝ่ายบริการฯ
ประชาชนที่มารับ
บริการภายในบริเวณ
สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่ ได้รับ
ข่าวสารอย่างทันท่วงที

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้และมี
ประสบการณ์ด้าน
วิชาการและนา
ความรู้ด้าน
ประชาสัมพันธ์นาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
สาหรับงานพิมพ์การ
จัดทาโปสเตอร์งานตัด
ต่อสื่อประสมข้อมูล
วีดีทัศน์ งานสร้าง
มัลติมีเดีย คอนเทนท์
และการเป็นพิธีกร

จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้านการ
ประชาสัมพันธ์
ประจาสานัก/กอง
และหน่วยงานในสังกัด
เทศบาล จานวน
60 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

110,000

180,000

182

180,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

180,000 เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
ในการนาเสนอ
ข่าวสารต่อประชาชน
และเป็นพิธีกรพูดในที่
สาธารณะได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนเกิดทัศนคติ กองวิชการฯ
ที่ดีต่อองค์กร และ
ฝ่ายบริการฯ
รับรู้ข่าวสารของ
เทศบาลได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 ปรับปรุงสถานที่
ทางานห้องฝ่ายพัฒนา
รายได้และห้องฝ่าย
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

1. เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายให้กับผู้
มาติดต่อชาระภาษี
2. เพื่อให้ห้องทางาน
เป็นระเบียบเรียบร้อย

รวม

ปรับปรุงสถานที่
ทางานห้องฝ่ายพัฒนา
รายได้และห้องฝ่าย
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ดังนี้
- งานรื้อถอน
- งานปรับปรุง
- งานติดตั้งตู้เก็บ
เอกสาร
- งานติดตั้งเค้าน์เตอร์
- งานติดตั้งผนัง
สาเร็จรูป พร้อมโครง
คร่าว
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

17,830,000

-

23,530,000

560,000

36,332,600

183

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

6,980,000

- ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนที่มารับ
บริการชาระภาษี
ได้รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น

6,980,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนที่มารับ
บริการชาระภาษี
ได้รับความสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักกาคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาครูและ
เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

จัดการศึกษาดูงาน
จัดอบรมพัฒนาให้
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน และเข้า
รับการฝึกอบรมตาม
หนังสือสั่งการต่าง ๆ
ของพนักงานครู
เทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษา
พนักงานเทศบาล

4,600,000

2,900,000

3,000,000

184

3,000,000

แบบ ผ.02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,000,000 ร้อยละ 80 ของครู
บุคลากรทางการ
ศึกษาและพนักงาน
เทศบาล ได้รับการ
พัฒนาความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพในการทางาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ครูบุคลากรทาง
สานักการศึกษา
การศึกษา และ
พนักงานเทศบาล มี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติเพิ่มมาก
ขึ้น

ที่

โครงการ

2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการประเมินผล
งานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น
ประจาปี 2563

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้พนักงานครูฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินผล
งานเพื่อให้มหี รือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น จากเดิม
ที่เป็นการประเมิน
เอกสารผลงานทาง
วิชาการมาเป็นการ
ประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัตงิ านจริงและ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และ
คุณภาพของผู้เรียนเป็น
สาคัญ
- เพื่อให้พนักงานครูฯ
ได้เตรียมความพร้อมใน
การประเมินผลงานฯ
เพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทย
ฐานะสูงขึ้น ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสงขลา
เรือ่ ง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล
ตาแหน่งครู เพื่อให้มหี รือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
ประจาปี 2561 ลงวันที่
26 มิถนุ ายน 2561

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

พนักงานครูเทศบาล
เข้าร่วมโครงการ
จานวน 410 คน
- การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
- จัดอบรมให้ความรู้
- การบรรยาย ซักถาม
- เตรียมความพร้อม
ในรูปแบบและวิธีการ
ประเมินผลงานฯ

-

4,600,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2,900,000

2565
(บาท)

800,000

-

3,800,000

3,000,000

185

ตัวชี้วัด
(KPI)
- - ร้อยละ 100 ของ
พนักงานครูฯ เข้าร่วม
โครงการ
- ร้อยละ 90 ของ
พนักงานครูฯ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการ
ประเมินผลงานฯ
- ร้อยละ 90 ของ
พนักงานครูฯ มีการ
เตรียมความพร้อม
และรูปแบบวิธีการ
ประเมินผลงานฯ ตาม
มาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์ และ
หนังสือสั่งการที่ ก.
กลาง และ ก.จังหวัด
กาหนด

3,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการประเมินผลงาน
เพือ่ ให้มหี รือเลื่อนวิทย
ฐานะสูงขึน้ จากเดิมทีเ่ ป็น
การประเมินเอกสาร
ผลงานทางวิชาการมาเป็น
การประเมินผลงานทีเ่ กิด
จากการปฏิบัตงิ านจริงและ
มุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์และ
คุณภาพของผู้เรียนเป็น
สาคัญ บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน
ด้านการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
- พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้เตรียม
ความพร้อมในการ
ประเมินผลงานเพือ่ ให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึน้
ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสงขลา
เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
การประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล
ตาแหน่งครู เพือ่ ให้มหี รือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึน้
ประจาปี 2561 ลงวันที่ 26
มิถนุ ายน 2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมือง เพื่อดูแลรักษาความ
หาดใหญ่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

คัดเลือกบุคคลมา
ดารงตาแหน่งอบรม
ให้ความรู้ มอบหมาย
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
จัดกาลังเจ้าหน้าที่
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจและ
ฝ่ายปกครอง

5,190,000

5,760,000

5,760,000

5,760,000

2 ตาสับปะรด

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการระวังภัย
ระวังเมืองภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
ร่วมกันทั้งฝ่ายภาครัฐ
และภาคประชาชน
ต่างๆ

300,000

200,000

200,000

200,000

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการป้องกัน
วินาศภัยล่วงหน้าและ
ตื่นตัวเตรียมตัวใน
การป้องกัน

186

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,760,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ สานักปลัด
ปลอดภัยและ
ฝ่ายปกครอง
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที

200,000 ประชาชนมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคีกัน
ในการดูแลความ
ระหว่างหน่วยงาน
ปลอดภัย
ภาครัฐและภาค
ประชาชน

สานักปลัด
ฝ่ายปกครอง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 อบรมสัมนาหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ปลุกจิตสานึกและ
จัดฝึกอบรมทบทวน
กระตุ้นให้สมาชิก
อปพร. จานวน 100
อปพร.ได้มีส่วนร่วมใน คน
การป้องกันภัย

4 จัดฝึกอบรมพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อทบทวนความรู้
ทักษะและการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ให้
เกิดความชานาญ

5 จัดฝึกอบรมสาธารณภัย
เบื้องต้นให้กับพนักงาน
เทศบาล

2561
(บาท)
150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

200,000

-

-

กลุ่ม อปพร.ในเขต
เทศบาลนคร
หาดใหญ่เข้าร่วม
ฝึกอบรม

อปพร.มีความรู้ความ สานักปลัดเทศบาล
เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อม ฝ่ายป้องกัน
เผชิญเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ทันที

-

-

500,000

-

-

พนักงานดับเพลิง
ฝ่ายป้องกันฯ เข้า
ร่วมการฝึกอบรม

พนักงานดับเพลิงมี สานักปลัดเทศบาล
ความรู้ความชานาญ ฝ่ายป้องกัน
ในการใช้อุปกรณ์มาก
ยิ่งขึ้น

เพื่อให้พนักงาน
ฝึกอบรมให้กับ
เทศบาลมีความรู้เรื่อง พนักงานเทศบาลนคร
การป้องกันอัคคีภัย หาดใหญ่ จานวน 150
เบื้องต้น
คน

-

-

400,000

-

-

พนักงานเทศบาลมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัย

ทรัพย์สินในสานักงาน สานักปลัดเทศบาล
เกิดความเสียหาย
ฝ่ายป้องกัน
น้อยลงกรณีเกิดอัคคีภัย

6 ปรับปรุงห้องพักเวรสถานี เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงห้องพักเวร
ดับเพลิงสามชัย
พร้อมใช้ในการทางาน สถานีดับเพลิงสามชัย
- งานรื้อถอน
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน
งานไฟฟ้า
- งานติดตั้งหน้าต่าง
ประตู
- งานทาสีภายใน
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด)

-

-

96,000

-

-

ทรัพย์สินของ
เทศบาลได้รับการ
ปรับปรุง 100%

สถานีดับเพลิงอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน

รวม

ทบทวนความรู้
พนักงานดับเพลิง
จานวน 120 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

5,640,000

6,110,000

7,156,000
187

5,960,000

5,960,000

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงศูนย์บริการ
สาธารณสุขโรงเรียน
เทศบาล 5

เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาและ
การจัดทาบริการ
ทางด้านสาธารณสุข

ปรับปรุงศูนย์บริการ
สาธารณสุขโรงเรียน
เทศบาล 5
(รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

-

-

6,000,000

-

- ประชาชนได้รับความ ประชาชนมีความพึง
สะดวกในการมารับ พอใจในการให้บริการ
บริการ
ของศูนย์สาธารณสุข
โรงเรียนเทศบาล 5

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหาร
สาธารณสุข

2 ก่อสร้างประตูเข้าออก ศูนย์บริการ
สาธารณสุขโรงเรียน
เทศบาล 1

เพื่อเปิดให้ประชาชน ก่อสร้างประตูเข้า-ออก
มาใช้บริการได้อย่าง ศูนย์บริการสาธารณสุข
โรงเรียนเทศบาล 1 งาน
สะดวก

-

-

640,000

-

- ศูนย์บริการฯ มีประตู ประชาชนมีความ
เข้า-ออกที่สะดวกมาก สะดวกในการเข้ามา
ขึ้นสาหรับบริการ
รับบริการ
ประชาชน

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการฯ ร.ร.ท.1

รื้อถอน, งานติดตั้งป้าย
ชื่อหน่วยงาน,งานติดตั้ง
ประตู,งานก่อสร้างรั้ว,
งานก่อสร้างพืน้ คสล.
งานติดตั้งบ่อพักน้าและ
ท่อระบายน้า, งานถมดิน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 ปรับปรุงห้องทางาน ปรับปรุงห้องทางาน
สานักการสาธารณสุข เพื่อเป็นระเบียบ
และสิ่งแวดล้อม
เรียบร้อยสะดวกและ
มีความปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ปรับปรุงห้องทางาน
ภายในสานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- งานติดตั้งโครงเหล็ก
พร้อมบุแผ่นยิปซั่ม
บอร์ดปิดด้านข้างผนัง
- งานปรับระดับพื้น
พร้อมปูกระเบื้อง
- งานติดตั้งผนังก่ออิฐ
มวลเบา
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน
พร้อมโครงคร่าว
- งานประตู - หน้าต่าง
- งานระบบไฟฟ้า

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

162,000

-

- ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนที่มาใช้
บริการได้รับบริการที่
มีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักงานมีความเป็น สานักการ
สัดส่วนของสถานที่ สาธารณสุขฯ
ปฏิบัติงาน ทาให้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการมีความ
สะดวกรวดเร็ว

4 ปรับปรุงห้องสมาธิ
เป็นห้องรับบริการ
นวดแผนไทย

เพื่อปรับปรุงสถานที่ ปรับปรุงห้องสมาธิให้
ให้เพียงพอกับความ เป็นห้องนวดแผนไทย
ต้องการของ
จานวน 1 ห้อง
ผู้รับบริการนวดแผน
ไทย

-

-

350,000

-

-

1.มีห้องนวดแผนไทย
เพิ่มอีก 1 ห้อง เพื่อให้
เพียงพอกับจานวน
ผู้รับบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการนวดแผนไทย
เพื่อการบาบัดรักษา
ด้านแพทย์แผนไทย

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯหาดใหญ่
ชีวาสุข

5 ปรับปรุงห้องประชุม
ศูนย์ฯ สาธารณสุข
หาดใหญ่ชีวาสุข

เพื่อปรับปรุงห้อง
ประชุมให้มีความ
ทันสมัย เป็นระเบียบ
และมีความสะดวก
และปลอดภัย

-

-

200,000

-

-

1.มีการปรับปรุงห้อง
ประชุมจานวน 1 ห้อง
ให้มีความทันสมัย
สะดวกและปลอดภัย

สามารถใช้เป็นที่จัด
ประชุมและจัด
กิจกรรมต่างๆของ
ศูนย์ได้

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯหาดใหญ่
ชีวาสุข

สามารถรองรับการ
ประชุม,และการ
ต้อนรับคณะศึกษาดู
งานและการใช้จัด
กิจกรรมต่างของ
ศูนย์ฯหาดใหญ่ชีวาสุข
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบศูนย์ฯ
หาดใหญ่ชีวาสุข

-เพื่อให้บริการ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ดูแลสุขภาพแบบ
ผสมผสาน
- เพื่อปรับปรุงสถานที่
ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวก
และมีความปลอดภัย

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบศูนย์ฯ
หาดใหญ่ชีวาสุข โดย
ทาการ งานปรับปรุง
ศาลานวดแผนไทย,
งานปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ จานวน
5 หลัง, งานก่อสร้าง
บันไดทางเชื่อม
(รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่
เทศบาลกาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

750,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

มีศาลาที่ได้รับการ
ประชาชนได้ใช้ศาลา
ปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้เกิดประโยชน์และ
และให้บริการ
ได้รับความปลอดภัย
ประชาชน จานวน 5
หลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯหาดใหญ่
ชีวาสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 จัดหาระบบออก
ใบอนุญาตสถาน
ประกอบการค้าตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ.2535

1.เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลการออก
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ.2535
2. มีความสะดวกใน
การจัดพิมพ์คาขอ
ใบเสร็จและ
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ.2535
3. เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่
รับบริการ
4. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานให้กับ
เจ้าหน้าที่
5. เป็นการพัฒนา
และนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้กับองค์กร

รวม

มีระบบโปรแกรม
ฐานข้อมูลการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาต
ประกอบการค้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-

-

250,000

8,352,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

-

-

-

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวดในการ
ติดต่อราชการ
2. ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนที่มารับ
บริการมีความพึงพอใจ

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
1. มีโปรแกรมเพือ่ ใช้ใน
การออกใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ.2535
2. มีความสะดวกในการ
จัดพิมพ์คาขอใบอนุญาต
3. ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการรับ
บริการด้านใบอนุญาตฯ
4. สามารถประมวลผล
ข้อมูลการออกใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุขทุกชนิด
5. สามารถจัดเก็บข้อมูล
หลักฐานของผู้ประกอบใน
ฐานข้อมูล
6. สามารถกาหนดและ
จัดเก็บข้อมูลพิกดั ทีต่ งั้ ร้าน
ผ่าน Google Map โดย
บันทึกผ่านโปรแกรมทาให้
ทราบทีต่ งั้ ร้านสามารถใช้
ในการดาเนินการที่
เกีย่ วข้องกับการตรวจร้าน
และออกใบอนุญาต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เทศบาลพบประชาชน เพื่อนาบริการต่างๆ
เยี่ยมบ้าน แลเมือง
ของเทศบาลไปสู่
ประชาชนและรับฟัง
ปัญหา-ความต้องการ
ของประชาชน

รวม

จัดกิจกรรม เทศบาล
พบประชาชน..เยี่ยม
บ้านแลเมือง
ครอบคลุมทุกชุมชน

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000
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แบบ ผ.02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 จัดกิจกรรมเทศบาล
พบประชาชน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

1,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
สานักการ
บริการอย่างทั่วถึง
สาธารณสุขฯ
และสามารถแก้ปัญหา
ได้ตรงกับความต้องการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงถนนภายใน
สานักงานในบริเวณ
ศูนย์เครื่องจักรกลเป็น
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
ภายในฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกลให้มี
สภาพที่น่าอยู่และมี
ความเป็นระเบียบเรียบ

ก่อสร้างถนนแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต
ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
340.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,060.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

2 ปรับปรุงสานักงาน
ปฏิบัติการฝ่าย
วิศวกรรมโยธาถนน
สัจจกุล

เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซม
สานักงานปฏิบัติการ
ฝ่ายวิศวกรรมโยธาให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

- ปรับปรุงห้องน้า ,
ระบบไฟฟ้า
- ปรับปรุงภายใน
สานักงาน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กาหนด)

รวม

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

1,591,000

-

- ถนนแบบแอสฟัลท์
ผู้มาติดต่อราชการ
คอนกรีต
ได้รับความสะดวก
ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00 มากยิ่งขึ้น
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
340.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,060.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

-

-

300,000

-

-

-

-

1,891,000

-

-
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ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

ห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

สานักงานปฏิบัติการ สานักการช่าง
ของฝ่ายวิศวกรรม
ส่วนควบคุม
โยธาได้รับการ
การก่อสร้าง เขต 1
ปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.7 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อให้หอประชุมฯ
ปรับปรุงระบบภาพ
4,000,000
4,000,000
จัตุรัสนครหาดใหญ่

มีระบบภาพ แสง สี
เสียง ที่เพียงพอ ใน
การปฏิบัติราชการ
และทันสมัยสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น

รวม

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ระบบภาพ แสง สี
เสียง
หอประชุมฯ และ ผู้
ที่มาใช้บริการ
หอประชุมฯ

แสง สี เสียง
หอประชุมจัตุรัสนคร
หาดใหญ่โดยทาการ
ปรับปรุงระบบเสียง
หอประชุม, ปรับปรุง
ระบบภาพหอประชุม,
ปรับปรุงระบบไฟเวที
หอประชุม พร้อม
ติดตั้งและเดินระบบ

-

-

4,000,000
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4,000,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ระบบภาพ แสง สี
เสียง หอประชุมจัตุรัส
นครหาดใหญ่มีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับ
ยุคดิจิตอล ตอบสนอง
ต่อความต้องการของ
ผู้ใช้หอประชุมและ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานควบคุมเทศ
พาณิชย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับโครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.8 งบรายจ่ายเฉพาะการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ฝึกอบรมความรู้และ
มารยาทในการใช้
บริการสถานีขนส่ง
และการให้บริการ
ประชาชน

เพื่อพัฒนาบุคลากรใน ฝึกอบรมความรู้และ
การให้บริการ
มารยาทในการใช้
ประชาชน
บริการสถานีขนส่ง
และการให้บริการ
ประชาชน

รวม

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000
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แบบ ผ.02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

40,000 บุคลากรมีความรู้และ ประชาชนมีความพึง
มารยาทในการใช้
พอใจในการได้รับ
บริการสถานีขนส่ง
บริการที่ดี
และการให้บริการ
ประชาชนดีขึ้น

40,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับโครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.8.1 งบรายจ่ายเฉพาะการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

1 ก่อสร้างอาคารสถานี เพื่อความทันสมัย
ก่อสร้างอาคาร
ขน่งผู้โดยสารเทศบาล รองรับการบริการของ สานักงานสถานีขนส่ง
นครหาดใหญ่
สถานี ในอนาคตได้
ทั่วถึงอย่างเพียงพอ
ตามภารกิจที่ได้ถ่าย
โอนมาจากกรมการ
ขนส่งทางบกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นที่
พึงพอใจของการ
บริการได้อย่างดีเยี่ยม

-

-

180,000,000

-

-

รวม

-

-

180,000,000

-

-
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ให้บริการอย่างมี
ระบบตามภารกิจ
ผู้ใช้บริการมากขึ้น
แข่งขันกับสถานีอื่น ๆ
ได้ การจัดระบบ
สะดวก สบาย
ปลอดภัย มากขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้ใช้บริการมีความพึง สถานีขนส่ง
พอใจมากขึ้นความ
ผู้โดยสารฯ
ปลอดภัยมากขึ้นทุก
ขั้นตอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดทาป้ายและติดตั้ง
400,000
400,000
400,000
400,000 ป้ายชื่อถนนและซอย ประชาชนได้รับความ สานักปลัด
1 จัดทาป้ายชื่อถนน เพื่อให้ประชาชน
และซอย (เพิ่มเติม)
ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

ได้รับความสะดวกใน ป้ายชื่อถนนและซอย
การสัญจรและ
(เพิม่ เติม) จานวน 20
ติดต่อสื่อสาร
ป้าย ภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

