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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
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
1.2 แผนงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม
2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3) การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
3.3 แผนงานการพาณิชย์
รวม
-

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ.01

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

-

-

-

1
-

13,000,000
-

21
1
13

29,731,000
13,000,000
27,109,100

10
1
5

13,190,000
13,000,000
6,050,000

31
3
18

42,921,000
39,000,000
33,159,100

-

-

-

1

13,000,000

35

69,840,100

16

32,240,000

52

115,080,100

-

-

-

1
1

500,000
500,000

19
19

63,520,500
63,520,500

1
1

2,500,000
2,500,000

21
21

66,520,500
66,520,500

-

-

-

-

-

1
12

50,000
12,500,000

1
-

50,000
-

1
12

100,000
12,500,000

-

-

-

-

-

1
14

1,567,000
14,117,000

1

50,000

1
14

1,567,000
14,167,000

1

ยุทธศาสตร์

4) การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานสาธารณสุข
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
4.4 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

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

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

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

-

-

-

-

1
1
2

80,000
281,000
361,000

5
2
1
8

18,264,000
700,000
1,000,000
19,964,000

2
2

700,000
700,000

6
1
4
1
12

18,344,000
281,000
1,400,000
1,000,000
21,025,000

-

-

-

-

4

13,861,000

22
45
67
143

45,221,000
63,224,200
108,445,200
275,886,800

8
8
28

31,650,000
31,650,000
67,140,000

22
53
75
174

45,221,000
94,874,200
140,095,200
356,887,800

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 การพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
จัดกิจกรรมและ
นิทรรศการใน
ศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์นคร
หาดใหญ่

1.เพื่อจัดให้มี
จ้างเจ้าหน้าที่จานวน 2 คนๆ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ละ 15,000 บาท เป็นเงิน
ในฐานะผู้มีความรู้ทาง 30,000 บาทต่อเดือน
วิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์และการ
ใช้กล้องโทรทรรศน์ใน
สถานการณ์ต่างๆ
2.เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยทุกเพศ
ทุกวัย

-

-

-

3

360,000

360,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
เยาวชน ประชาชน
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
อย่างมีความสุขตาม
ความสนใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน สานักการศึกษา
ในการจัดกิจกรรมและ ฝ่ายการศึกษานอก
นิทรรศการในศูนย์การ โรงเรียนฯ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์
นครหาดใหญ่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 จ้างเหมาครูสอนเด็ก 1. เพื่อจัดให้มี
จ้างเจ้าหน้าที่จานวน 1
ด้อยโอกาส (ผู้พิการ) เจ้าหน้าที่
คน ๆ ละ 15,000 บาท ต่อ
ปฏิบัติงานในฐานะครู เดือน
สอนเด็กด้อยโอกาส
(ผู้พิการ)ในการ
พัฒนาทักษะทาง
กายภาพ ด้านร่างกาย
สังคม อารมณ์
สติปัญญา อย่างถูก
หลักวิชาการร่วมกับ
ผู้ปกครองให้มี
พัฒนาการที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยเหลือและ
ส่งเด็กเข้ารับ
การศึกษาต่อทั้งใน
ระบบและนอกระบบ

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

2561
(บาท)
-

-

-

4

180,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

180,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
ด้อยโอกาส ได้รับการ
ปรับพฤติกรรม
ช่วยเหลือฟื้นฟูตาม
แนวทางที่ถูกต้อง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สานักการศึกษา
ในฐานะครูสอนเด็ก ฝ่ายการศึกษานอก
ด้อยโอกาส (ผู้พิการ) โรงเรียนฯ
ในการพัฒนาทักษะ
ทางกายภาพ ด้าน
ร่างกาย สังคม
อารมณ์ สติปัญญา
อย่างถูกหลักวิชาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการ โรงเรียน
เทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

1. เพื่อพัฒนา
ระบบงานรับสมัคร
นักเรียนออนไลน์
ประจาปีการศึกษา
2. เพื่อพัฒนา
ระบบงานจัดเก็บ
ข้อมูล ผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อพัฒนา
ระบบงานจัดทา
ฐานข้อมูลการบันทึก
ผลการเรียนรายวิชา
(ปถ.05)
4. เพื่อพัฒนา
ระบบงานติดตามและ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียน
ที่สาเร็จการศึกษา
5. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีทักษะ
ความสามารถในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ

1. ระบบงาน จานวน 4
ระบบงาน ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90
สามารถใช้ระบบสารสนเทศ
ได้
2. โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศจัดการระบบงาน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ประจาปีการศึกษา
ระบบงานจัดเก็บข้อมูล
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ระบบงานจัดทาฐานข้อมูล
การบันทึกผลการเรียน
รายวิชา (ปถ.05) ระบบงาน
ติดตามและจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ

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

2561
(บาท)
-

-

-

5

300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 1. โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการที่มีคุณภาพ
2. ครูผู้สอนมีทักษะ
ความสามารถในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ
3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. โรงเรียนมีระบบงานรับ
สมัครนักเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อจัดเก็บเป็น
ข้อมูลสารสนเทศ
2. โรงเรียนมีระบบงาน
จัดเก็บข้อมูล ผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดเก็บข้อมูล
PLC/การประชุมทาง
วิชาการ การศึกษาดูงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดเก็บข้อมูล PPR สาหรับ
เก็บผลงานตามตัวชี้วัด 13
แฟ้ม
3. ระบบงานจัดทา
ฐานข้อมูลการบันทึกผลการ
เรียนรายวิชา (ปถ.05)
และส่วนอื่นที่จาเป็นต่อ
งานทะเบียนและวัดผล
4. โรงเรียนมีระบบงาน
ติดตามและจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ และการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะความสามารถ
ในการใช้ระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 ก่อสร้างห้องน้า
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