รวม

จานวน 20 ป้าย

-

400,000

400,000
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400,000

400,000

สะดวกในการสัญจร
และสื่อสาร

ฝ่ายปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเตรียมความพร้อม เตรียมความพร้อมใน
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000 ประชาชนและ
1 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย

ในการรับมือกับ
การป้องกันและ
สถานการณ์อุทกภัยที่ บรรเทาอุทกภัย
อาจจะเกิดขึ้น
ให้แก่ประชาชน และ
หน่วยงานต่างๆ ในเขต
เทศบาล

รวม

หน่วยงานต่าง ๆ
ได้รับความเสียหาย
น้อยที่สุด

1,000,000

1,000,000

1,000,000
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1,000,000

1,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สามารถรับมือกับ
สานักปลัดเทศบาล
อุทกภัยที่จะส่งผล
ฝ่ายป้องกันฯ
กระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณแยก
ถนนแสงจันทร์

เพื่ออานวยความ
สะดวกความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนมากขึ้น

เปลี่ยนเสาสัญญาณไฟ
จราจรจากเดิมซึ่งใช้
งานมานาน มีการ
เสื่อมสภาพแล้ว
พร้อมขุดเจาะฝังท่อ
ร้อยสายใต้ดิน จานวน
3 ทางแยก ดังนี้
- ถ.ธรรมนูญวิถีตัดกับ
ถ.แสงจันทร์
- ถ.ศุภสารรังสรรค์ตัด
กับ ถ.แสงจันทร์
- ถ.ประชาธิปัตย์ตัด
กับ ถ.แสงจันทร์

-

-

900,000

199

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปรับปรุงสัญญาณไฟ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
จราจร คิดเป็นร้อยละ สะดวกและปลอดภัย ส่วนการโยธา
80 ของสัญญาณไฟ
จราจรที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณแยก
ถนนศุภสารรังสรรค์

เพื่ออานวยความ
สะดวกความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนมากขึ้น

เปลี่ยนเสาสัญญาณไฟ
จราจรจากเดิมซึ่งใช้
งานมานาน มีการ
เสื่อมสภาพแล้ว
พร้อมขุดเจาะฝังท่อ
ร้อยสายใต้ดิน จานวน
3 ทางแยก ดังนี้
- ถ.ศุภสารรังสรรค์
ตัดกับ ซอย 3
ถ.ศุภสารรังสรรค์
และบุญรอดอุทิศ
- ถ.ศุภสารรังสรรค์
ตัดกับ ถ.สามชัย
- ถ.ศุภสารรังสรรค์
ตัดกับ ถ.ประชาธิปัติย์
1

-

-

1,000,000

-

-

ปรับปรุงสัญญาณไฟ ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
จราจร คิดเป็นร้อยละ สะดวกและปลอดภัย ส่วนการโยธา
80 ของสัญญาณไฟ
จราจรที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ

3 ปรับปรุงเกาะกลาง
ถนนกาญจนวนิช
บริเวณสามแยกคลอง
เรียน

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจรของ
ประชาชน

ตัดเกาะกลางถนน
เพื่อทาช่องรอเลี้ยว
ความยาวไม่น้อยกว่า
30 ม. ปูผิวจราจรด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ประมาณ 60
ตร.ม. และย้ายแนวรั้ว
ต้นไม้ พร้อมเสา
สัญญาณไฟจราจร
และรั้วสแตนเลส

-

-

300,000

-

-

ประชาชนไม่น้อยกว่า ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
ร้อยละ 70 ได้รับ
สะดวกและปลอดภัย ส่วนการโยธา
ความสะดวกในการ ในการสัญจร
สัญจร

200

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 จ้างเหมาตีเส้นจราจร เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

ทาการตีเส้นจราจร
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
หนา 3 มิลลิเมตร
พร้อมทาสีของถนน
ด้วยสีน้ามันและทาสี
กระถางต้นไม้บริเวณ
ถนนสายต่างๆ ภายใน
เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 11,250 ตร.ม.

-

-

4,500,000

-

-

ปรับปรุงถนนสาย
ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
หลักและสายรอง
สะดวกและปลอดภัย ส่วนการโยธา
ภายในเขตเทศบาล ในการสัญจร
นครหาดใหญ่ให้มี
เครื่องหมายควบคุม
การจราจรบนพื้นทาง
ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของถนน
สายหลักและถนนสาย
รอง

5 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนโชคสมาน 5 ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 21
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 8 ชุด

-

-

179,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

6 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนโชคสมาน 5 ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 20
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 10 ชุด

-

-

224,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

201

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนโชคสมาน 5 ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 19
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 10 ชุด

-

-

224,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

8 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนโชคสมาน 5 ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 15
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 13 ชุด

-

-

292,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

9 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนโชคสมาน 5 ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 11
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 15 ชุด

-

-

337,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

202

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนโชคสมาน 5 ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 9
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 15 ชุด

-

-

337,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

11 ปรับปรุงระบบแสง
สว่างถนนสุทธิสมิทธ์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 12 ชุด

-

-

269,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

12 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนวัดปลักกริม ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 13 ชุด

-

-

292,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

203

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 ปรับปรุงระบบแสง
สว่างถนนชื่นอุทิศ
แก้วสมิทธ์พัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 12 ชุด

-

-

269,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

14 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนบุญวรรณโณ ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 13 ชุด

-

-

292,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

15 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนสันติราษฎร์ ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 12 ชุด

-

-

269,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

16 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนเพชรเกษม ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 35
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 14 ชุด

-

-

314,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

17 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนเทศาพัฒนา ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 2
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 12 ชุด

-

-

269,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

18 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนเทศาพัฒนา ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 3
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 13 ชุด

-

-

292,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

19 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนเทศาพัฒนา ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 4
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 14 ชุด

-

-

314,000

20 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนเทศาพัฒนา ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 5
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 11 ชุด

-

-

247,000

-

21 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนเทศาพัฒนา ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 5/1
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 16 ชุด

-

-

359,000

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

22 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนเทศาพัฒนา ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 6
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 10 ชุด

-

-

224,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

23 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนเทศาพัฒนา ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 7
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 13 ชุด

-

-

292,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

24 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนกาญจนวนิช ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 12
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 8 ชุด

-

-

141,000

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

25 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนกาญจนวนิช ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 12/1
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 10 ชุด

-

-

177,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

26 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนกาญจนวนิช ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 13
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 15 ชุด

-

-

265,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

27 ปรับปรุงระบบแสง
สว่าง ซอยสุภาพ
อ่อนหวาน 1

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 11 ชุด

-

-

194,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28 ปรับปรุงระบบแสง
สว่าง ซอยสุภาพ
อ่อนหวาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 8 ชุด

-

-

136,000

29 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนกาญจนวนิช ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 2
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 14 ชุด

-

-

247,000

30 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนคล่องดาริห์ ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 14 ชุด

-

-

246,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

31 ปรับปรุงระบบแสง
สว่างถนนทวีรัตน์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 9 ชุด

-

-

159,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

32 ปรับปรุงระบบแสง
สว่างถนนเทียนจ่อ
อุทิศ 2

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 9 ชุด

-

-

158,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

33 ปรับปรุงระบบแสง
สว่างถนนเทียนจ่อ
อุทิศ 3

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 20 ชุด

-

-

349,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
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34 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่าง ซอยพระอาทิตย์ ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 9 ชุด

-

-

159,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

35 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่าง ซอยพระจันทร์ ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 7 ชุด

-

-

123,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

36 ปรับปรุงระบบแสง
สว่าง ซอยพระศุกร์

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 8 ชุด

-

-

141,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน
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2565
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รับผิดชอบ

37 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนเพชรเกษม ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 47
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 14 ชุด

-

-

247,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

38 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนเพชรเกษม ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 49
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 11 ชุด

-

-

194,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

39 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนเพชรเกษม ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 51
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 13 ชุด

-

-

230,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม
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40 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนเพชรเกษม ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 57
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 8 ชุด

-

-

141,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

41 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนกาญจนวนิช ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 7
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 10 ชุด

-

-

177,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

42 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนกาญจนวนิช ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 6
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 11 ชุด

-

-

187,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม
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43 ปรับปรุงระบบแสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สว่างถนนกาญจนวนิช ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
ซอย 9
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

ติดตั้งโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 11 ชุด

-

-

194,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

44 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนธรรมนูญวิถี จาก
แยกถนนราษฎร์ยินดี
ถึงถนนเสน่หานุสรณ์

ตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนธรรมนูญวิถี จาก
แยกถนนราษฏ์ยินดี
ถึงถนนเสน่หานุสรณ์
โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า
เหล็กรีดรูปทรงโมเดิล
ความสูง 8.00 เมตร
พร้อมโคมไฟ LED
ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมฐานเสา จานวน
114 ต้น และ
ตู้ควบคุม จานวน 4
ชุด (รูปแบบและ
รายละเอียดก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

8,300,000

-

-

ประชาชนมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
และลดอาชญากรรม

ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวมีความ ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอ ผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพังงาน

214

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 เพิ่มประสิทธิภาพการ 1.เพื่อเพิ่ม
ระบายน้าสถานีสูบน้า ประสิทธิภาพการ
ปลายคลองเตย
ระบายน้าในคลองเตย
ให้มากขึ้นรับมือกับ
สภาวะอากาศที่
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
2. เพื่อให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การควบคุมการ
ทางานของเครื่องสูบ
น้าจากระยะไกล

เพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องสูบน้า สถานี
สูบน้าปลายคลองเตย
โดยทาการ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้า
ชนิดจุ่มใต้น้าอัตรา
การสูบไม่น้อยกว่า 6
ลบ.ม/วินาที ขนาด
มอเตอร์ไม่น้อยกว่า
350 kw จานวน 2
เครื่อง
- ติดตั้งตู้ควบคุม
เครื่องสูบน้าแบบ Soft
start 1 MOB: 3
mee และตู้ควบคุม
SCREEN,
CONVEYOK &
PCEPanel
- ติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันน้าวน
(Suetion Box For
Antie vortex)
- ติดตั้ง Over Head
Crane ขนาด 10 ตัน
และ Gantry Crane
ขนาด 5 ตัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

34,000,000
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25,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

25,000,000 1.ลดปัญหาการชารุด
ของเครื่องสูบน้า
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการบารุงรักษา
3. เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลดความเสียหายที่
สานักการช่าง
เกิดขึ้นจากอุทกภัยทั้ง ส่วนช่างสุขาภิบาล
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 ก่อสร้างขนส่งน้าจาก เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
หน้าโรงพยาบาลค่าย ท่วมขังบริเวณหน้า
เสนาณรงค์ คลอง ร.5 รพ.ค่ายเสนาณรงค์
หลังวัดหงส์ประดิษฐา
ราม
47 ก่อสร้างท่อขนส่งน้า
จากถนนจันทร์
ประทีปถึงคลองเตย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คสล.ขนาด
1.50 x 1.50 ม.ความ
ยาว 350 ม. พร้อม
ระบบบ่อพักและท่อ
เชื่อม

-

-

30,000,000

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้าบริเวณ
หน้าโรงพยาบาลค่าย
เสนาณรงค์ คลองร.5

เพื่อเร่งระบายน้าจาก 1.ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ชุมชนเป็นการแก้ไข ขนาด 1.20 x 1.20
ปัญหาน้าท่วมขังซ้าซาก เมตร ความยาว 530
เมตร พร้อมบ่อพัก
2.ก่อสร้างบ่อสูบน้า
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้า 0.5 ลบ.ม. ต่อนาที
พร้อมวาง ท่อ PE
ขนาด 0.5 เมตร
ความยาว 550 เมตร
3.งานผิวจราจร
คอนกรีต จานวน
2,400 ตารางเมตร

-

-

31,000,000

-

-

แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง 1.ลดผลกระทบจาก
ชุมชนได้อย่างมี
น้าท่วม
ประสิทธิภาพ
2.เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า
3.สร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ประชาชน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.แก้ไขปัญหาน้าท่วม สานักการช่าง
ขังบริเวณหน้า รพ. ส่วนช่างสุขาภิบาล
ค่ายเสณาณรงค์
2. ช่วยเร่งการระบาย
น้าลงสู่คลอง ร.5 ได้ดี
สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

48 ติดตั้งระบบติดตาม
และรายงานระบบ
ป้องกันอุทกภัยและ
คุณภาพน้า

1. เพื่อติดตาม
สถานะการทางาน
ของสถานีสูบน้าและ
แก้มลิง
2. เพื่อติดตามระดับ
น้าในคลอง, แก้มลิง
3. เพื่อติดตาม
คุณภาพน้าในคลอง
ต่างๆ และบึงน้า
สาธารณะต่างๆ

1. มีระบบติดตามและ
รายงานระดับน้าและ
สถานะสถานีสูบน้า 19
แห่งคลองอู่ตะเภา
คลอง ร.1 คลองเตย
คลอง 30 เมตร คลอง
เรียน
2. มีระบบติดตาม
คุณภาพน้าในคลองอู่
ตะเภา, คลอง ร.1 ,
คลองเตย, คลองเรียน
คลอง 30 เมตร ,บึงน้า
ในสวนสาธารณะบึง
ศรีภูวนารถ
3. มีการแสดงผลใน
ห้องติดตาม
สถานการณ์อุทกภัย
และมลพิษสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

10,000,000

217

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

1. มีข้อมูลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และ
การประเมินเพื่อการ
บริหารจัดการอุทกภัย
แบบทันท่วงที
2. มีข้อมูลคุณภาพน้า
ในคลองต่างๆ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เทศบาลมีระบบ สานักการช่าง
ข้อมูลเพื่อการบริหาร ส่วนช่างสุขาภิบาล
จัดการและการเตือน
ภัยที่ทันท่วงที
2. มีข้อมูลคุณภาพน้า
เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์การ
บริหารจัดการและ
การพัฒนางานใน
อนาคต
3. ลดความเสียหายที่
เกิดจากอุทกภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

49 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้าแก้มลิง
สนามกอล์ฟค่าย
เสนาณรงค์

1. เพื่อให้น้าที่ระบาย
จากแก้มลิงสนาม
กอล์ฟ ไหลลงสู่ท่อ
ขนส่งน้าได้สะดวก
ยิ่งขึ้นลดปัญหาน้าล้น
คูระบายน้าเดิม
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้าจาก
แก้มลิงให้สามารถไหล
ระบายได้ง่ายและ
รวดเร็ว
3. ลดปัญหาการเกิด
น้าท่วมขังและน้าล้น
ถนนสายกาญจนวนิช
หน้าค่ายเสนาณรงค์

1.ก่อสร้างคูระบายน้า
ขนาดไม่น้อยกว่า
1.20 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

4,300,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้าแก้มลิง
สนามกอล์ฟค่าย
เสณาณรงค์

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

.ลดปัญหาการเกิดน้า สานักการช่าง
ท่วมฉับพลันจากการ ส่วนช่างสุขาภิบาล
ระบายน้าในแก้มลิง
ไม่ทัน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50 เพิ่มประสิทธิภาพการ 1.เพื่อให้การระบาย จัดทาบานประตู
ระบายน้าแก้มลิง
น้าจากแก้มลิง
ระบายน้าแบบบาน
ศูนย์วิจัยการยาง
ศูนย์วิจัยการยาง
หมุนพร้อมท่อส่งน้า
รวดเร็วยิ่งขึ้น
2.ลดปัญหาการอุดตัน
ของทางเข้าบ่อสูบ
ระบายน้าจากวัชพืช
และใบไม้โดยรอบ
แก้มลิง
3.ลดปัญหาการสูบ
น้าของสถานีสูบ
ระบายน้าแก้มลิง
ศูนย์วิจัยการยางที่ไม่
สามารถสูบได้จาก
วัชพืชและใบไม้อุดตัน
ทางน้าเข้าบ่อสูบน้า
51 ก่อสร้างบ่อรวบรวม - ป้องกันน้าล้นไหล
น้าพร้อมติดตั้งเครื่อง ลงบ่อสูบไม่ทัน
สูบน้า หลังวัดโคก
- รองรับปริมาณ
สมานคุณ
น้าฝนที่คาดว่าเพิ่มขึ้น
ทุกๆปี

ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้า
ขนาด 6x6x8 เมตร
(ก x ย x ส) พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้า
ขนาด 45 Kw สูบน้า
ได้ไม่น้อยกว่า 0.3
ลบ.ม.ต่อวินาที
จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-

750,000

-

4,600,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

-

เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้าของ
สถานีสูบน้าแก้มลิง
ศูนย์วิจัยการยาง

- สูบน้าในพื้นที่ส่งออก
ไปยังลาน้าสาธารณะ
ได้ 0.6 ลบ.ม.ต่อวินาที
ส่งผลให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจในการ
ดูแลทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
1.ลดปัญหาการเกิด
น้าท่วมขังน้าท่วม
ฉับพลันจากการ
ระบายน้าไม่ทัน
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้าของ
สถานีสูบน้าแก้มลิง
ศูนย์วิจัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ลดการเอ่อล้นของน้า สานักการช่าง
ขณะฝนตกได้ 100% ส่วนช่างสุขาภิบาล
(ถนนราษฎอุทิศ ซอย
22)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

52 ก่อสร้างรวบรวมน้า
- ติดตั้งเครื่องสูบน้า
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ ทดแทนเครื่องสูบน้า
น้าบนถนนโชคสมาน เคลื่อนที่
5 ซอย 7
- เพิ่มขีด
ความสามารถการไหล
ของน้าอันเนื่องมาจาก
ระดับพื้นผิวมีระดับ
ต่างกันน้อย

ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้า
ขนาด 6x6x8 เมตร
(ก x ย x ส) พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้า
ขนาด 45 Kw จานวน
2 เครื่องแต่ละเครื่อง
สามารถสูบน้าได้ไม่
น้อยกว่า 0.3 ลบม./
วินาที

-

-

4,500,000

-

- สามารถรวบรวมน้า
และลาเลียงน้าออกไป
ยังลาน้าสาธารณะได้
ไม่น้อยกว่า 0.6
ลบม./วินาทีส่งผลให้
ประชาชนเกิดความ
มั่นใจในการดูแล
ทรัพย์สิน

53 ก่อสร้างบานเปิด - ปิด เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประตูน้า ช่องลัด
บริหารจัดการน้าใน
คลองเตย (หน้าเพชร คลองเตย
สยาม)

ก่อสร้างบานประตูน้า
บริเวณช่องลัดคลองเตย
ข้างโรงเรียนเพชรสยาม
จานวน 3 บาน โดยแต่
ละบานสามารถปรับ
ระดับความสูงของน้าได้
3 ระดับ พร้อมมีระบบ
เปิด - ปิด ด้วยระบบ
ไฟฟ้า

-

-

3,450,000

-

- สามารถบริหารจัดการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สามารถเร่งระบายน้า สานักการช่าง
บริเวณพื้นที่ ซอย 7 ส่วนช่างสุขาภิบาล
และท่อขนส่งน้าถนน
โชคสมาน

- ลดปริมาณน้าเสีย สานักการช่าง
ความสูงของระดับน้าใน ลงสู่คลองเตย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
คลองเตยได้อย่างมี
- เพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพกรณีมีฝน ในการควบคุมระบบ
ตกหนักพืน้ ที่สามารถ ระบายน้า
ดาเนินการเปิดบาน
- สามารถรองรับ
ประตูเพือ่ ให้น้าไหลผ่าน
ระบบควบคุมทางไกล
เมืองได้อย่างรวดเร็ว
ในอนาคต

54 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค

เพื่อสนับสนุนการ
อุดหนุนการประปา
ปรับปรุงระบบประปา ส่วนภูมิภาคในการ
ให้เพียงพอและทั่วถึง ปรับปรุงระบบประปา

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ
ที่ได้รับบริการเพิ่มขึ้น บริการอย่างทัว่ ถึง

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา

55 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

เพื่อสนับสนุนการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่างให้เพียงพอ
และทั่วถึง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ
ที่ได้รับบริการเพิ่มขึ้น บริการอย่างทัว่ ถึง

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา

2,000,000 148,760,000

27,000,000

รวม

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

2,000,000
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27,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อปรับปรุงถนนให้
พร้อมรางระบายน้้า ได้มาตรฐานสะดวก
บริเวณปลายซอย
ต่อการจราจร
10/13 ถนนเพชรเกษม

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล.พร้อมทาง
เท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้้า แบบลด
ระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟาก
ของถนน ขนาด
ปากกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 88.60
เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้างประมาณ
5.30-6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 44.30 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
261 ตารางเมตร

-

-

550,000
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ค.ส.ล.บนรางระบาย ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1
น้้า แบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากของถนน
ขนาดปากกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
88.60 เมตร
- ถนน ค.ส.ล. กว้าง
ประมาณ 5.30-6.00
เมตร ยาวประมาณ
44.30 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
261 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
แบบแอสฟัลท์
ได้มาตรฐานสะดวก
คอนกรีตผสม
ต่อการจราจร
ยางพารา ถนนเพชร
เกษม ตั้งแต่โรงแรม วี
แอล ไปจนถึงถนน
กาญจนวนิช (บริเวณ
สามแยกคอหงส์)

- ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนเพชร
เกษม ตั้งแต่โรงแรม วี
แอล ถึงบริเวณวง
เวียนน้้าพุ หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร ความ
กว้างรวม 20.80 25.80 เมตร ความยาว
700 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 14,940
ตารางเมตร
- ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนเพชร
เกษม ตั้งแต่บริเวณ
วงเวียนน้้าพุถึงถนน
กาญจนวนิช (บริเวณ
สามแยกคองหงส์)
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ความกว้างรวม
19.80 - 24.80 เมตร
ความยาว 2,992 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
62,650 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

42,100,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีตผสม
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ยางพารา ถนนเพชร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1
เกษม ตั้งแต่โรงแรม วี
แอล ถึงบริเวณวง
เวียนน้้าพุ หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร ความ
กว้างรวม 20.80 25.80 เมตร ความยาว
700 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 14,940
ตารางเมตร
- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตผสม
ยางพารา ถนนเพชร
เกษม ตั้งแต่บริเวณ
วงเวียนน้้าพุถึงถนน
กาญจนวนิช (บริเวณ
สามแยกคองหงส์)
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ความกว้างรวม
19.80 - 24.80 เมตร
ความยาว 2,992 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
62,650 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 ปรับปรุงทางเท้า
บริเวณโดยรอบ
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

ปรับปรุงทางเท้า พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,625
ตร.ม.

-

-

3,000,000

-

-

ทางเท้า พื้นที่ไม่น้อย ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
กว่า 1,625 ตร.ม.
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1

4 ปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนให้
บริเวณโดยรอบ
ได้มาตรฐานสะดวก
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต่อการจราจร

ปรับปรุงทางเท้า พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,025
ตร.ม.

-

-

5,000,000

-

-

ทางเท้า พื้นที่ไม่น้อย ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
กว่า 3,025 ตร.ม.
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1

5 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต ได้มาตรฐานสะดวก
ผสมยางพารา ถนน ต่อการจราจร
นิพัทธ์สงเคราะห์ 1
(เริ่มต้นจากวงเวียน
น้้าพุถึงแยกถนน
สัจจกุล)

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์
คอนกรีตผสม
ยางพารา หนาเฉลี่ย
0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 12,590 ตร.ม.

-

-

7,500,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัสท์คอนกรีตผสม
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ยางพารา หนาเฉลี่ย ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 12,590 ตร.ม.

6 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
แบบแอสฟัลท์
ได้มาตรฐานสะดวก
คอนกรีต ซอยทองดี 1 ต่อการจราจร

- ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 5.50-7.30
เมตร ยาวประมาณ
117.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
750 ตารางเมตร

-

-

405,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 5.50-7.30 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
เมตร ยาวประมาณ
117.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
750 ตารางเมตร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนเพชร
เกษม ซอย 5

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 7.80 เมตร
ยาวประมาณ 420.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,276
ตารางเมตร

-

-

1,625,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 7.80 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
ยาวประมาณ 420.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,276
ตารางเมตร

8 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต ได้มาตรฐานสะดวก
ถนนคลองเรียน 2
ต่อการจราจร
ซอย 2

- ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 7.00 - 8.60
เมตร ยาวประมาณ
523.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,160 ตารางเมตร

-

-

1,865,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 7.00 - 8.60 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
เมตร ยาวประมาณ
523.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,160 ตารางเมตร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
แบบแอสฟัลท์
ได้มาตรฐานสะดวก
คอนกรีต ถนนนิพัทธ์ ต่อการจราจร
อุทิศ 3 ซอย 2

- ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 7.40 - 8.80
เมตร ยาวประมาณ
510.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,300 ตารางเมตร

-

-

1,923,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 7.40 - 8.80 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
เมตร ยาวประมาณ
510.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,300 ตารางเมตร

10 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต ได้มาตรฐานสะดวก
ถนนราษฏร์ยินดี ซอย ต่อการจราจร
8

- ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 7.50 - 8.00
เมตร ยาวประมาณ
275.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,250 ตารางเมตร

-

-

1,040,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 7.50 - 8.00 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
เมตร ยาวประมาณ
275.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,250 ตารางเมตร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

11 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
แบบแอสฟัลท์
ได้มาตรฐานสะดวก
คอนกรีต ถนนเจริญสุข ต่อการจราจร

- ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 6.50 เมตร
ยาวประมาณ 210.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,365
ตารางเมตร

-

-

593,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 6.50 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
ยาวประมาณ 210.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,365
ตารางเมตร

12 ก่อสร้างปรับปรุงซอย เพื่อปรับปรุงถนนให้
แยกถนนเพชรเกษม ได้มาตรฐานสะดวก
ซอย 17
ต่อการจราจร

- ก่อสร้างทางเท้า
ค.ส.ล.แบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
ยาวประมาณ 150.00
เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 4.40-5.60
เมตร ยาวประมาณ
124.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
880.00 ตารางเมตร

-

-

698,000

-

-

- ทางเท้า ค.ส.ล.
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
แบบลดระดับ(เสมอ สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ผิวจราจร) ขนาดกว้าง ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
0.70 เมตร ยาว
ประมาณ 150.00
เมตร
- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 4.40-5.60
เมตร ยาวประมาณ
124.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
880.00 ตารางเมตร

226

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
ราษฏร์ยินดี ซอย 6 /1 ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบ
ลดระดับ(เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 136.00
เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 7.00 เมตร
ยาวประมาณ 136.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 952 ตาราง
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

1,087,000

227

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.50 เมตร พร้อมทาง ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
เท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้้าแบบลด
ระดับ(เสมอผิวจราจร)
- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 7.00 เมตร
ยาวประมาณ 136.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 952 ตาราง
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
ผิวจราจรแบบ
ได้มาตรฐานสะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อการจราจร
ซอยพิมพ์ศรีทอง

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบ
ลดระดับ(เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาว
ประมาณ 89.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย
2.40 เมตร ยาว
ประมาณ 44.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
106.80 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

2565
(บาท)

436,000

-

-

228

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.40 เมตร พร้อมทาง ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
เท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้้าแบบลด
ระดับ(เสมอผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.70
เมตร ยาวประมาณ
89.00 เมตร
- ผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างเฉลี่ย 2.40 เมตร
ยาวประมาณ 44.50
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 106.80
ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
ซอยทองดี 3
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบ
ลดระดับ(เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 79.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย
3.20 เมตร ยาว
ประมาณ 73.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
233.60 ตารางเมตร
- ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 80.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 320 ตาราง
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

750,000

229

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.50 เมตร พร้อมทาง ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
เท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้้าแบบลด
ระดับ(เสมอผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
79.00 เมตร
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.20
เมตร ยาวประมาณ
73.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
233.60 ตารางเมตร
- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 80.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 320 ตาราง
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรถนนเสน่หา
นุสรณ์ ตั้งแต่ถนน
ธรรมนูญวิถีถึงถนน
ประชาธิปัตย์

เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการสัญจร มีความ
แข็งแรงและสวยงาม

- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย
0.20 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,850
ตารางเมตร
- ปูพื้นหินธรรมชาติ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,850 ตารางเมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,900,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ถนนผิวจราจรแบบ ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,850 ตารางเมตร
- พื้นหินธรรมชาติ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,850 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
ผิวจราจรแบบ
ได้มาตรฐานสะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อการจราจร
ซอยแยกถนนคลอง
เรียน 2 ซอย 3

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 35.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย
6.20 เมตร ยาว
ประมาณ 17.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 108.50
ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

266,000

231

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- - รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ขนาดปากกว้าง 0.50 สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เมตร พร้อมทางเท้า ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้าแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 35.00
เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างเฉลี่ย 6.20 เมตร
ยาวประมาณ 17.50
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
108.50 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

18 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนนิพัทธิ์ภักดี

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 7.70 - 9.60
เมตร ยาวประมาณ
513.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,700 ตารางเมตร

-

-

1,800,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 7.70 - 9.60 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
เมตร ยาวประมาณ
513.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,700 ตารางเมตร

19 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนจันทร์ประทีป
ด้านทิศใต้

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 3.20 - 8.00
เมตร ยาวประมาณ
260.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.04 - 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,380
ตารางเมตร

-

-

490,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 3.20 - 8.00 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
เมตร ยาวประมาณ
260.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.04 - 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,380
ตารางเมตร

20 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. เพื่อปรับปรุงถนนให้
บนรางระบายน้้า
ได้มาตรฐานสะดวก
ซอยทวีรัตน์อุทิศ
ต่อการจราจร

ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 297.00
เมตร

-

-

420,000

-

-

ฝาปิด ค.ส.ล. บนราง ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ระบายน้้า ขนาดกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.80 เมตร ยาว
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ประมาณ 297.00
เมตร

232

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
เทศาพัฒนา ซอย 12 ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 7.50 - 8.00
เมตร ยาวประมาณ
339.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,640 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

1,000,000

233

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 7.50 - 8.00 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
เมตร ยาวประมาณ
339.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,640 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 ก่อสร้างปรับปรุงซอย เพื่อปรับปรุงถนนให้
แยกซอย 41 ถนน
ได้มาตรฐานสะดวก
เพชรเกษม ตรงข้าม ต่อการจราจร
ซอย 41/2
ถนนเพชรเกษม

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า ทั้ง
สองฟากถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 160.00
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ
4.20 เมตร ยาว
ประมาณ 80.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
336 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

820,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ขนาดปากกว้าง 0.50 สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เมตร พร้อมฝาปิด ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้า ทั้งสองฟากถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 160.00
เมตร
- ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 4.20
เมตร ยาวประมาณ
80.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
336 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 ก่อสร้างปรับปรุงซอย เพื่อปรับปรุงถนนให้
แยกถนนเทศาพัฒนา ได้มาตรฐานสะดวก
เชื่อมต่อ ซอย 35
ต่อการจราจร
ถนนเพชรเกษม

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 132.00
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ
2.70 - 5.00 เมตร
ยาวประมาณ 132.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 515 ตาราง
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

840,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ขนาดปากกว้าง 0.50 สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เมตร พร้อมฝาปิด ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้า ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
132.00 เมตร
- ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 2.70 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 132.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 515 ตาราง
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

24 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
เพชรเกษม ซอย 49 ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 42.00
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ
4.40 เมตร ยาว
ประมาณ 40.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
176 ตารางเมตร

-

-

300,000

-

-

- รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ขนาดปากกว้าง 0.50 สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เมตร พร้อมฝาปิด ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้า ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
42.00 เมตร
- ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 4.40
เมตร ยาวประมาณ
40.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
176 ตารางเมตร

25 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนทุ่งเสา 2

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 8.60 10.50 เมตร ยาว
ประมาณ 1,013 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
10,300 ตารางเมตร

-

-

4,300,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 8.60 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
10.50 เมตร ยาว
ประมาณ 1,013 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
10,300 ตารางเมตร

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

26 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนจันทร์นิเวศน์ 3

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 8.00 19.00 เมตร ยาว
ประมาณ 293.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,000
ตารางเมตร

-

-

1,200,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 8.00 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
19.00 เมตร ยาว
ประมาณ 293.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,000
ตารางเมตร

27 ปรับปรุงผิวจราจร
ซอยบุญวรรณโณ

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร
ยาวประมาณ 320.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,560
ตารางเมตร

-

-

1,000,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 8.00 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ยาวประมาณ 320.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,560
ตารางเมตร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนชื่นอุทิศแก้ว
สมิทธิ์พัฒนา

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 8.00 -8.50
เมตร ยาวประมาณ
395.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,300 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

1,250,000

238

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 8.00 -8.50 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
เมตร ยาวประมาณ
395.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,300 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 ก่อสร้างปรับปรุง ซอย เพื่อปรับปรุงถนนให้
ผดุงทอง ส่วนที่เหลือ ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 37.00
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ
6.30 เมตร ยาว
ประมาณ 19.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
120 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

280,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.50 เมตร พร้อมฝา ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ปิด ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้า ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 37.00 เมตร
- ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 6.30
เมตร ยาวประมาณ
19.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
120 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

30 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนประชาอุทิศ
ด้านทิศใต้

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 10.40 10.50 เมตร ยาว
ประมาณ 100.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,040
ตารางเมตร

-

-

400,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 10.40 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
10.50 เมตร ยาว
ประมาณ 100.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,040
ตารางเมตร

31 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ซอยปานอุทิศ ถนน
สาครมงคล 2

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า
569 เมตร

-

-

800,000

-

-

ฝาปิด ค.ส.ล. บนราง ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ระบายน้้า ขนาดกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.80 เมตร ความยาว ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ไม่น้อยกว่า 569 เมตร

32 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนสุดา
นิเวศน์

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,750
ตารางเมตร

-

-

600,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,750 ตารางเมตร

33 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอย
สมบูรณ์ประดิษฐ์
ถนนสาครมงคล 2

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 770 ตาราง
เมตร

-

-

260,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต หนา สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เฉลี่ย 0.05 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 770
ตารางเมตร
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ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ซอยโชคสมานคุณ 1
(ส่วนที่เหลือ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า
52 เมตร

-

-

74,000

-

-

ฝาปิด ค.ส.ล. บนราง ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ระบายน้้า ขนาดกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.80 เมตร ความยาว ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ไม่น้อยกว่า 52 เมตร

35 ก่อสร้างปรับปรุง
เพื่อความปลอดภัยใน
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ การสัญจรและความ
คอนกรีตและ
สะอาดสวยงามของ
ผิวจราจรแบบ
บ้านเมือง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณแยกสะพาน
พิทักษ์คุมพล ถนน
สาครมงคล 2 และ
ถนนสัจจกุล (ช่วงที่ 1)

- ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย
0.25 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,525
ตารางเมตร
- ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,700
ตารางเมตร

-

-

8,100,000

-

-

- ผิวจราจรแบบ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,525 ตารางเมตร
- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,700 ตารางเมตร

36 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนโชค
สมาน 5 (ส่วนที่เหลือ)

ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000
ตารางเมตร

-

-

700,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,000 ตารางเมตร

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง
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ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

37 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อความปลอดภัยใน
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต การสัญจรและความ
ซอย 1 ถนนสาลี
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 560 ตาราง
เมตร

-

-

190,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีต หนา สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เฉลี่ย 0.05 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560
ตารางเมตร

38 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอย 2 ถนน
สาลี

ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,100
ตารางเมตร

-

-

370,000

-

-

ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,100 ตารางเมตร

-

-

150,000

-

-

ทางเท้า พื้นที่ไม่น้อย ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
กว่า 90 ตารางเมตร สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

39 ก่อสร้างทางเท้า
เพื่อความปลอดภัยใน ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่
ถนนข้างวัดหาดใหญ่ใน การสัญจรและความ ไม่น้อยกว่า 90 ตาราง
สะอาดสวยงามของ เมตร
บ้านเมือง
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ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

40 ก่อสร้างปรับปรุงราง
ระบายน้้า ค.ส.ล.
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอยโชค
สมานคุณ 5

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปิด ขนาดปากกว้าง
0.50 เมตร พร้อมฝา
ปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 99.00
เมตร
-ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 190 ตาราง
เมตร

-

-

450,000

-

-

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ขนาดปากกว้าง 0.50 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
เมตร พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 99.00
เมตร
- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190
ตารางเมตร

41 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล.และฝาปิด
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้าถนนสุทธิหรรษา

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.70
เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 70 เมตร
- ก่อสร้างฝาปิด ค.
ส.ล.บนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า
131.00 เมตร

-

-

729,000

-

-

- รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ขนาดปากกว้าง 0.40 สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เมตร พร้อมฝาปิด ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
0.70 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 70 เมตร
- ฝาปิด ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้้า ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 131.00
เมตร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

42 เงินชดเชยค่างาน
โครงการก่อสร้าง ตาม
สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)

เพื่อชดเชยค่างาน
ก่อสร้างโครงการ ตาม
สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 5
มิถุนายน 2544

ชดเชยค่างาน
โครงการก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)

-

43 ติดตั้งป้ายแสดง
ขอบเขตที่
สาธารณประโยชน์

-เพื่อแสดงขอบเขต
พื้นที่แนวล้าราง
สาธารณประโยชน์ที่
ชัดเจนและป้องกัน
การรุกล้้าของเอกชน
-เพื่อให้การ
ควบคุมดูแลที่
สาธารณประโยชน์มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้าเนินการติดตั้งป้าย
แสดงขอบเขตล้าราง
สาธารณประโยชน์
จ้านวน 20 จุด

-

-

100,000

230,000

250,000

244

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

250,000

-

ค่างานโครงการ
ก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า
K) ที่ค้านวณค่า k
ของงานเกิน 0.04%

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ช้าระเงินชดเชยค่างาน ส้านักการช่าง
โครงการก่อสร้างตาม ส่วนควบคุมการ
สัญญาแบบปรับราคา ก่อสร้าง
ได้ (ค่า K) ตามที่
สัญญาก้าหนด

250,000 เอกชนรุกล้้าที่
-ท้าให้ประชาชนใน ส้านักการช่าง
สาธารณประโยชน์ลด พื้นที่ได้รับทราบ
ส่วนควบคุมอาคาร
น้อยลง
ขอบเขตพื้นที่
และผังเมือง
สาธารณประโยชน์
อย่างชัดเจน
-ท้าให้เกิดความ
สะดวกในการเข้าไป
ดูแลรักษาแนวล้าราง
สาธารณประโยชน์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

44 ก่อสร้างถนนน้าร่อง
ภายในพื้นที่บริเวณ
กอบกาญจน์

-เพื่อพัฒนาพื้นที่
ด้าเนินการก่อสร้าง
บริเวณกอบกาญจน์ ถนนน้าร่องผิวหิน
ให้ประชาชนเจ้าของ คลุกความยาว
ที่ดินมีเส้นทางสัญจร ประมาณ 500 เมตร
สามารถที่จะเข้าไป
พัฒนาพื้นที่ของตนเอง
ได้
-เพื่อเป็นการรองรับ
การขยายตัวของชุมชน
เมืองหาดใหญ่ใน
อนาคต
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการ
บริหารงานด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาล
นครหาดใหญ่มากยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

1,500,000

245

2,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,500,000 ประชาชนเจ้าของ
ที่ดินบริเวณพื้นที่กอบ
กาญจน์สามารถเข้า
ไปพัฒนาพื้นที่ของ
ตนเองได้

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-สามารถพัฒนาพื้นที่ ส้านักการช่าง
บริเวณกอบกาญจน์ ส่วนควบคุมอาคาร
เพื่อรองรับการ
และผังเมือง
ขยายตัวของชุมชน
เมืองหาดใหญ่ใน
อนาคต
-สามารถส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
-เป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของที่ดิน
บริเวณกอบกาญจน์
และสามารถแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ตาบอด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

45 ปรับปรุงคลองแม่เรียน -เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้้าของคลองแม่
เรียน
-เพื่อปรับปรุงพื้นที่
ด้านข้าง 2 ฝั่งคลองแม่
เรียนเป็นพื้นที่สีเขียว
และสันทนาการ
-เพื่อปรับปรุงสภาพ
คลองแม่เรียนจากเดิม
เป็นแหล่งเสื่อมโทรม
เป็นพื้นที่ที่ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ได้

ด้าเนินการก่อสร้าง
ดาดคอนกรีตคลองแม่
เรียนพร้อมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
ด้านข้าง 2 ฝั่งคลองแม่
เรียนความยาว
ประมาณ 530 เมตร

-

-

5,000,000

-

-

ประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณซอยบุญราช
1-4 มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 80%

-ประสิทธิภาพการ
ส้านักการช่าง
ระบายน้้าของคลองแม่ ส่วนควบคุมอาคาร
เรียนไหลลงคลองเตย และผังเมือง
ได้ดียิ่งขึ้น
-สภาพภูมิทัศน์คลอง
แม่เรียนดียิ่งขึ้นและ
ประชาชนในพื้นที่
สามารถใช้เป็นพื้นที่
สันทนาการได้
-ประชาชนยอมรับ
และมีความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลนคร
หาดใหญ่

46 ปรับปรุงลานสันทนา
การเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ด้าเนินการปรับปรุง
ลานสันทนาการ
บริเวณพื้นปิด
คลองเตยบริเวณ
สะพานเกี้ยนเฮง
ความยาวประมาณ
280 เมตร

-

-

12,800,000

-

-

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการให้บริการ
พื้นที่สันทนาการมาก
ขึ้น

-ประชาชนและ
ส้านักการช่าง
เยาวชนมีพื้นที่ในการ ส่วนควบคุมอาคาร
ประกอบกิจกรรม
และผังเมือง
สันทนาการ
-ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

-เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพิธีบรม
ราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10
-เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาสังคมและ
จิตใจของประชาชนที่
อยู่ในชุมชน ภายใน
เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

47 ประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
ควบคุมอาคารและผัง
เมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

-เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายด้านการ
ควบคุมและผังเมืองมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-เพื่อให้สถาน
ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไปได้
ตระหนักและปฏิบัติ
ตามกฎหมายควบคุม
อาคารและผังเมือง
อย่างเคร่งครัด

จัดประชุมให้ความรู้
ด้าน กฎหมายควบคุม
อาคารและผังเมืองแก่
ผู้น้าชุมชนสถาน
ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไป
จ้านวนประมาณ 200
คน

-

-

48 ก่อสร้างปรับปรุงทาง เพื่อปรับปรุงถนนให้
เท้าถนนกาญจนวนิช ได้มาตรฐานสะดวก
จากแยกถนนปุณ
ต่อการจราจร
กัณฑ์ถึงสามแยก
คอหงส์

- ปรับปรุงพื้นที่ทาง
เท้าทั้งสองฟากถนน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
13,800 ตารางเมตร
(รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก้าหนด)

-

-

40,000

2565
(บาท)
-

50,000,000

247

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่จะไม่มี
การก่อสร้างโดยไม่ได้
รับอนุญาต

-ประชาชนยอมรับ
ส้านักการช่าง
และปฏิบัติตาม
ส่วนควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุม
และผังเมือง
อาคารและผังเมือง
-ลดความขัดแย้งและ
เข้าใจคลาดเคลื่อนใน
การใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาการขอ
อนุญาตก่อสร้าง
-การก่อสร้างอาคาร
ต่างๆมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมาก
ขึ้น

-

ทางเท้าทั้งสองฟาก ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง เขต 2
ถนน พื้นที่ไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัย
13,800 ตารางเมตร ในการสัญจร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

49 ก่อสร้างถนนผิว
เพื่อปรับปรุงถนนให้
จราจรแบบคอนกรีต ได้มาตรฐานสะดวก
เสริมเหล็ก ซอยแยก ต่อการจราจร
ซอย 17
กาญจนวนิช (ซอยที่ 1)

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจร) ทั้งสอง
ฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 170 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6.00
เมตร ยาวประมาณ
85 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
510 ตารางเมตร
(รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก้าหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

1,500,000

248

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง เขต 2
ขนาดปากกว้าง 0.50 สะดวกและปลอดภัย
เมตร พร้อมทางเท้า ในการสัญจร
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้าแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากของถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 170
เมตร
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6.00
เมตร ยาวประมาณ
85 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
510 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50 ก่อสร้างถนนผิว
เพื่อปรับปรุงถนนให้
จราจรแบบคอนกรีต ได้มาตรฐานสะดวก
เสริมเหล็ก ซอยแยก ต่อการจราจร
ซอย 17
กาญจนวนิช (ซอยที่ 2)

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจร) ทั้งสอง
ฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 170 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6.00
เมตร ยาวประมาณ
85 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
510 ตารางเมตร
(รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก้าหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-

249

1,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง เขต 2
ขนาดปากกว้าง 0.50 สะดวกและปลอดภัย
เมตร พร้อมทางเท้า ในการสัญจร
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้าแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากของถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 170
เมตร
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6.00
เมตร ยาวประมาณ
85 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
510 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

51 ก่อสร้างถนนผิว
เพื่อปรับปรุงถนนให้
จราจรแบบคอนกรีต ได้มาตรฐานสะดวก
เสริมเหล็ก ซอยแยก ต่อการจราจร
ซอย 17
กาญจนวนิช (ซอยที่ 7)

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจร) ทั้งสอง
ฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 170 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6.00
เมตร ยาวประมาณ
85 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
510 ตารางเมตร
(รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก้าหนด)

-

-

-

1,500,000

-

- รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง เขต 2
ขนาดปากกว้าง 0.50 สะดวกและปลอดภัย
เมตร พร้อมทางเท้า ในการสัญจร
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้าแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากของถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 170
เมตร
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6.00
เมตร ยาวประมาณ
85 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
510 ตารางเมตร

52 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. เพื่อปรับปรุงถนนให้
บนรางระบายน้้า
ได้มาตรฐานสะดวก
ถนนเทศาพัฒนา ซอย ต่อการจราจร
6

ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 49.00
เมตร

-

-

-

80,000

-

ฝาปิด ค.ส.ล. บนราง ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง เขต 3
ระบายน้้า ขนาดกว้าง สะดวกและปลอดภัย
0.80 เมตร ยาว
ในการสัญจร
ประมาณ 49.00 เมตร

250

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

53 ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
เพชรเกษม ซอย 41/5 ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 6.00 - 8.00
เมตร ยาวประมาณ
152.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,150 ตารางเมตร

54 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ เพื่อปรับปรุงพื้นที่รก ด้าเนินการปรับปรุง
ข้างคลองเตย (หลัง ร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียว ภูมิทัศน์พื้นที่ข้าง
โรงแรมฟลอริด้า)
และสันทนาการ
คลองเตย(หลัง
โรงแรมฟลอริด้า)
จ้านวนประมาณ 0.63
ไร่

-

-

-

-

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

500,000

-

ผิวจราจรแบบแอส
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง ส่วน
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง สะดวกและปลอดภัย ควบคุมการก่อสร้าง
ประมาณ 6.00 - 8.00 ในการสัญจร
เขต 3
เมตร ยาวประมาณ
152.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,150 ตารางเมตร

500,000

-

ประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณโดยรอบ
โรงแรมฟลอริด้ามี
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 80%

-เทศบาลนครหาดใหญ่ ส้านักการช่างส่วน
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ควบคุมอาคาร
และประชาชน
และผังเมือง
สามารถใช้เป็นพื้นที่
สันทนาการได้
-สามารถป้องกัน
ประชาชนบุกรุกพื้นที่
สาธารณประโยชน์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

55 ประชาสัมพันธ์ผังเมือง -เพื่อให้ประชาชน
รวมเมืองหาดใหญ่
ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ได้
รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับผังเมืองรวม
เมืองหาดใหญ่ฉบับ
ปัจจุบัน
-เพื่อให้การบังคับใช้
ที่ดินตามผังเมืองรวม
เมืองหาดใหญ่มี
ประสิทธิภาพ

-จัดประชุมชี้แจง
สถานประกอบการ
และผู้น้าชุมชน
ประชาชนที่อยู่ภายใน
เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ให้รับทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผังเมืองรวมเมือง
หาดใหญ่ จ้านวน
ประมาณ 400 คน
-จัดท้าเอกสารแผ่นพับ
เพื่อแจกให้กับ
ครัวเรือนภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
จ้านวนประมาณ
100,000 ชุด
-จัดท้าสื่อวีดีทัศน์
เกี่ยวกับผังเมืองรวม
เมืองหาดใหญ่จ้านวน
1 รายการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-

252

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

สถานประกอบการ
และประชาชนที่อาศัย
ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ทุก
ครัวเรือนได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผังเมือง
รวมเมืองหาดใหญ่

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-ประชาชนภายในเขต ส้านักการช่างส่วน
เทศบาลนครหาดใหญ่ ควบคุมอาคาร
รับทราบข้อมูล
และผังเมือง
เกี่ยวกับผังเมืองรวม
เมืองหาดใหญ่ฉบับ
ปัจจุบัน
-ประชาชนมีความ
เข้าใจและยอมรับ
ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
เมืองหาดใหญ่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

56 พัฒนาระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เทศบาล
นครหาดใหญ่

-เพื่อด้าเนินการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ครอบคุลม
พื้นที่เทศบาลนคร
หาดใหญ่
-เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายใน
เทศบาลนครหาดใหญ่
มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน

ด้าเนินการจัดจ้าง
บริษัทที่ปรึกษา
ด้าเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เทศบาล
นครหาดใหญ่จ้านวน
1 รายการ

-

-

-

10,000,000

-

ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศทางด้าน
ภูมิศาสตร์ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน

-ประสิทธิภาพในการ ส้านักการช่างส่วน
บริหารจัดการของ
ควบคุมอาคาร
เทศบาลนครหาดใหญ่ และผังเมือง
ดียิ่งขึ้น
-สอดคล้องและ
สนับสนุนตามนโยบาย
THAILAND 4.0
-เทศบาลนคร
หาดใหญ่มีฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศที่
เป็นปัจจุบันและ
สะดวกในการสืบค้น
ข้อมูล

57 ก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานกีฬาชุมชนวัด
ปลักกริม

-เพื่ออ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่เข้ามา
ใช้บริการลานกีฬา
ชุมชนวัดปลักกริม
-เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์
พื้นที่ลานกีฬาได้มาก
ขึ้น

ด้าเนินการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลานกีฬา
ประกอบด้วย สนาม
ฟุตซอล 2 สนาม
สนามวอลเลย์บอล 1
สนาม และสนาม
ตะกร้อ 1 สนาม

-

-

-

7,000,000

-

มีจ้านวนผู้เข้ามาใช้
บริการลานกีฬาชุมชน
วัดปลักกริมมากขึ้นไม่
น้อยกว่า 30%

-สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้
บริการลานกีฬาชุมชน
วัดปลักกริม
-ท้าให้เกิดความคุ้มค่า
ในการใช้ประโยชน์
พื้นที่ลานกีฬามาก
ยิ่งขึ้น
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-ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
-ส้านักการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

58 ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ซอยข้างโรงพยาบาล
กรุงเทพ

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจร) ทั้งสอง
ฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 430 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง
ประมาณ 5.00-7.00
เมตร ยาวประมาณ
300 เมตร หนาเฉลี่ย
0.20 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
1,800 ตารางเมตร
(รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก้าหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-

254

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,850,000 - รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่างส่ เขต
ขนาดปากกว้าง 0.50 สะดวกและปลอดภัย 2
เมตร พร้อมทางเท้า ในการสัญจร
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้าแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากของถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 430
เมตร
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ
5.00-7.00 เมตร ยาว
ประมาณ 300 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 1,800
ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

59 ก่อสร้างถนนแบบ
เพื่อปรับปรุงถนนให้
คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้มาตรฐานสะดวก
ซอยประชายินดี (ข้าง ต่อการจราจร
ร้านคาร์แคร์)

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมก่อสร้างทาง
เท้า ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้า (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 135 เมตร
ทั้งสองฟากของถนน
- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 100
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร (รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก้าหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-

255

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,500,000 - รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง เขต 2
ขนาดปากกว้าง 0.50 สะดวกและปลอดภัย
เมตร พร้อมก่อสร้าง ในการสัญจร
ทางเท้า ค.ส.ล. บน
รางระบายน้้า (เสมอ
ผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 135 เมตร
ทั้งสองฟากของถนน
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 100 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
400 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

60 ปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อปรับปรุงถนนให้
สะพานยกระดับ
ได้มาตรฐานสะดวก
ค.ส.ล. ข้ามทางรถไฟ ต่อการจราจร
ถนนเพชรเกษม
(บริเวณหน้าสถานี
ต้ารวจภูธรหาดใหญ่
ถึงโรงแรมวีแอล)

- รื้อโครงสร้างสะพาน
ส่วนบน
- ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างสะพาน
ส่วนล่าง (เสา , คาน)
- ก่อสร้างสะพาน
ค.ส.ล. กว้าง 8 เมตร
ยาว 415 เมตร
- ติดตั้งระบบไฟส่อง
สว่าง (รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก้าหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-

256

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

65,000,000 สะพานยกระดับ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง เขต 2
ค.ส.ล. ข้ามทางรถไฟ สะดวกและปลอดภัย
ถนนเพชรเกษม
ในการสัญจร
(บริเวณหน้าสถานี
ต้ารวจภูธรหาดใหญ่
ถึงโรงแรมวีแอล)
ได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

61 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
ริมคลองเตยบริเวณทิศ ได้มาตรฐานสะดวก
เหนือของคลองเตย ต่อการจราจร
(ตรงข้ามที่จอดรถ
โรงแรม เจบี)

- ก่อสร้างก้าแพงกันดิน
สูง 1.80 เมตร ยาว
ประมาณ 19 เมตร
- ก่อสร้างผนังกันดินต่อ
ขึ้นจากผนังกันดิน
ของเดิม 0.40 เมตร
ยาวประมาณ 60 เมตร
- ก่อสร้างราวกันตกยาว
ประมาณ 360 เมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้า แบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 320 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ
5.00-7.00 เมตร ยาว
ประมาณ 300 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพืน้ ที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 1,800 ตาราง
เมตร (รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก้าหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-

257

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6,000,000 - ก้าแพงกันดินสูง
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง เขต 2
1.80 เมตร ยาว
สะดวกและปลอดภัย
ประมาณ 19 เมตร ในการสัญจร
- ผนังกันดินต่อขึ้น
จากผนังกันดินของเดิม
0.40 เมตร ยาว
ประมาณ 60 เมตร
- ราวกันตกยาว
ประมาณ 360 เมตร
- รางระบายน้้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 320 เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ
5.00-7.00 เมตร ยาว
ประมาณ 300 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 1,800
ตารางเมตร (รูปแบบ
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ก้าหนด)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

62 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
ซอยกลั่นสุณีอุทิศ
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า ทั้ง
สองฟากถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 574.00
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 4.40 เมตร
ยาวประมาณ 127.00
เมตร และกว้าง
ประมาณ 8.40 เมตร
ยาวประมาณ 160.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,902
ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-

258

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4,500,000 - รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง เขต 3
ขนาดปากกว้าง 0.50 สะดวกและปลอดภัย
เมตร พร้อมฝาปิด ในการสัญจร
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้า ทั้งสองฟากถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 574.00
เมตร
- ผิวทางคอนกรีต
กว้างประมาณ 4.40
เมตร ยาวประมาณ
127.00 เมตร และ
กว้างประมาณ 8.40
เมตร ยาวประมาณ
160.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,902 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

63 ก่อสร้างปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงถนนให้
ถนนกาญจนวนิช ซอย ได้มาตรฐานสะดวก
30
ต่อการจราจร

- ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า ทั้ง
สองฟากถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 390.00
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลทคอน
กรีต กว้างประมาณ
10.00 เมตร ยาว
ประมาณ 200.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000
ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-
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2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,500,000 - ก่อสร้างรางระบาย ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง เขต 3
น้้า ค.ส.ล. ขนาด
สะดวกและปลอดภัย
ปากกว้าง 0.50 เมตร ในการสัญจร
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า ทั้ง
สองฟากถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 390.00
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลทคอน
กรีต กว้างประมาณ
10.00 เมตร ยาว
ประมาณ 200.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000
ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

64 ก่อสร้างสระว่ายน้้า
50 เมตร และ
อัฒจันทร์ (ภายใน
ลานกีฬาชุมชนวัด
ปลักกริม)

-เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของเทศบาล
นครหาดใหญ่ในการ
รองรับการแข่งขัน
กีฬาทางน้้า
-เพื่อสนับสนุนให้
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป็นเมืองศูนย์กลาง
ด้านการกีฬาของ
ภาคใต้ตอนล่าง

รวม

-ด้าเนินการก่อสร้าง
สระว่ายน้้าขนาด 50
เมตร จ้านวน 1 สระ
-ด้าเนินการก่อสร้าง
อัฒจันทร์จ้านวน
1,000 ที่นั่ง และ
อาคารประกอบ
-ด้าเนินการก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภค
โดยรอบอาคารสระ
ว่ายน้้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

-

-

230,000 123,951,000
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2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

120,000,000 เทศบาลนครหาดใหญ่
มีศักยภาพในการ
รองรับกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา

75,130,000 207,100,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
-เทศบาลนครหาดใหญ่
มีสระว่ายน้้าขนาด
มาตรฐานและสามารถ
รองรับการแข่งขัน
กีฬาทางน้้า ได้
-เทศบาลนครหาดใหญ่
มีสถานที่ที่ใช้
ประกอบกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาซึ่งจะมี
ส่วนส่งเสริมในด้าน
การท่องเที่ยวเมือง
หาดใหญ่อีกทางหนึ่ง
ด้วย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
-ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
-ส้านักการศึกษา

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่

แผนงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบรายจ่ายเฉพาะการกิจการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
งบรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล
รวม

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
9,100
9,100
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ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
10,494,100
1,405,200
26,958,000
8,087,200
115,600
36,371,600
93,200
3,226,600
7,219,200
97,400
50,000
94,118,100

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
2,490,500
2,800,000
5,290,500

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

รวม 5 ปี
งบประมาณ
(บาท)
10,503,200
1,405,200
29,448,500
8,087,200
115,600
39,171,600
93,200
3,226,600
7,219,200
97,400
50,000
99,417,700

ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
สานักงาน

ผ.03

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 โต๊ะกราบพระแบบมีที่รองเข่า จานวน
2 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท
2 รถเข็นอเนกประสงค์ จานวน 1 คัน

-

-

14,000

-

-

-

5,000

-

3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
24,000 บีทียูแบบแขวน ราคารวม
ค่าติดตั้ง จานวน 9 เครื่องๆ ละ
32,400 บาท

-

-

291,600

-

4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
18,000 บีทียูแบบแขวน ราคารวม
ค่าติดตั้ง จานวน 3 เครื่องๆ ละ
28,600 บาท

-

-

85,800

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
13,000 บีทียูแบบแขวน ราคารวม
ค่าติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

-

-

23,000

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
12,000 บีทียู แบบติดผนัง ราคารวม
ค่าติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

-

-

17,000

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

7 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
18,000 บีทียู แบบติดผนัง ราคารวม
ค่าติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

-

-

21,000

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

8 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จานวน 1
เครื่อง

-

-

14,000

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
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- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

9 ตู้เก็บกุญแจ จานวน 1 ตู้

-

-

7,000

-

10 เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง
ทาลายครั้งละ 10 แผ่น จานวน 1
เครื่อง

-

-

20,000

-

11 กล่องเหล็กสาหรับครอบโทรทัศน์
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จานวน 2
ชุด ๆ ละ 9,000

-

-

18,000

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

12 กล่องเหล็กสาหรับครอบโทรทัศน์
ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จานวน 1 ชุด
13 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ ขนาด
57x58x90-102 ซม.
14 เก้าอี้สานักงาน เก้าอี้สาหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อชาระภาษีมีที่วาง
แขนหุ้มหนัง ขนาด 60x66x94 ซม.
จานวน 28 ตัวๆ ละ 5,300 บาท
: ฝ่ายพัฒนารายได้ 18 ตัว
: ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 10 ตัว

-

-

14,000

-

-

-

2,200

-

-

-

148,400

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- สานักการคลัง
ฝ่ายพัสดุฯ
- สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

15 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร พร้อม
อุปกรณ์ สามารถดูดฝุ่นและน้า
จานวน 1 เครื่อง

-

-

14,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้

16 เครื่องนับธนบัตร ชนิดตั้งพื้น ระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ จานวน 1 เครื่อง

-

-

75,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
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- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

17 เก้าอี้สานักงาน มีพนักพิงสูง มีที่วาง
แขนหุ้มหนังขาเหล็กปรับระดับขึ้นลง
ได้ ขนาด 65x72x114-126 ซม.
จานวน 5 ตัวๆ ละ 7,300 บาท
: ฝ่ายพัฒนารายได้ จานวน 2 ตัว
: ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ จานวน 3 ตัว

-

-

36,500

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

18 เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า แบบ 2 รู
พร้อมกัน สามารถเจาะได้ 500 แผ่น
ขนาดเครื่อง กว้าง 33x ยาว 18 x สูง
28.7 ซม. จานวน 1 เครื่อง

-

-

72,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี

19 โต๊ะทางานเหล็ก 3 ฟุต ขนาด
91x61x75 ซม. จานวน 12 ตัวๆ ละ
5,000 บาท

-

-

60,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ

20 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด
มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น จานวน 1
ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

-

-

5,500

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ

21 เก้าอี้สานักงาน ขนาด
58x56x99-103 ซม. จานวน 1 ตัวๆ
ละ 5,200 บาท

-

-

5,200

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ

22 เก้าอี้สานักงาน มีพนักพิงสูง มีที่วาง
แขนหุ้มหนัง ขาเหล็กปรับระดับขึ้นลงได้ ขนาด 59x62x 88-100 ซม.
จานวน 9 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
: ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ จานวน 4 ตัว
: ฝ่ายพัฒนารายได้ จานวน 1 ตัว
: ฝ่ายผลประโยชน์ฯ จานวน 4 ตัว

-

-

31,500

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษี
ฝ่ายพัฒนารายได้
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

23 โต๊ะทางาน 4.5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า
137x66x75 ซม. จานวน 1 ตัว
24 เก้าอี้สานักงาน หุ้มหนังเทียมสีดา
ขนาด ขนาด 60 x 67 x 95 ซม.
จานวน 1 ตัว

-

-

8,300

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษี
- สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี

-

-

2,500

-

25 โทรศัพท์ ระบบสายเดี่ยว ใช้งานได้ทั้ง
ระบบพัลส์และโทน ขนาด 23 x 25 x
12 ซม. จานวน 6 เครื่องๆ ละ 700
บาท
: ฝ่ายการเงินฯ จานวน 4 เครื่อง
: ฝ่ายสถิติการคลัง จานวน 2 ตัว

-

-

4,200

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายสถิติการคลัง

26 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก
ขนาดกว้าง 47x ลึก 62 x สูง 132
ซม. ตัวตู้ทาจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC
หนา 0.8 มม. ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.

-

-

7,900

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี

27 ตู้บานเลื่อนกระจก จานวน 1 ตู้ ขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 118.8 ซม.สูง 87.7
ซม

-

4,300

-

-

-

สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี

28 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

-

-

-

สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

29 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. จานวน 1 ตัว
30 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
60x65x86-96 ซม. จานวน 1 ตัว
31 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
64x78x112-120 ซม. จานวน 1 ตัว
32 เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึก
เวลาเข้า-ออกงาน จานวน 1 เครื่อง
33 เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า แบบ 2 รู
สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 500 แผ่น
จานวน 1 ตัว
34 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อย
กว่า 91.4x45.7x183 ซ.ม. จานวน 3
ตู้ๆ ละ 5,200 บาท (ติดตั้ง ณ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร)

-

-

2,700

-

-

-

2,000

-

-

-

5,000

-

-

-

9,700

-

-

-

39,000

-

-

-

15,600

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

35 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
75x60x75 ซ.ม. จานวน 2 ตัวๆ ละ
3,800 บาท

-

-

7,600

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

36 เก้าอี้ทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
63x63.5x118-125 ซ.ม. จานวน 2
ตัวๆ ละ 3,000 บาท

-

-

6,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

1 เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น กาลังไฟ
610 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง ให้แรงดันน้า
120 บาร์ จานวน 1 เครื่อง

-

-

6,800

-

-

-

13,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ
- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานฯ

266

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยี
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยี
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง

-

-

10,000

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสาหรับงาน
สานักงานและชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
5 ชุด ๆ ละ 19,800 บาท

-

-

99,000

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

3 จอแสดงผล LED ชนิดภายในอาคาร
ขนาดจอ LED Screen ขนาดไม่น้อย
กว่า 36 ตารางเมตร จานวน 1 จอ
พร้อมติดตั้ง

-

-

3,438,000

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานประมวลผล จานวน 1
เครื่อง

-

-

23,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด

-

-

21,000

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 1 ชุด

-

-

3,800

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

7 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 16 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
8 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 5 เครื่องๆ ละ 23,300 บาท
: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน 1 ชุด
: ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ จานวน 2
เครื่อง
: งานจัดหาประโยชน์ฯ จานวน 2 ชุด

-

-

40,000

-

-

-

116,500

-

9 เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง
10 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 4 เครื่องๆ ละ 23,300 บาท

-

-

76,500

-

-

-

93,200

-
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
- สานัการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
- สานักการคลัง
ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- สานัการคลัง
ฝ่ายพัสดุฯ
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

11 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 2 เครื่อง
เครื่องๆ ละ 36,300 บาท

-

-

72,600

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

12 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสาหรับงาน
ประมวลผลและชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 2 เครื่อง
เครื่องๆ ละ 25,800 บาท

-

-

51,600

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

13 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 จอๆ ละ 2,800 บาท
14 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3
Switch) ขนาด 24 ช่อง จานวน 1
เครื่อง

-

-

2,800

-

-

-

120,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

15 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access
Swith ขนาด 24 ช่อง จานวน 2
เครื่องๆ ละ 51,400 บาท

-

-

102,800

-
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- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

16 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา จานว 1 เครื่อง
17 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 12 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
18 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย จานวน 3
ชุดๆ ละ 5,200 บาท

-

-

9,000

-

-

-

30,000

-

-

-

15,600

-

19 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จานวน 1 ระบบ

-

-

350,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

20 ระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
สานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
จานวน 1 ระบบ

-

-

100,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

21 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 200 ชุดๆ
ละ 1,250 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

250,000

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ

-

-

868,000

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายกิจการขนส่ง

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน

-

-

729,000

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

3 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 90 กิโลวัตต์ จานวน 1 คัน

-

-

4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู กระบะ
สาเร็จรูป พร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ จานว 1 คัน
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

1,288,000

2565
(บาท)
-

868,000

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานฯ

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ

1 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล จานวน 4
กล้อง ราคากล้องละ 19,300 บาท

-

-

77,200

-

- สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

2 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
พร้อมเลนส์ทางยาว 18-135 mm.
F/3.5 Nano พร้อมอุปกรณ์และ
กระเป๋าสาหรับใส่กล้องและอุปกรณ์
จานวน 2 ชุดๆ ละ 80,000 บาท

-

-

160,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

3 แฟลชภายนอก (ไฟแวบ) จานวน 2
ชิ้นๆ ละ 26,000 บาท คุณสมบัติ
- รองรับการทางานของกล้อง
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ระบบดิจิตอล
- หัวแฟลชสามารถปรับเงยและหมุน
ได้ เพื่อสร้างสรรค์ภาพที่สวยงาม

-

-

52,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

4 เครื่องรับโทรทัศน์ แบบ LED Smart
TV ขนาดไม่ต่าว่า 55 นิ้ว ความ
ละเอียดหน้าจอ 3840×2160
Resolution สาหรับใช้ในการ
นาเสนอ จัดนิทรรศการ และการ
ประชุม จานวน 2 เครื่องๆ ละ
37,500 บาท พร้อมที่ยึดแบบแขวน
ติดผนัง 2 อัน ขาตั้งแบบยืนความสูง
ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร จานวน 2
อัน และขาตั้งแบบยืนความสูงไม่
น้อยกว่า 80 เซนติเมตร จานวน 2 อัน

-

-

75,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

5 เครื่องรับโทรทัศน์ แบบ LED TV ขนาด

-

-

26,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

-

-

200,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

ไม่ต่าว่า 40 นิ้ว ความละเอียดหน้าจอ
3840×2160 Resolution สาหรับ
บริการประชาชนรับชมข่าวสารในขณะ
รอรับบริการบริเวณห้องโถงเทศบาล
จานวน 1 เครื่อง พร้อมที่ยดึ แบบแขวน
ติดผนัง 1 อัน
1 เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer)
สาหรับหรับใช้งานออกอากาศในสถานี
วิทยุ มีช่องสาหรับต่อไมโครโฟนได้ไม่
น้อยกว่า 12 ช่อง 4 Line in stereo
สามารถปรับใช้ไมโครโฟนแบบ
phantom 48 V ได้ สามารถนาระบบ
โทรศัพท์ต่อระบบโฟนอินกับเครื่องได้ มี
จอหรือ LED แสดงการทางานของเครื่อง
และเสียงได้ จานวน 1 เครื่อง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2 เครื่องเสียงรถยนต์ สามารถรับสัญญาณ
วิทยุ และเล่น CD/DVD/ USB มีช่องต่อ
สัญญาณเสียง Aux In ใช้แจ็ค 3.5 มม.
จากภายนอกหน้าเครื่องได้ ใช้ระบบไฟ
12 V. จานวน 1 เครื่อง (แทนในรถ กฉ7805 สงขลา)
3 หูฟังสาหรับจัดรายการในสถานีวทิ ยุ
แบบมีขากางสวมศีรษะ มีฟองน้าหุม้
ครอบลาโพงทั้ง 2 ข้าง มีสายเคเบิล
สัญญาณ ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ลาโพง
ให้ความกว้างของเสียงตั้งแต่
15-22,000 Hz พร้อมแจ็คแบบสเตอริโอ
ขนาด 6.35 มม. จานวน 2 อันๆ 4,000
บาท

รวม

-
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

-

-

6,500

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

-

-

8,000

-

- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

9,100

10,494,100

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

2 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

ผ.03

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก

2565
(บาท)

-

-

58,200

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

14,000

-

-

-

21,000

-

-

-

20,000

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

50,000

-

เวลาเข้า-ออก จานวน 6 เครื่อง ๆ
ละ 9,700 บาท
2 เก้าอี้ทางาน ขนาด 62x63x115

ซม.จานวน 7 ตัวๆ ละ 2,000 บาท
3 โทรศัพท์ จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ
3,000 บาท ประจาสถานีดบั เพลิง
4 พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
จานวน 10 เครื่องๆ ละ 2,000 บาท
5 โต๊ะเข้ามุม จานวน 1 ชุด พร้อม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

โต๊ะประกอบตัวยู จานวน 12 ตัว
1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็น
กระบะสาเร็จรูป ห้องโดยสารเป็น
แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (CAB)
พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง วิทยุ
สื่อสารพร้อมไซเรน, ติดตั้งหลังคา
เหล็กและเบาะนั่ง 2 แถว ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 คัน

-
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

-

760,000

-

- สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
- สานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2 รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ จานวน 1

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

-

-

222,000

-

-

สานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ

-

-

60,000

-

-

-

-

200,000

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

1,405,200

-

-

คัน เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 2 ลูกสูบ
ขนาดเครื่องยนต์ 471 ซีซี กาลัง
เครื่องยนต์ 46.94 แรงม้า
ครุภัณฑ์โรงงาน

1 ตู้ชาร์ตแบตเตอรี่แบบรถเข็น

จานวน 8 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย 1 หมวกดับเพลิง จานวน 100 ใบๆ ละ
2,000 บาท
รวม
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ที่

แผนงาน

3 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

ผ.03

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
15,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อม
ติดตั้ง จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 25,900
บาท

-

-

77,700

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
24,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อม
ติดตั้ง จานวน 15 เครื่อง ๆ ละ
32,400 บาท
: สาหรับสานักฯ จานวน 1 เครื่อง
: สาหรับ ร.ร.ท.4 จานวน 6 เครื่อง
: สาหรับ ร.ร.ท.5 จานวน 8 เครื่อง

-

-

486,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
30,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อม
ติดตั้ง จานวน 23 เครื่อง ๆ ละ
40,200 บาท

-

-

924,600

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

4 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
36,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อม
ติดตั้ง จานวน 30 เครื่อง ๆ ละ
47,000 บาท
: สาหรับ ร.ร.ท.1 จานวน 20 เครื่อง
: สาหรับ ร.ร.ท.2 จานวน 10 เครื่อง

-

-

1,410,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1, ท.2

5 พัดลมเพดาน พร้อมติดตั้ง 3 ใบพัด
ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว
จานวน 7 ตัว ๆ ละ 4,800 บาท

-

-

33,600

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

6 พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด
ใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 4
ตัว ๆ ละ 3,500 บาท

-

-

14,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

7 พัดลมโคจรติดเพดาน พร้อมติดตั้ง
ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จานวน 34 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท
: สาหรับ ร.ร.ท.3 จานวน 12 ตัว
: สาหรับ ร.ร.ท.4 จานวน 22 ตัว

-

-

153,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3, ท.4

8 พัดลมไอน้า แบบ mobile ตั้งพื้น
ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ปรับแรงลม
ได้ 3 ระดับ จานวน 3 ตัว ๆ ละ
12,000 บาท

-

-

36,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

9 พัดลมตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
จานวน 5 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท

-

-

7,500

-

- สานักการศึกษา/
ศพด.
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

10 ชุดโซฟารับแขก ทาจากไม้สัก หุ้มผ้า
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- โซฟาชนิด 3 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว
- โซฟาชนิด 1 ที่นั่ง จานวน 2 ตัว
- โต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว

-

-

89,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

11 ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
201x85x82 ซม.จานวน 1 ตัว
- โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
91x85x82 ซม. จานวน 2 ตัว
- โต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว ขนาดไม่
น้อยกว่า 110x55x44 ซม.

-

-

34,500

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

12 แท่นบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า
49x49x117 ซม. โครงสร้างเป็นสแตน
เลสผสมไม้ ฐานเป็นกรอบสแตนเลส
ดัดโค้งทั้ง 4ด้าน ส่วนกลางไม้ปิดผิว
เคลือบยูริเทนเสากลางผลิตจากไม้ปิด
ผิวเคลือบยูริเทนมันเงาขอบมุมมนทั้ง
4ด้าน มีเสาสแตนเลสสี่เหลี่ยมดัดโค้ง
จานวน 2 เส้น ยึดทั้งสองด้านของเสา
จานวน 1 ตัว

-

-

14,500

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

13 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. มีลิ้นชักอย่างน้อย
2 ลิ้นชัก มีกุญแจล๊อค จานวน 1 ตัว

-

-

3,300

-

- สานักการศึกษา
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

14 โต๊ะ-เก้าอี้ทางานครู ประกอบด้วย
โต๊ะทางานขนาดไม่น้อยกว่า
150x80x75 ซม. และ เก้าอี้
สานักงานขนาดไม่น้อยกว่า
61x61x91-106 ซม. ชนิดล้อเลื่อน 5
ขา ปรับระดับสูง-ต่าได้ จานวน 20
ชุด ๆ ละ 8,000 บาท

-

-

160,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

15 โต๊ะเก้าอี้ทางานครู ประกอบด้วย โต๊ะ
ทางานมีขนาดไม่น้อยกว่า
150x75x75 ซม. มีลิ้นชักอย่างน้อย 2
ลิ้นชัก และเก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่
น้อยกว่า 57x62x90-102 ซม. ที่นั่ง
ปรับระดับสูงต่าได้ ขาพลาสติก
จานวน 14 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท
:โรงเรียนเทศบาล 2 จานวน 10 ชุด
:โรงเรียนเทศบาล 3 จานวน 4 ชุด

-

-

112,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3
ร.ร.ท.2

16 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
ประกอบด้วย โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า
80x60x75 ซม. เคลือบผิวด้วยพีวีซี
หรือเมลามีน มีที่วางตัวเครื่องด้านล่าง
เก้าอี้สาหรับคอมพิวเตอร์แบบมีล้อ
มีพนักพิง มีที่วางแขน หุ้มหนัง ปรับ
ระดับขึ้นลงได้ จานวน 85 ชุดๆละ
5,000 บาท

-

-

425,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

17 ตู้เหล็กบานเปิดทึบสูง ขนาดไม่น้อย
กว่า 91.4x45.7x183 ซม. สีเขียว
จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

-

-

16,500

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

18 โต๊ะประชุม จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย โต๊ะประชุมตรง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 150x60x74 ซม. จานวน
16 ตัว
โต๊ะมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x74
ซม. จานวน 4 ตัว

-

-

48,900

-

- สานักการศึกษา

19 โต๊ะประชุม แบบ 12 ที่นั่ง จานวน 1
ชุด ประกอบด้วย
- โต๊ะประชุม ขนาด 150x60x75 ซม.
จานวน 4 ตัว
- โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x75x75
ซม. จานวน 2 ตัว
- เก้าอี้สานักงาน บุด้วยฟองน้าหนา
หุ้มด้วยหนัง PVC หนา ปรับขึ้นลงได้
จานวน 12 ตัว

-

-

36,900

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

20 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
57x62x90-102 ซม. ที่นั่งปรับ
ระดับสูงต่าได้ ขาพลาสติกจานวน 5
ตัว ๆ ละ 2,300 บาท

-

-

11,500

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

21 เก้าอี้อเนกประสงค์จัดเลี้ยง เบาะหุ้ม
หนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 42x52x93
ซม. จานวน 50 ตัว ๆ ละ 1,180 บาท

-

-

59,000

-

- สานักการศึกษา

22 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
58x59x100-103 ซม. แบบหนังมี
ท้าวแขน ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 1
ชุด

-

-

4,500

-

- สานักการศึกษา
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แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
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(บาท)
(บาท)
(บาท)
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(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

23 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
54x60x86-91 ซม. แบบหนัง มีท้าว
แขน ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 3
ตัว ๆ ละ 4,300 บาท

-

-

12,900

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

24 เก้าอี้ประชุมแบบบุนวมขาเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 43.3x57x86 ซม.
จานวน 100 ตัว ๆ ละ 600 บาท

-

-

60,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

25 ตู้สูง 4 ชั้น บานโล่งบน บานปิดล่าง
จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
26 ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด มีมือจับชนิด
บิด ขนาดไม่น้อยกว่า 91.6x45.7x183
ซม. จานวน 1 ตู้

-

-

16,500

-

- สานักการศึกษา

-

-

5,500

-

- สานักการศึกษา

27 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
118.8x40.8x87.7 ซม. สีเขียว
จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท

-

-

20,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

28 ตู้กระจกเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า
120x45x110 ซม. จานวน 5 ตู้ ๆ ละ
7,500 บาท

-

-

37,500

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

29 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่
น้อยกว่า 118.8x40.8x87.7 ซม. สี
เขียว จานวน 8 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท

-

-

40,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

30 ตู้เหล็กบานเปิดกระจกสูง ขนาดไม่
น้อยกว่า 91.4x45.7x183 ซม. สีเขียว
จานวน 5 ตู้ ๆ ละ 9,400 บาท

-

-

47,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3
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ที่รบั ผิดชอบหลัก

31 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
ขนาดไม่น้อยกว่า 149.8x40.8x87.7
ซม. จานวน 20 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

-

-

110,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

32 ตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 118.8x62x183 ซม. สี
เขียว จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท
: สาหรับ ร.ร.ท.3 จานวน 2 ตู้
: สาหรับ ร.ร.ท.4 จานวน 2 ตู้

-

-

26,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3, ท.4

33 เวทีอเนกประสงค์ จานวน 1 ชุด
ขนาด 12x4.80 ม. ประกอบด้วย เวที
อลูมิเนียมพับได้ ขนาดไม่ต่ากว่า
116x60x80 ซม. พื้นทาด้วยไม้อัดกัน
ความชื้น หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.
หุ้มพรมกันน้า และบันไดอลูมิเนียมพับ
ได้ 2 ชุด

-

-

415,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

34 เวทีสาเร็จรูป จานวน 1 ชุด พร้อม
ติดตั้ง ประกอบด้วย
- เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 122x122 ซม.
ต่อชุด สูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. พื้น
เวทีทาจากอลูมิเนียม จานวน 24 อัน
- บันไดทาจากเหล็กพับได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 20x40 ซม. จานวน 2 อัน
- กล่องสาหรับเก็บอุปกรณ์เวที
จานวน 4 กล่อง

-

-

220,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

35 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน จานวน 1 เครื่อง

-

-

9,700

-

- สานักการศึกษา/
ศพด.
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ครุภัณฑ์การศึกษา
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2563
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

36 ชั้นวางรองเท้า ขนาดไม่น้อยกว่า
300x30x100 ซม. แบบ 3 ชั้น จานวน
24 ชุด ๆ ละ 7,400 บาท

-

-

177,600

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

37 ชั้นวางรองเท้า แบบ 35 ช่อง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 148x30x105 ซม. ช่อง
ภายในขนาดไม่น้อยกว่า 19x18 ซม.
จานวน 9 ชุด ๆ ละ 5,100 บาท

-

-

45,900

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

1 โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้ โต๊ะขนาดไม่
น้อยกว่า 60x120x52 ซม. พร้อม
เก้าอี้ 6 ตัว จานวน 12 ชุด ๆ ละ
5,500 บาท

-

-

66,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

2 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ประกอบด้วย
- โต๊ะนักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า
40x60x67 ซม. หน้าโต๊ะทาด้วยไม้
ยางพารา โครงโต๊ะทาจากเหล็ก
- เก้าอี้นักเรียน ขนาดพื้นรองนั่งไม่
น้อยกว่า 38x38x38 ซม. (จากพื้นถึง
รองนั่ง) พื้นรองนั่งและพนักพิงทาจาก
ไม้ยางพารา โครงขาเก้าอี้ทาจากเหล็ก
จานวน 120 ชุด ๆ ละ 1,850 บาท

-

-

222,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3
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ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

3 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
ประกอบด้วย โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า
60x40x67 ซม. เป็นพลาสติกทั้งตัว,
เก้าอี้นักเรียนขนาดไม่น้อยกว่า
39x38x38x68.5 ซม. เป็นพลาสติก
ทั้งตัว ทาด้วยพลาสติก
Polypropylene โครงโต๊ะและเก้าอี้สี
เทาเข้ม โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) จานวน 120 ชุด ๆ ละ 1,580
บาท

-

-

189,600

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

4 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประกอบด้วย โต๊ะ
นักเรียนขนาดไม่น้อยกว่า 60x40x76
ซม. เก้าอี้นักเรียนขนาดไม่น้อยกว่า
40.5x46x40x78.5 ซม. ทาด้วย
พลาสติก (POLYPROPYLENE) โครง
โต๊ะและเก้าอี้สีเทาเข้ม โต๊ะและเก้าอี้
นักเรียนมารตฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ชุดละ
จานวน 400 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท

-

-

680,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

5 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (มอก.) ขนาดโต๊ะไม่น้อย
กว่า 40x60x76 ซม. ทาด้วยไม้
ยางพาราอัดประสาน หน้าโต๊ะหนาไม่
น้อยกว่า 20 มม. ขนาดเก้าอี้ไม่น้อย
กว่า 39x39.5x80 ซม. พื้นนั่งและ
พนักพิงทาด้วยไม้ยางพาราอัด
ประสาน จานวน 450 ชุด ๆ ละ
1,700 บาท

-

-

765,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

6 โต๊ะ เก้าอี้ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75
ซม. หน้าโต๊ะไม้ยางพาราปิดด้วย
ลามิเนท โครงขาเหล็กเหลี่ยม จานวน
10 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
- เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม.
จานวน 100 ตัวๆ ละ 390 บาท

-

-

64,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

7 เครื่องเล่นสนาม ถ้าลอดตัวหนอน
ขนาดไม่น้อยกว่า 215 x100x105
ซม. จานวน 4 ตัว ๆ ละ 9,500 บาท

-

-

38,000

-

- สานักการศึกษา/
ศพด.

8 เครื่องเล่นสนาม บ้านน้อย 2 ชั้น
ขนาด 178x302x174 ซม.
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 47,500 บาท

-

-

95,000

-

- สานักการศึกษา/
ศพด.

9 กระดานไร้ฝุ่น ผิวหน้าเป็นแผ่นเหล็ก
สีเขียวด้าน มีเส้นในตัว ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.20x4.80 เมตร จานวน 10
อัน ๆ ละ 34,500 บาท

-

-

345,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

1 รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด
12 ที่นั่ง กาลังเครื่องยนต์ 120
กิโลวัตต์ 163 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล
ปริมาตรกระบอกสูบ 2,755 ซีซีพร้อม
เครื่องปรับอากาศ ล้อกระทะเหล็ก
พร้อมฝาครอบ/ถุงลมนิรภัย เกียร์
Auto 6 สปีด พร้อมระบบ
Sequential Shift จานวน 1 คัน

-

-

1,500,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

ครุภัณฑ์การเกษตร

1 ปั๊มสูบน้า ขนาด 11/2 HP ท่อน้าเข้าออก 11/2 ปั๊มทาจากเหล็กหล่อ,
เพลาสแตนเลส AISI 304, ใบพัด
เหล็กหล่อหรือ บรอนซ์ แรงดันน้า
21-28 เมตร ปริมาณน้า 500-700
ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
จานวน 1 ชุด

-

-

19,500

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.6

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1 เครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่อง
ควบคุมไมค์ประชุม 1 เครื่อง, ไมค์
ประชุมสาหรับประธาน 1 ตัว, ไมค์
ประชุมสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม 15 ตัว
, เพาเวอร์มิกเซอร์ 6 ช่องสัญญาณเข้า
1 เครื่อง, ตู้ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 8
นิ้ว 2 ทาง 2 คู่, ไมค์ลอยชนิด 2 ไมค์
ถือ 1 ชุด, ตู้ใส่เครื่องเสียง 1 ตู้

-

-

145,000

-

- สานักการศึกษา
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2 เครื่องขยายเสียง จานวน 1 ชุด กาลัง
ขับไม่น้อยกว่า 30 W มีลาโพงคู่ และ
ไมโครโฟนแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง
และทดสอบระบบ จานวน 16 ชุดๆ
ละ 10,000 บาท

-

-

160,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

3 ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
ลาโพงมอนิเตอร์ มีขยายในตัว 12 นิ้ว
2 ทาง 4 ตัว, ตู้ลาโพงกลางแหลม 15
นิ้ว 2 ทาง 4 ตู้, ตู้ลาโพงซับเบส 18
นิ้ว 4 ตู,้ ไมโครโฟน ชนิดไดนามิก 8
ตัว , ไมค์ลอยคู่, สเตจมิกเซอร์แบบ
พับเก็บได้ ขนาดไม่ต่ากว่า
116x60x80 ซม., อุปกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณเสียงดิจิทัล 2 ตัว, D.I.BOX
Passive ชนิด 2 ช่อง 5 ตัว ,
D.I.BOX Active ชนิด 2 ช่อง 4 ตัว,
ขาตั้งไมค์ยาวแบบ
บรูม 8 ตัว, ขาตั้งไมค์สั้นแบบบรูม 2
ตัว, ชุด In Ear มอนิเตอร์ 2 ชุด, หู
ฟังมอนิเตอร์ สายยาว 3 ม. , พร้อม
ติดตั้งและทดสอบระบบ

-

-

1,250,300

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

287

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

4 เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมเครื่อง
ขยายเสียงแบบสเตอริโอไม่น้อยกว่า
200 วัตต์ ลาโพงประจาห้องเรียน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จานวน 1 คู่
ไมโครโฟนชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้ง
จานวน 3 ชุด ๆ ละ 43,000 บาท

-

-

129,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

5 เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล
มิกซ์เซอร์ จานวน 1 ตัว
6 เครื่องออสซิลโลสโคป วัดสัญญาณ
ทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท

-

-

120,000

-

-

-

60,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

7 ชุดระบบเสียงหอประชุมใหญ่ จานวน
1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องผสม
สัญญาณเสียงดิจิตอลมิกซ์เซอร์ มี
ช่องสัญญาณเข้าไม่ต่ากว่า 16 ช่อง, ตู้
ลาโพงกลางแหลม 2 ทาง ขนาด 12
นิ้ว 12 ตู้ , ตู้ลาโพงสเตจมอนิเตอร์ 2
ตู้, เพาเวอร์แอมป์ขับตู้ลาโพงกลาง
แหลมและตู้มอนิเตอร์ 3 เครื่อง,
ไมโครโฟนแบบไดนามิค 2 ชุด, ตู้เก็บ
อุปกรณ์ขนาด 36U พร้อมระบบไฟฟ้า
,สายสัญญาณไมโครโฟน และ
สายสัญญาณเสียง พร้อมติดตั้ง
ทดสอบระบบ

-

-

400,000

-

288

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

8 เครื่องช่วยสอนสาหรับห้องเรียน
ขนาดไม่น้อยกว่า 27x7x18 ซม.
ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียงกาลัง
ไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม ใช้ไฟ
220 วัตต์ มีช่องเสียบไมค์ 2 ช่อง
และมีช่องอินพุดเพื่อรองรับสัญญาณ
ภาพนอก 1 ช่อง, ตู้ลาโพงไม่น้อยกว่า
6 นิ้ว 2 ทาง,ไมโครโฟนแบบไดนามิค
พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
และชั้นวางเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง
และทดสอบระบบ จานวน 60 ชุด ๆ
ละ 11,000 บาท

-

-

660,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

9 เครื่องเสียงห้องเรียน กาลังขยายไม่ต่า
กว่า 100 วัตต์ ประกอบด้วย ตู้ลาโพง
แขวนผนังขนาด 6 นิ้ว 2 ตู้,
ไมโครโฟน พร้อมสาย 10 เมตรและ
ขาตั้งสายสัญญาณเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จานวน 12
ชุด ๆ ละ 24,500 บาท

-

-

294,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

10 ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน กาลังขยาย
ไม่ต่ากว่า 100 วัตต์ ใช้ไฟ 220 โวลท์
มีช่องเสียบไมค์ 3 ช่อง และมีช่อง
อินพุท 2 ช่องเพื่อรองรับสัญญาณ
จากภายนอก 2 ช่อง มีช่องเสียบ USB
และวิทยุ FM พร้อมรีโมท มีบลูทูธ,
ตู้ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 2
ทาง จานวน 1 คู,่ ไม่โครโฟนแบบได
นามิคพร้อมสาย 1 ชุด, ขาตั้งไมค์
แบบตั้งโต๊ะ พร้อมติดตั้งเช็คระบบ
จานวน 5 ชุด ๆ ละ 17,900 บาท

290

-

-

89,500

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

11 เครื่องประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. ลาโพงภายในอาคาร กาลังไม่น้อย
กว่า 6 Watts 1 ชุด
2. ลาโพงภายนอกอาคาร กาลังไม่
น้อยกว่า 30 Watts 4 ชุด
3. เครื่องขยายเสียง กาลังไม่น้อยกว่า
240 Watts 1 ชุด
4. ไมโครโฟนไร้สายสาหรับติดตั้ง
ภายนอก 2 ชุด
5. ไมโครโฟนแบบไดนามิก 2 ชุด
6. สายสัญญาณเสียง XLR ความยาว
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 2 เส้น
7. ตู้เก็บอุปกรณ์ Wall Rack 6U
พร้อมถาดรอง 2 ถาด 1 ชุด
8. AC POWER DISTRIBUTION 1
ชุด
พร้อมติดตั้งระบบและเดินสายสัญญาณ

-

-

115,400

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.6

12 ลาโพงบลูทูธ จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า
15 นิ้ว 80 วัตต์ กาลังขับ 100W
RMS มี USB SD CARD เล่น MP3 มี
ไมค์ลอยแบบคลิปหนีบ 1 ตัว ไมค์
ลอยแบบสวมหัว 1 ตัว ไมค์ลอยมือถือ
2 ตัว

-

-

5,100

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

291

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

13 เครื่องเสียงภายในอาคารเรียน
ประถมศึกษา (เสียงออด) จานวน 1
ชุด ประกอบด้วย
1. ลาโพงภายในอาคาร กาลังไม่น้อย
กว่า 6 Watts 8 ชุด
2. เครื่องขยายเสียง กาลังไม่น้อยกว่า
240 Watts 1 เครื่อง
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ Wall Rack 6U
พร้อมถาดรอง 2 ถาด 1 ชุด
4. AC POWER DISTRIBUTION 1 ชุด
5. เครื่องตั้งเวลาออด 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบและเดินสายสัญญาณ

-

-

74,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.6

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI
Lumens จานวน 4 ชุด ๆ ละ 33,700
บาท
: สาหรับสานักฯ จานวน 1 ชุด
: สาหรับ ร.ร.ท.2 จานวน 3 ชุด

-

-

134,800

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI
Lumens พร้อมจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่
น้อยกว่า 120 นิ้ว จานวน 1 ชุด

-

-

49,000

-

- สานักการศึกษา

292

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

3 โปรเจ็คเตอร์ แบบ Short Throw
Laser (16:9) ขนาด 3,500 ANSI
Lumens แบบ LCD หรือ DLP หรือ
ดีกว่า ความละเอียดไม่น้อยกว่า ระดับ
XGA หรือ WXGA พร้อมติดตั้งและ
ทดสอบระบบ จานวน 16 ชุด ๆ ละ
43,000 บาท

-

-

688,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI
Lumens พร้อมจอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่
น้อยกว่า 120 นิ้ว จานวน 3 ชุดๆละ
77,800 บาท

-

-

233,400

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

5 จอรับภาพแบบขาตั้ง เส้นทแยงมุมไม่
น้อยกว่า 120 นิ้ว มีขาล็อคเข้ากับ
กล่องจอพร้อมหูหิ้ว จานวน 1 เครื่อง

-

-

6,000

-

- สานักการศึกษา

6 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 17
ชุดๆ ละ 20,000 บาท
: สาหรับสานักฯ จานวน 1 ชุด
: สาหรับ ร.ร.ท.1 จานวน 16 ชุด

-

-

340,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

7 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ
Smart TV ความละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล ขนาดไม่ต่ากว่า
55 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
19,600 บาท

-

-

39,200

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

293

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

8 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ
Smart TV ความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล ขนาดไม่ต่ากว่า
50 นิ้ว จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ
24,400 บาท

-

-

244,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

9 จออิเล็กทรอนิค จอ Kiosk Digital
Signage ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
แบบทัชสกรีน 1 จอ และแบบไม่
ทัชสกรีน 1 จอ จานวน 1 ชุด ๆ ละ
168,000 บาท

-

-

168,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

10 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
จานวน 1 ตัว

-

-

19,300

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

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

-

-

9,300

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

1 เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15
กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง

-

-

18,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

294

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2 ถังต้มน้าไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 30 ซม. ความจุไม่น้อย
กว่า 22.5 ลิตร กาลังไฟ 2400 วัตต์
มีปุ่มควบคุมป้องกันน้าเข้า มีฮีทเตอร์
ซ่อนไว้ใต้ถัง มีหลอดแก้วบอกระดับน้า
ถังต้มน้าสแตนเลสขึ้นรูปทั้งใบและมี
ผ้าหุ้มกันความร้อน จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 19,500 บาท

-

-

39,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

3 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 10 ลิตร ขนาดเครื่องไม่
น้อยกว่า 58.7x36.4x52.9 ซม.
กาลังไฟฟ้า 2,750 วัตต์ จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท

-

-

11,600

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

4 เครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อ ชนิด 5
หัวก๊อก ขนาดไม่น้อยกว่า
108x46x115 ซม. พร้อมติดตั้ง
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 31,200 บาท

-

-

93,600

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

5 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบ 2 ก๊อก
ถังน้าเย็นปั๊มขึ้น ขนาดไม่น้อยกว่า
30.5x108x38 ซม. ถังคว่า ความจุไม่
น้อยกว่า 20 ลิตร ตัวเครื่องเป็น
พลาสติก จานวน 1 เครื่อง

-

-

800000%

-

- สานักการศึกษา

6 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า
29.5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

-

-

17,500

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

7 ผ้าม่านปรับแสง (ห้องประชุมเล็ก)
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
- ม่านปรับแสงขนาดไม่น้อยกว่า
2x2.65 เมตร 2 ชุด
- ม่านปรับแสงขนาดไม่น้อยกว่า
1.40x4.60 เมตร 1 ชุด
- ม่านปรับแสงขนาดไม่น้อยกว่า
1.40x0.80 เมตร 1 ชุด
- ม่านปรับแสงขนาดไม่น้อยกว่า
0.18x0.75 เมตร 1 ชุด
- สติ๊กเกอร์พีวีซีฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า
1.80x0.75 เมตร 1 ชุด

-

-

31,100

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

8 เครื่องกรองน้าสแตนเลส ขนาดไม่
น้อยกว่า 60x180 ซม. หนาไม่น้อย
กว่า 4 มม. ท่อน้าเข้า - ออก 2 นิ้ว
ควบคุมการไหลด้วยหน้าแปลน PVC
โดยประกอบด้วยบอลวาล์วทองเหลือง
ขนาด 2 นิ้ว จานวน 5 ตัว และสาร
กรอง จานวน 1 เครื่อง

-

-

85,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.6

9 เครื่องกรองน้าสแตนเลส มีระบบ
ควอชในตัว เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
ยาว 60 ซม. ท่อน้าเข้าออก 0.5 นิ้ว
หนา 3 มม. มีจุกถ่ายสาร หัว-ท้าย
บรรจุสารกรอง 7 ลิตร จานวน 2 ชุดๆ
ละ 15,000 บาท

-

-

30,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 อัลโตแซ็กโซโฟน
- เครื่องดนตรีระดับเสียง Eb
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลือง เคลือบ
แล็คเกอร์ทองเงางาม
- สายรัดปากเป่าทาด้วยทองเหลือง
- ปุ่มกดทาจากพลาสติก
- ที่รองนิ้วโป้งสามารถปรับระดับได้
จานวน 3 ตัว ๆ ละ 75,000 บาท

-

-

225,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

2 เทนเนอร์แซ็กโซโฟน
- เครื่องดนตรีระดับเสียง Bb
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลือง เคลือบ
แล็คเกอร์ทองเงางาม
- สายรัดปากเป่าทาด้วยทองเหลือง
- ปุ่มกดทาจากพลาสติก
- ที่รองนิ้วโป้งสามารถปรับระดับได้
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 87,000 บาท

-

-

174,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

3 กีต้าร์ไฟฟ้า
- เครื่องทาจากไม้ Alder
- คอทาจากไม้ Maple
- มีจานวนเฟรต 220 เฟรต
- มีตัวรับสัญญาณ 3 ตัว
จานวน 1 ตัว ๆ ละ 75,000 บาท

-

-

75,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

4 คลาริเน็ต
- ตัวเครื่องทาจากไม้ Grenadilla สีดา
- สายรัดปากเป่าทาจากโลหะชุบเงิน
- คีย์และลิ่มนิ้วทาด้วยโลหะชุบเงิน
- ที่รองนิ้วโป้งสามารถปรับระดับได้
จานวน 5 ตัว ๆ ละ 81,000 บาท

-

-

405,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

5 คลาริเน็ต ตัวเครื่อง Grenadilla คีย์
silver - plated nickel
Silver/Bochm 17 คีย์ 6 Rings
Barrcl 65 มม จานวน 2 ตัวๆละ
62,000 บาท

-

-

124,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

6 ทรอมโบน
- เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง Bb/F
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลืองชนิด
Yellow Brass เคลือบแลคเกอร์
- ใช้กับปากเป่า
- ขนาดปากลาโพง 204.4 มม.
- ขนาดท่อลม 12.7-13.34 มม.
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 94,000 บาท

-

-

188,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

7 ทรอมโบนระดับมืออาชีพ
- เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง Bb/F
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลืองชนิด
Yellow Brass เคลือบแลคเกอร์ใส
- ปากเป่าทาจากทองเหลืองชุบเงินเงา
งาม พร้อมปากเป่า SULLIVAN
(LARGE SHANK)
- ขนาดปากลาโพง 220 มม.
- ขนาดท่อลม 13.89 มม.
- ได้รับการรับรอง มอก. ISO 9001
และ ISO 14001
จานวน 1 ตัว ๆ ละ 188,000 บาท

-

-

188,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

8 กลองทอมบ้า
- ทาจากไม้อย่างดี
- มี 3 ขนาด พร้อมขาเตา
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท

-

-

35,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

9 ชุดเพอร์คัสชั่น ประกอบด้วย
Cowbell , แทมเบอลิน, เชคเกอร์
ทรงกระบอกเล็ก, เชคเกอร์
ทรงกระบอกใหญ่, Guiro, Rainstick,
ขาจับ, Agogo Bell, Maracas,
กลอง Timbalet
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท

-

-

35,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

10 ทรัมเป็ตระดับมืออาชีพ
- ขนาดปากลาโพง 123 มม.
- ขนาดท่อลม 11.73 มม.
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลืองชนิด
Yellow Brass เคลือบแลคเกอร์
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 132,000 บาท

-

-

264,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

11 เอฟเฟ็คกีต้าร์
- มีจานวนบิต 32 บิต AD/DA
- มีระบบ AIRD
- มีปุ่มเหยียบ 10 ปุ่ม
จานวน 1 ตัว ๆ ละ 47,000 บาท

-

-

47,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

12 ตู้แอมป์กีต้าร์ ประเภทแอมป์แบบ
Solid State แผงควบคุมมี 2
แชนแนล กาลังไฟฟ้า 120 โวลต์
กาลังไฟฟ้าจริง 100 วัตต์ สามารถต่อ
พ่วงกับเอฟเฟคภายนอกได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 19x26x10.25 นิ้ว ดอก
ลาโพงขนาด 12 นิ้ว 2 ดอก จานวน
2 ตัว ๆ ละ 16,000 บาท

-

-

320,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

13 แอมป์เบส กาลังขับไม่น้อยกว่า 600
วัตต์ พร้อมลาโพง ขนาด 10 นิ้ว 4 ตัว
กาลังขับไม่น้อยกว่า 800 วัตต์
จานวน 1 ตัว

-

-

35,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

14 ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 112 แอมป์ กาลังขับ
ไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ พร้อมลาโพง
ขนาด 12 นิ้ว มี 2 แชนแนล แต่ละ
แชนแนลสามารถปรับสวิทช์เลือก
โหมดย่อยได้อีกแชนแนลละ 3 โหมด
ปรับ EQ ได้ 3 แบนด์ มีเอฟเฟค
Reverb ในตัว จานวน 1 เครื่อง

-

-

25,700

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

15 คีย์บอร์ด 88 คีย์ โพลีโฟนี 128 เสียง
ระบบเสียง Virtual Circuitry
Modeling (VCM) 16 พาร์ทในตัวต่อ
USB และ MIDI ได้ เสียงในตัว 1152
เสียง และชุดกลอง 72 แบบ มัลติเอฟ
เฟคในตัว Preset ภาค Rhythm ใน
ตัว ปรับ EQ ได้ 3 แบนด์ มีวงล้อ
Pitch bend/modulation จาลอง
เสียงเครื่องดนตรีอื่น ๆ ได้ จานวน 1
ตัว

-

-

73,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

16 กลองชุด ขนาด 10, 12, 16, 22, 14
สแนร์ ขาตั้งบูม 3ตัว ขาสแนร์ 1 ตัว
ขาไฮแฮท 1 ตัว กระเดื่องเดี่ยว เก้าอี้
ฉาบ 16 ฉาบ 18 ฉาบ 20 ไฮแฮท 14
จานวน 1 ชุด

-

-

59,700

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

17 ทรอมโบน คีย์ Bb ตัวเครื่องทาด้วย
ทองเหลืองชนิด Yellow Brass ปาก
ลาโพง ทาด้วยทองเหลืองชนิด
Yellow Brass ชุบเงิน ขนาดท่อลม
กว้าง 12.7 มม. ขนาดความกว้างปาก
ลาโพง 204.4 มม จานวน 2 ตัว ๆ
ละ 42,000 บาท

-

-

84,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

18 ทรัมเป็ต คีย์ Bb ตัวเครื่องทาด้วย
ทองเหลืองชนิด Yellow Brass ชุบ
เงิน ขนาดท่อลมกว้าง 11.65 มม.
ขนาดความกว้างปากลาโพง 125 มม
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 28,000 บาท

-

-

56,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

19 ทรัมเป็ต ตัวเครื่องทองเหลืองชนิด
Yellow Brass ชุบเงิน ปากลาโพง
ทองเหลืองชนิด Gold Brass 123 มม.
,ท่อลม 11.65 มม. ลูกสูบ 3 Piston
Valves จานวน 2 ตัว ๆ ละ 44,000
บาท

-

-

88,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

20 แซ็กโซโฟน ตัวเครื่องทาด้วย
ทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์ทอง สาย
รัดเป่าปากทาด้วยทองเหลือง ปุ่มกด
ทาด้วยพลาสติกสีขาวนวล ระดับเสียง
Eb มีระบบนิ้ว Front F
ที่รองนิ้วโป้งสามารถปรับระดับได้
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 55,000 บาท

-

-

110,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

21 กีต้าร์ไฟฟ้า บอดี้ทรง Telecaster
แบบ Solid บอดี้ทาจากไม้เอลเดอร์
คอทาจากไม้เมเปิ้ล ทรงคอ Modern
C ความโค้งฟิงเกอร์บอร์ด 9.5 นิ้ว ฟิง
เกอร์บอร์ดทาจากไม้โรสวู้ด อินเลย์
ลายจุด จานวน 22 เฟรต ขนาด
Jumbo ความยาวช่วงสาย 25.5 นิ้ว
ความกว้าง Nut 1.68 นิ้ว Nut ทา
จากกระดูกสังเคราะห์ บริดจ์
String-thru Tele ลูกบิด Fender
Classic ปิ๊กอัพคอรุ่น Yosemite
Tele Single-coi ปิ๊กอัพบริดจ์รุ่น
Yosemite Tele Single-coil แผง
คอนโทรล 1 โวลุ่ม 1 โทน สวิทช์ปิ๊ก
อัพปรับได้ 3 ทาง ปิ๊กการ์ดพลาสติก 1
ชั้น วัสดุบนกีต้าร์ชุบโครเมี่ยม จานวน
2 ตัว ๆ ละ 45,000 บาท

-

-

90,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

22 เมลโลโฟน ตัวเครื่องทองเหลืองชุบเงิน
ปากลาโพง 268.5 มม. ท่อ 11.73
มม. ลูกสูบ 3 Piston Valves จานวน
2 ตัว ๆ ละ 99,000 บาท

-

-

198,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

23 ทูบา ตัวเครื่องทองเหลืองชุบเงินปาก
ลาโพง 366 มม. ท่อลม 16.80 มม.
ลูกสูบ 3 Piston Valves จานวน 2
ตัว ๆ ละ 210,000 บาท

-

-

420,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

24 ฟลุท ตัวเครื่อง Nickel Silver คีย์
Nickel Silver (Silver - plated)
French style/offset G/E
Machanism ปากเป่า CY
Cut/Nicket Silver จานวน 2 ตัว ๆ
ละ 30,000 บาท

-

-

60,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
จานวน 91 ชุด ๆ ละ 23,300 บาท
: สาหรับสานักฯ จานวน 6 ชุด
: สาหรับ ร.ร.ท.2 จานวน 40 ชุด
: สาหรับ ร.ร.ท.3 จานวน 5 ชุด
: สาหรับ ร.ร.ท.4 จานวน 40 ชุด

-

-

2,120,300

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2, ท.3, ท.4
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานสานักงาน พร้อมเครื่อง
สารองไฟ ขนาด 800VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 15 ชุด ๆ ละ
23,300 บาท

-

-

349,500

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานประมวลผล พร้อมเครื่อง
สารองไฟ ขนาด 800VA และ ชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 85 ชุด ๆ ละ
29,300 บาท

-

-

-

2,490,500

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานสานักงาน และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน ประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
2 ชุด ๆ ละ 19,800 บาท

-

-

39,600

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานประมวลผล และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน ประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
4 ชุด ๆ ละ 25,800 บาท
: สาหรับร.ร.ท.1 จานวน 1 ชุด
: สาหรับร.ร.ท.2 จานวน 3 ชุด

-

-

103,200

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1, ท.2
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสารอง
ไฟ ขนาด 800VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
1 ชุด

-

-

36,300

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

7 อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่าย
จานวน 1 เครื่อง สาหรับการควบคุม
การกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย หน่วย
ประมวลผลไม่น้อยกว่า 36 แกน,
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า
1.2GHZ ต่อแกน, มีช่องเสียบอุปกรณ์
ใยแก้วนาเสียงอย่างน้อย 4 ช่อง, มี
ช่อง เสียบสายเพื่อเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Gigabit ไม่น้อยกว่า
12 ช่อง จานวน 1 ตัว

-

-

40,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
จานวน 8 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท

-

-

48,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
จานวน 8 ตัว ๆ ละ 21,000 บาท
: สาหรับร.ร.ท.1 จานวน 6 ตัว
: สาหรับร.ร.ท.2 จานวน 2 ตัว

-

-

168,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1, ท.2

10 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 5
เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท

-

-

44,500

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

11 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จานวน
13 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท
: สาหรับร.ร.ท.2 จานวน 5 ตัว
: สาหรับร.ร.ท.4 จานวน 8 ตัว

-

-

104,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2, ท.4

12 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
: สาหรับร.ร.ท.3 จานวน 2 เครื่อง
: สาหรับร.ร.ท.4 จานวน 8 เครื่อง

-

-

43,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3, ท.4

13 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา จานวน 17
เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท

-

-

153,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

14 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จานวน 15 เครื่อง ๆ ละ
15,000 บาท

-

-

225,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

15 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
จานวน 8 เครื่องๆละ 2,600 บาท

-

-

20,800

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

16 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 2 จานวน 3
เครื่องๆละ 15,000 บาท

-

-

45,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

17 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท
: สาหรับสานักฯ จานวน 1 เครื่อง
: สาหรับร.ร.ท.5 จานวน 3 เครื่อง

-

-

40,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

18 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 2 จานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท

27,000

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

19 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
20 เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA จานวน
1 เครื่อง
21 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
22 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท
23 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)
จานวน 250 ชุด ๆ ละ 700 บาท

-

-

10,000

-

-

-

5,800

-

-

-

60,000

-

-

-

96,000

-

-

-

175,000

-

24 ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว แบบ 9U จานวน 3 ตู้ พร้อม
ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายแลนและ
ระบบไฟฟ้า จานวน 1 ระบบ

-

-

225,000

-
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- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
- สานักการศึกษา
- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2
- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

25 กระดานทัชสกรีนแบบหน้าจอเดี่ยว
(กระดาน 3 IN 1 Smart Touch
Screen) ขนาดไม่น้อยกว่า 92 นิ้ว มี
ความละเอียดไม่น้อยกว่า
12,000x9,000 พิกเซล รองรับการขีด
เขียนจากปากกาไวท์บอร์ดเป็นอย่าง
น้อย มีคอมพิวเตอร์แบบ OPS ติดกับ
กระดาน แขวนบนผนังได้ พร้อม
ติดตั้งและทดสอบระบบ จานวน 16
ชุด ๆ ละ 106,200 บาท

-

-

1,699,200

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

26 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด NAS
(Network Attached Storage)
พร้อมอุปกรณ์เสริม Mouth Rack
และฮาร์ดดิสต์บันทึกข้อมูล 3.5 นิ้ว
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 TB 8 ตัว มี
หน่วยประมวลผลไม่ต่ากว่าแบบ Intel
Xeon E-2124 3.3 GHz Quad
core Processor หน่วยความจาหลัก
แบบ DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
มี flash Memory ไม่น้อยกว่า
512MB พร้อมติดตั้งและทดสอบ
ระบบ จานวน 1 ชุด ๆ ละ 204,500
บาท

-

-

204,500

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

27 โปรแกรมจัดการห้องเรียน
(Classroom Manager) สาหรับติดตั้ง
ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สามารถทา
การส่งคาสั่งเปิด-ปิด login/logoff
โอนย้ายไฟล์ lock
mouse/keyboard ไปยังเครื่องลูก
ข่ายได้ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ
จานวน 148 เครื่อง ๆ ละ 1,400 บาท

-

-

207,200

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

28 ป้ายประชาสัมพันธ์อิเลคทรอนิคส์
แบบจอแสดงผลชนิด LED Full
Color Display Outdoor ขนาดจอ
LED : 2048 x 3072 มม. พร้อมชุด
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบคุม
ระบบ ค่าติดตั้ง ค่าโครงสร้างระบบ
ไฟฟ้า และระบบสายสัญญาณ จานวน
1 ชุด

-

-

986,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.6
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

29 ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
- กล้อง infrared ความละเอียด 2
ล้านพิกเซล จานวน 16 ตัว
- เครื่องบันทึกภาพ จานวน 1 เครื่อง
- Hard Disk ขนาดความจุ 4 TB
จานวน 1 ตัว
- จอ LED ขนาด 32 นิ้ว
- เครื่องสารองไฟ ขนาด 1KVA
- ระบบสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง

-

-

113,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

30 จอภาพวีดีโอวอลล์ พร้อมโครงสร้าง
ติดตั้ง จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- จอภาพสาหรับวีดีโอวอลล์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 49 นิ้ว พร้อม
DID-Control Software ควบคุม
ฟังก์ชั่น video wall ความละเอียด
1920x1080 Pixel จานวน 9 จอ
- อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ
ภาพ จานวน 1 เครื่อง
- โครงสร้างติดตั้งแบบแขวนยึดติดกับ
โครงสร้าง

-

-

987,000

-

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

31 เครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก
- พิมพ์บัตรพลาสติกที่มีขนาด 0.3-1.0
มม.
- ความเร็วในการพิมพ์สี 160 ใบ/
ชั่วโมง และขาวดา 750 ใบ/ชั่วโมง
หรือดีกว่า
- ความละเอียดในการพิมพ์ 300 Dpi
หรือดีกว่า
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน
พอร์ต USB 2.0 หรือดีกว่า
- รองรับระบบปฏิบัติการ Window
7,8 (32 &64 Bit)
- มีตลับหมึกชนิดสี YMCKO ไม่น้อย
กว่า 2 ชุด จานวน 1 เครื่อง

รวม

-

-

313

-

-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

49,900

-

26,958,000

2,490,500

- สานักการศึกษา

-

ที่

แผนงาน

4 สาธารณสุข

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
เป้าหมาย
2561
ผลผลิตของครุภัณฑ์
(บาท)
1 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000
BTU จานวน 1 เครื่อง
2 โต๊ะพับได้ หน้าโฟเมก้าสีขาว ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180x60x73 ซม. จานวน
20 ตัวๆ ละ 2,250 บาท

-

ผ.03
งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
47,000

-

45,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

3 โต๊ะแบบพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า
60x120x80 ซม. จานวน 1 ตัว

4,800

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

4 โต๊ะแบบพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า
60x60x60 ซม. จานวน 1 ตัว

3,800

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

5 โต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
65x 140x75 ซม. จานวน 1 ตัว

-

-

12,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯชีวาสุข

6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

-

-

17,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

7 พัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จานวน 4 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

-

-

14,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

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

8 พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า
16 นิ้ว 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท

-

9 เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น แบบต่อ
ขนาด 2 ก๊อก จานวน 1 เครื่อง

-

-

10 โต๊ะทางานเหล็กขนาด 4 ฟุต จานวน
1 ตัว

-

11 เก้าอี้ทางาน แบบเบาะหนังมีพนักพิง
มีที่ท้าวแขน 2 ข้างและ ล้อเลื่อนปรับ
ระดับสูงต่าได้ จานวน 2 ตัวๆ ละ
4,600 บาท

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สนามกีฬา

26,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สนามกีฬา

-

7,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ

-

-

9,200

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ

12 เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
45x49x79 ซม. จานวน 4 ตัวๆ ละ
1,700 บาท
13 โต๊ะพับได้ หน้าโฟเมก้าสีขาว ขนาด
ความกว้างไม่น้อยกว่า 180x60x73
ซม. จานวน 3 ตัวๆ ละ 2,300 บาท

-

-

6,800

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ

-

-

6,900

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ

14 เก้าอี้ทางาน บุนวม มีพนักพิง และที่
เท้าแขนมีล้อเลื่อนและปรับระดับได้
63x73x113-121 ซม. จานวน 1 ตัว

-

-

5,500

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

15 ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก 2 บาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 91.5x45.7x183
ซม. มีแผ่นปรับระดับ 3 ชั้น จานวน 1
ตู้

-

-

5,500

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

16 เครื่องกดบัตรคิว จานวน 15 เครื่องๆ
ละ 200,000 บาท

-

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

17 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบไร้สาย จานวน 3
เครื่องๆ ละ 2,000 บาท
18 เต็นท์โค้งใหญ่ จานวน 1 ชุด
ขนาดไม่น้อยกว่า 13 x 18 x 4 ม.
พร้อมผ้าแผ่นฝ้า และรอกชักขนาด 2
ตัน จานวน 8 ตัว
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2565
(บาท)
-

6,000

-

19 เต็นท์โค้ง จานวน 16 หลัง
- ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 12 x 2.2 ม.
จานวน 4 หลัง หลังละ 32,000 บาท
เป็นเงิน 128,000 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 8 x 2.2 ม.
จานวน 4 หลัง หลังละ 23,000 บาท
เป็นเงิน 92,000 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 12 x 2.2 ม.
จานวน 4 หลัง หลังละ 30,000 บาท
เป็นเงิน 120,000 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 8 x 2.2 ม.
จานวน 4 หลัง หลังละ 21,000 บาท
เป็นเงิน 84,000 บาท

2564
(บาท)

-

224,500

424,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2563
(บาท)
1,736,000

2562
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บสี่
ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
จานวน 2 คันๆ ละ 868,000 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์
หรือการแพทย์

1 เครื่องกรอกระดูกสาหรับงาน
ศัลยกรรมในช่องปาก และรากเทียม
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 158,000 บาท

-

-

316,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานทันตกรรม
สาธารณสุข

2 เครื่องขูดหินปูน Pure P5.B.LED
จานวน 1 เครื่อง

-

-

51,900

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานทันตกรรม
สาธารณสุข

3 เครื่องมือรักษารากฟัน จานวน 1
เครื่อง

-

-

97,500

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานทันตกรรม
สาธารณสุข
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สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
640,000

4 เครื่องแปลงสัญญาณข้อมูลภาพ
X-RAY เป็นระบบดิจิตอล จานวน 2
เครื่องๆ ละ 320,000 บาท

-

5 เครื่องตรวจ หู คอ จมูก จานวน 1
เครื่อง

-

-

6 เตียงทาแผลสแตนเลส พร้อมม้าขึ้น
เตียง 2 ชั้น จานวน 2 เตียง เตียงละ
25,000 บาท

-

7 เครื่องชั่งน้าหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง
แบบยืนหน้าปัดกลมแบบเข็ม จานวน
1 เครื่อง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานทันตกรรม
สาธารณสุข

25,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2

-

50,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.1
ศูนย์โพธิษา

-

-

15,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

8 เครื่องชั่งน้าหนักพร้อมความสูง
ดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง

-

-

25,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

9 เครื่องวัดความดันโลหิต มีจอแสดงค่า
BP PLUSE จานวน 1 เครื่อง

-

-

35,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

10 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จานวน 1
เครื่อง

-

-

200,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

11 เครื่องวัดแรงบีบมือ Digital จานวน 1
เครื่อง

-

-

35,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯชีวาสุข
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
14,000

12 กล่องไม้ทดสอบการงอตัว ช่วงวัด
ระยะความอ่อนตัว ตั้งแต่ -30 ถึง 30
ซม. จานวน 1 อัน

-

13 กล่องไม้สูงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว สาหรับ
ก้าวขึ้น - ลง จานวน 1 อัน

-

-

14 ชุดอาหารแลกเปลี่ยน 54 ชิ้น จานวน
1 ชุด

-

15 ตู้แช่ยา 2 ประตู สาหรับแช่เวชภัณฑ์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 27 คิว
จานวน 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ขนาดไม่
น้อยกว่า 40 ลิตร จานวน 1 เครื่อง

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯชีวาสุข

7,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯชีวาสุข

-

25,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯชีวาสุข

-

-

72,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์

-

-

165,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ รร.ท.1

300,000

18 เครื่องเคาะจังหวะ จานวน 1 เครื่อง

-

-

1 เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น จานวน 1
เครื่อง

-

-
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2565
(บาท)
-

17 เครื่องวัดระดับเสียง จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

4,200

6,500

สานักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯชีวาสุข

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
26,000

2 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อ
ขนาด 2 ก๊อก จานวน 1 เครื่อง

-

3 ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ากว่า 7 คิวบิกฟุต
แบบ 2 ประตู จานวน 1 เครื่อง

-

-

4 พัดลมยืน 1 ตัว ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
จานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 ละ

-

ครุภัณฑ์การเกษตร

1 ปั้มแช่ไดโว่ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
สาหรับดูดน้าในสระ จานวน 1 อัน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA และชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
สาหรับคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 23,300 บาท
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2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.1

9,400

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

-

4,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สนามกีฬา

-

-

14,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯชีวาสุข

-

-

46,600

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
- ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม 2

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2563
(บาท)
56,600

2562
(บาท)

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ปฏิบัติการสาหรับคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย จานวน 2 เครื่องๆ ละ
28,300 บาท
3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จานวน
1 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักการ
สาธารณสุขฯ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายป้องกันฯ

8,000

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหาร

4 กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
กล้อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4
ล้านพิกเซล จานวน 8 ตัว อุปกรณ์
บันทึกภาพ แบบ 16 ช่อง จานวน 1
เครื่อง โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จานวน 1
เครื่อง เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA
จานวน 1 เครื่อง ระบบสายสัญญาณ
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

-

-

100,000

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

5 เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

-

-

2,500

-

- สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สนามกีฬา
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

6 ชุดกล้องวงจรปิด จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. กล้องวงจรปิด จานวน 9 ตัว
2. เครื่องบันทึก จานวน 1 เครื่อง
3. จอแสดงผล ขนาด 32 นิ้ว จานวน
1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง
5. ตู้แรค จานวน 1 ตู้

-

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

-

8,087,200

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

-

- สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-

ที่

แผนงาน

5 สังคมสงเคราะห์

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ผ.03

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

1 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะไร้สาย จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท
1 ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
จานวน 1 ถัง ๆ ละ 15,000 บาท

-

-

6,000

-

- กองสวัสดิการสังคม

-

-

15,000

-

- กองสวัสดิการสังคม

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จานวน 4 ชุด ๆ ละ
23,300 บาท

-

-

93,200

-

- กองสวัสดิการสังคม

-

-

1,400

-

- กองสวัสดิการสังคม

2 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์
(Smart card reader) จานวน 2
เครื่องๆ ละ 700 บาท
รวม

-
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-

115,600

-

-

ที่

แผนงาน

6 เคหะและชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

ผ.03

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 36,000 บาท

-

-

108,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

2 - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
ชนิด 3 เสา สองด้าน ติดตั้งคร่อม
ถนนขนาดความยาว 25 ม. จานวน 2
ซุ้ม ติดตั้งบริเวณสุดเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ด้านทิศเหนือ บริเวณหน้า
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
ติดตั้งสุดเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ด้านทิศใต้ บริเวณสะพานหน้าห้าง
แม็คโคร จานวน 1 ซุ้ม รวม 2 ซุ้มๆ
ละ 3,000,000 บาท เป็นเงิน
6,000,000 บาท
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
ติดตั้งบริเวณโดยรอบวงเวียนน้าพุ
ชนิด 2 เสาด้านเดียว ขนาดความยาว
6 ม. บริเวณทั้ง 4 ด้าน จานวน 4
ซุ้มๆ ละ 1,000,000 บาท เป็นเงิน
4,000,000 บาท (รายละเอียดตามรู
แบบและรายการที่เทศบาลกาหนด)

-

-

10,000,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้าน-งาน
ครัว

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

1 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อ
ขนาด 2 ก๊อก
- มีหัวก๊อกจ่ายน้า โดยเป็นน้าร้อน
1 หัว น้าเย็น 1 หัว
- เป็นเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็นแบบตั้ง
พื้น
- ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทา
ด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ จานวน 2
เครื่องๆ ละ 6,000 บาท

-

-

12,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

2 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็น
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย มีขนาด
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซี
ซี พร้อมใบมีด จานวน 2 เครื่องๆ ละ
9,500 บาท

-

-

19,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

3 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็น
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย มีขนาด
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซี
ซี พร้อมใบมีด จานวน 4 เครื่องๆ ละ
9,500 บาท

-

-

38,000

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

1 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน
ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4
จังหวะ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครนพับไฮ
ดรอลิก เมื่อต่อกระเช้ารวมแขนเสริม
สามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า
2 เมตร

-

-

2,600,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

2 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา เป็นรถช่วงยาว เป็นกระบะ
สาเร็จรูปราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

-

-

575,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

3 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา เป็นรถช่วงยาว เป็นกระบะ
สาเร็จรูปราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

-

-

575,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

326

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

4 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
90 กิโลวัตต์ จานวน 1 คัน

-

-

729,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

5 รถบรรทุก (ดีเซล)
- ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
จานวน 1 คัน

-

-

868,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

6 รถบรรทุกน้า 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4
สูบ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่
ต่ากว่า 150 แรงม้า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 5,000 ลิตร
จานวน 1 คันฯละ 2,600,000 บาท

-

-

2,600,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

7 รถขุดตีนตะขาบเป็นรถขุด
ไฮดรอลิกตีนตะขาบ(Hydraulic
Excavator) หมุนได้รอบตัว
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบบ
ขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydroustatiic
หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้าง
สามารถขับเคลื่อนอิสระได้ระยะขุด
ไกลสุดไม่น้อยกว่า 15 เมตร จานวน 1
คันฯละ 4,500,000 บาท

-

-

4,500,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

8 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
จานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์โรงงาน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

40,800

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา

9 เรืออลูมิเนียม ขนาดลาเรือกว้างไม่
น้อยกว่า 1.05 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2.5
ม. จานวน 3 ลาๆ ละ 35,000 บาท

-

-

105,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

1 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน จานวน 2
ตัวๆ ละ 108,000 บาท
2 แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จานวน
1 เครื่อง
3 ชุดตัดแก๊ส ที่ตัดเหล็กได้หนา 300 มม.
จานวน 1 ชุด
4 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูงมอเตอร์ 3 เฟส
10 แรงม้า แรงดันไม่น้อยกว่า 200
บาร์ พร้อมสายไฟยาว 50 เมตร 2
เส้น จานวน 1 เครื่อง

-

-

216,000

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

7,000

-

-

-

-

105,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

5 Plasma Cutter เครื่องตัดเหล็กด้วย
ไฟฟ้า ขนาดตัวเครื่องไม่น้อยกว่า
220 x 400 X 220 mm สามารถตัด
เหล็กหน้าได้ไม่น้อยกว่า 10 mm ใช้
แรงดันไฟฟ้า 210 - 230 โวล จานวน
1 เครื่อง ๆละ 120,000 บาท

-

-

120,000

-

-

328

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์เกษตร

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

6 เครื่องปั้มลมพร้อมอุปกรณ์ปั้มลมและ
สายลม
- มีถังเก็บลมไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
กาลังไฟฟ้า 220 v.
- อัตราผลิตลมไม่น้อยกว่า 200
ลิตร/นาที
- ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
- มีสายไฟสารองไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- มีสายลมพร้อมหัวต่อเข้าออก ยาว
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- มีปืนลม ชนาด ½ นิ้ว จานวน 1
- มีประแจล๊อก ขนาด ½ นิ้ว เบอร์
8,9,10,11,12,14,17,19,21,22,23,24,
26,27,32,34 พร้อมกล่องใส่
จานวน 1 เครื่อง ๆละ 50,000 บาท

-

-

50,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

1 เรืออลูมิเนียม ขนาดลาเรือกว้างไม่
น้อยกว่า 1.05 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2.5
ม. จานวน 3 ลาๆ ละ 35,000 บาท

-

-

105,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

2 เครื่องดูดโคลน ขนาดท่อดูด 4 นิ้ว
ท่อส่ง 4 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
จานวน 1 เครื่อง

-

-

200,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

3 เครื่องเจาะดิน จานวน 1 เครื่อง
เครื่องยนต์เบนซินสูบเดียว 2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ 51.7 CC. ความจุ
น้ามัน 1 ลิตร ชนิดเครื่องยนต์ 1.45
KW. ความเร็วรอบ 6,500 R/MIN
พร้อมดอกเจาะขนาด 8 นิ้ว

-

-

9,800

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

4 เครื่องเติมอากาศ ขนาด 3 แรงม้า
จานวน 4 ตัว พร้อมระบบตู้ไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง

-

-

200,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

5 เครื่องปรับปรุงโอโซน สามารถผลิต
โอโซน ได้ไม่น้อยกว่า 10 กรัมโอโซน
ต่อชั่วโมงและสามารถเชื่อมต่อกับ
ไฟฟ้ากาลังไฟ 220 โวลท์ จานวน 1
เครื่อง

-

-

480,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์
ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไฟ AC
220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์ มี
เครื่อง
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
(Automatic Voltage Regulation
Control) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าทุก
ขนาดส่งกาลังขับโดยตรง (Direct
Coupling) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
52,000 บาท

-

-

104,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

-

-

200,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

1 เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยใช้
เซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น หลักการทางแสง
มีชุดคัดแยกอนุภาคฝุ่น Dust
Impactor จอแสดงผลแบบ LCD
Display 16x4 (i2C interface)
Installation box แบบกันน้า สวิตซ์
ปลั๊ก สายไฟเชื่อมต่อวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบต่างๆ จานวน 1 เครื่อง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1 รถตักหน้า - ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2
ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มี
กาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ที่
รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบ /
นาที จานวน 1 คัน

-

-

2,800,000

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

1 ค่าซ่อมบารุงรักษากระเช้าลอยฟ้า
และอะไหล่อุปกรณ์กระเช้าลอยฟ้า

-

-

9,000,000

-

-

36,371,600

รวม

331

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

2,800,000

-

2,800,000

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

-

ที่

แผนงาน

7 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ผ.03

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จานวน 4 ชุด ๆ ละ
23,300 บาท

รวม

-

-

332

-

-

93,200

93,200

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

- กองสวัสดิการสังคม

-

ที่

แผนงาน

หมวด

8 การศาสนา วัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์
และนันทนาการ

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

ผ.03

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
18,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อม
ติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600
บาท

-

-

57,200

-

- สานักการศึกษา

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
26,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อม
ติดตั้ง จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 36,000
บาท

-

-

108,000

-

- สานักการศึกษา

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
30,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อม
ติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,200
บาท

-

-

80,400

-

- สานักการศึกษา

4 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
36,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อม
ติดตั้ง จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 47,000
บาท

-

-

235,000

-

- สานักการศึกษา

5 พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24
นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 28 ตัว ๆ ละ
5,500 บาท

-

-

154,000

-

- สานักการศึกษา

333

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

6 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 36 นิ้ว พร้อม
ติดตั้ง จานวน 8 ตัว ๆ ละ 15,000
บาท

-

-

120,000

-

- สานักการศึกษา

7 โต๊ะหมู่บูชา สีแดงทอง ลายพิกุล มี
ฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น
จานวน 1 ชุด

-

-

67,200

-

- สานักการศึกษา

8 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. มีลิ้นชักอย่างน้อย 2
ลิ้นชัก จานวน 1 ตัว

-

-

3,300

-

- สานักการศึกษา

9 โต๊ะข้างหลุยส์ไม้สัก จานวน 1 ตัว
1 ปั้มน้าสาหรับสระว่ายน้า สาหรับ
เครื่องกรองสระว่ายน้าสาเร็จรูป มี
อัตราการดูดน้า 6 ถึง 25 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้ง จานวน 5
ตัว ๆ ละ 41,400 บาท

-

-

15,500
207,000

-

- สานักการศึกษา
- สานักการศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบ
สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า
1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท

-

-

19,000

-

- สานักการศึกษา

ครุภัณฑ์กีฬา

1 โต๊ะเทเบิลเทนนิส ขนาดมาตรฐาน สี
น้าเงิน ขอบโต๊ะแบบขอบเหล็ก ขาโต๊ะ
เหล็กพร้อมที่ปรับระดับ มีล้อสาหรับ
เคลื่อนย้าย จานวน 4 ล้อ พับเก็บได้
พร้อมที่ล๊อคป้องกันโต๊ะล้ม และ
สามารถพับข้างเดียวเพื่อเล่นคนเดียว
ได้ จานวน 4 ตัว

-

-

95,600

-

- สานักการศึกษา

ครุภัณฑ์การเกษตร

334

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

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 8 TB จานวน
4 ลูก
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ จานวน
26 ชุด
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบปรับมุมมอง แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด
- 19" Wall Rack 6U จานวน 1 ชุด
- เครื่องสารองไฟ 1 KVA จานวน 2
เครื่อง
- LED TV Monitor 55" จานวน 1
เครื่อง
- ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ

335

-

-

1,983,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
- สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 23,300 บาท

-

-

46,600

-

- สานักการศึกษา

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง
4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานสานักงาน และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน ประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
1 ชุด

-

-

15,000

-

- สานักการศึกษา

-

-

19,800

-

- สานักการศึกษา

รวม

-

336

-

3,226,600

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

9 อุตสาหกรรมและการ ค่าครุภัณฑ์
โยธา

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

ผ.03

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จานวน
2 เครื่องๆละ 47,000 บาท

-

-

94,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู จานวน
1 เครื่อง ๆละ 36,000 บาท

-

-

36,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

3 โต๊ะทางานไม้ ขนาด ไม่น้อยกว่า
120 x 60 x 75 ซม.มีลิ้นชักอย่างน้อย
2 ลิ้นชัก มีกุญแจล๊อค จานวน 11
ตัวๆละ 3,300 บาท

-

-

36,300

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

4 เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ แบบบุนวม
ขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 58x65x96
ซม.จานวน 6 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

-

-

21,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

5 เก้าอี้ประชุมบุนวมแบบขาเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 43x57x82 ซม.
จานวน 12 ตัวๆละ 1,800 บาท

-

-

21,600

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

6 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
57x58x90-102 ซม. แบบหนังมีท้าว
แขน ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 26
ตัวๆ ละ 2,200 บาท

-

-

57,200

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

337

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

7 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
54x64x92-102 ซม. แบบหนังมีท้าว
แขน ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 2
ตัวๆ ละ 3,500 บาท

-

-

7,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

8 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่
น้อยกว่า 118x41x87 ซม. จานวน
1 ตู้ๆ ละ 4,000 บาท

-

-

4,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

9 ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด ขนาดไม่
น้อยกว่า 271x180x82 ซม.
ประกอบด้วย
- โซฟา 3 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว
- โซฟา 2 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว
- โซฟา 1 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว
- โต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว

-

-

30,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

10 โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 160x75x75
ซม. 1 ตัว

-

-

13,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

11 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 100x40x60
ซม. 1 ตัว

-

-

4,700

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

12 ตู้ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 42x55x60
ซม. 1 ตัว

-

-

4,300

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

13 เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 67x70x118
ซม. 1ตัว

-

-

6,500

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

14 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีชั้นปรับระดับ
3 ชิ้น จานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

-

-

11,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

338

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

15 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก
จานวน 2 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

-

-

15,800

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน 1 เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น จานวน 1
ครัว
เครื่องๆ ละ 12,000 บาท เครื่องทา
น้าร้อนน้าเย็น แบบตั้งพื้น ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร

-

-

12,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA และชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
สาหรับคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย
จานวน 6 เครื่องๆ ละ 23,300 บาท

-

-

139,800

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย จานวน 1 เครื่อง

-

-

36,300

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

339

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์โรงงาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง
4 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จานวน 1
เครื่อง

-

-

76,500

-

-

-

-

700

-

-

5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 จานวน 3
เครื่องๆ ละ 10,000 บาท

-

-

30,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

1 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5
นิ้ว (125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000
รอบต่อนาที จานวน 1 เครื่อง

-

-

5,500

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

2 เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 16 นิ้ว
- สามารถใช้ใบตัด 14 นิ้วได้
- ปากกาจับชิ้นงานสามารถหมุนได้
45 องศา ทั้งซ้ายและขวา
- สามารถเปลี่ยนเป็นเลื่อยวงเดือนได้
- แรงดันไฟฟ้าเลือกได้ 220 โวลต์
หรือ 380 โวลต์

-

-

18,500

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

340

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

1 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง
ประกอบด้วย
- เพาเวอร์มิกซ์ขนาด 550 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
- ตู้ลาโพงติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว 2 คู่
- ไมโครโฟนชนิดมีสาย จานวน 2 ตัว
- ไมค์ลอยชนิด 2 มือถือ จานวน 1 ชุด
- ชั้นวางเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งแล
เช็คระบบ

-

-

89,500

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย
ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4
ลูกบาศก์หลา น้าหนักของรถรวม
น้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 12,000
กิโลกรัม พร้อมกระบะ และ
เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 คัน

-

-

1,980,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

2 รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก
ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4
จังหวะ ชนาดปริมาตรความจุ
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,800 ซีซี
พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก
ความสามารถในการยกได้ไม่ต่ากว่า 1
ตัน ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมี
ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน

-

-

2,000,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

341

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
จานวน 1 คัน

-

-

868,000

-

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

1 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- งานปะผุ ทาสี และอื่นๆ
(รายละเอียดตามที่เทศบาลกาหนด)
1. JCT 000015 ราคา 800,000 บาท
2. ทะเบียน 81-4186 ราคา 800,000
บาท

-

-

1,600,000

-

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

-

-

7,219,200

-

-

รวม

342

ที่

แผนงาน

หมวด

10 งบรายจ่ายเฉพาะการ ค่าครุภัณฑ์
กิจการเดินรถประจา
ทางหรือขนส่ง

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

ผ.03

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีที
ยู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จานวน 1
เครื่อง

-

-

40,200

-

-

สถานีขนส่งฯ

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีที
ยู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จานวน 2
เครื่องๆ ละ 28,600 บาท

-

-

57,200

-

-

สถานีขนส่งฯ

-

-

97,400

-

-

รวม
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ที่

แผนงาน

หมวด

11 งบรายจ่ายเฉพาะการ ค่าครุภัณฑ์
สถานธนานุบาล

ประเภท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

ผ.03

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ตาชั่งระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง

รวม

344

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

-

-

50,000

-

-

-

-

50,000

-

-

สถานธนานุบาล

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นพิจารณา
3.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
3.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
3.3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 คะแนน
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)
(4) วิสัยทัศน์ (5)
(5) กุลยุทธ์ (5)
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)
(8) แผนงาน (5)
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)
รวมคะแนน 100 คะแนน
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ใช้ การติดตามประเมินผลโครงการรายไตรมาส โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ กาหนดให้มีการประชุมติดตามความก้ าวหน้าการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในโครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ข้อ 29 (3) กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
3.1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก
1. ใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ
Kaplan & Norton
(3) แบบมุง่ วัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรูจ้ ากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ
Problem-Solving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทัง้ นี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ (1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา
(Time) เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)
5. ผลกระทบ (Impact)
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1) เนื่องจากในการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอาจเกิดความล่าช้า
2) การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากขึ้นอาจ
ทาให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย
3) ข้อจากัดของระเบียบกฎหมายอาจทาให้ปัญหาบางประการดาเนินการล่าช้าและบางเรื่อง
อาจไม่สามารถดาเนินการได้
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
3) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ เพื่อช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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