เพื่อก่อสร้างห้องน้า
กลางแจ้งบริการ
นักเรียนและครู

ก่อสร้างห้องน้ากลางแจ้ง
จานวน 1 หลัง จานวน 6
ห้อง (รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

-

931,000

-

มีห้องน้ากลางแจ้ง
มีห้องน้ากลางแจ้ง
สาหรับนักเรียนชาย 2 บริการสาหรับ
ห้อง นักเรียนหญิง 2 นักเรียนและครู
ห้อง และครู 2 ห้อง

5 ปรับปรุงทางเดินเท้า
พร้อมหลังคารอบ
ถนนภายในโรงเรียน
เทศบาล 3 (โศภณ
พิทยาคุณานุสรณ์)

เพื่อให้นักเรียนใช้
ทางเดินเท้าภายใน
โรงเรียนสาหรับกัน
แดดกันฝน สร้าง
ความมีระเบียบและ
ความปลอดภัย

-

-

-

1,200,000

-

นักเรียนร้อยละ 100
ใช้ทางเดินเท้าภายใน
โรงเรียนด้วยความ
เป็นระเบียบและ
ปลอดภัย

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

6 ก่อสร้างหลังคาคลุม
พื้นสนามระหว่าง
ศาลาอเนกประสงค์กับ
เรือนพักผู้ปกครอง
ด้านซ้ายของประตู
ทางเข้าโรงเรียน
เทศบาล 3 (โศภณ
พิทยาคุณานุสรณ์)

- เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
สนามในการเรียนพล
ศึกษา หรือเล่นกีฬาใน
ร่ม
- เพื่อใช้เป็นลานจัด
กิจกรรมตอนเช้าหน้า
เสาธง และลานจัด
กิจกรรมอเนกประสงค์
ในร่ม

ปรับปรุงทางเดินเท้าพร้อม
หลังคา รอบถนนภายใน
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณ
พิทยาคุณานุสรณ์)
- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก
Metal Sheet พร้อม
ทางเดินเท้า คสล. วัสดุ
พื้นผิวทางเดินปูกระเบื้อง
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่เทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างหลังคาคลุมพื้น
สนามระหว่างศาลา
อเนกประสงค์กับเรือนพัก
ผู้ปกครอง ด้านซ้ายของ
ประตูทางเข้าโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณ
พิทยาคุณานุสรณ์)
- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก
Metal Sheet
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่เทศบาล
กาหนด)

-

-

-

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

6

สานักการศึกษา
ร.ร.ท.1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 ปรับปรุงห้องประชุม
อาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

เพื่อปรับปรุงห้อง
ประชุม อาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

8 ปรับปรุงห้อง
สานักงานอาคาร 2
โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

เพื่อปรับปรุงห้อง
สานักงาน อาคาร 2

ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร
เรียน 2 โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดคลองเรียน) โดยทาการ
- ปรับปรุงระบบเครื่อง
เสียงและระบบไฟ
- ทาสีและปรับปรุง
ห้องควบคุมเสียง
- ปรับปรุงระบบ
เครื่องปรับอากาศ
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่เทศบาล
กาหนด)
ปรับปรุงสานักงานอาคาร 2
รร.ท.4 (วัดคลองเรียน)
โดยทาการ
1. งานรื้อถอน
2. งานปรับปรุง
- งานพื้น,ผนัง
- งานระบบไฟฟ้า
- งานครุภัณฑ์ (รายละเอียด
ตามรูปและรายการที่
เทศบาลกาหนด)

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

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

1,500,000

-

ห้องประชุมอาคาร
ห้องประชุมอาคาร
เรียน 2 จานวน 1 ห้อง เรียน 2 ได้รับการ
ปรับปรุงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-

-

-

470,000

-

ห้องสานักงาน อาคาร สิ่งก่อสร้างของ
สานักการศึกษา
2 ได้รับการปรับปรุง โรงเรียนเทศบาล 4 ร.ร.ท.4
(วัดคลองเรียน) ได้รับ
การปรับปรุงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

7

สานักการศึกษา
ร.ร.ท.4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9 ปรับปรุงห้องพักครู
อาคาร 1, 3 โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดคลอง
เรียน)

เพื่อปรับปรุงห้องพัก
ครู อาคาร 1, 3
โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

ปรับปรุงห้องพักครูอาคาร
1, 3 โดยทาการ
1. งานรื้อถอน
2. งานปรับปรุง
- งานประตู-หน้าต่าง
- งานระบบไฟฟ้า
- งานครุภัณฑ์
(รายละเอียดตามรูปและ
รายการที่เทศบาลกาหนด)

-

-

-

1,970,000

-

ห้องพักครูอาคาร 1, 3 สิ่งก่อสร้างของ
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนเทศบาล 4 ร.ร.ท.4
ได้รับการปรับปรุง
(วัดคลองเรียน) ได้รับ
การปรับปรุงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

10 ปรับปรุงโรงอาหาร
สาหรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 6
(อนุบาลในฝัน)

เพื่อให้นักเรียนมีโรง
อาหารสาหรับ
รับประทานอาหาร
อย่างเพียงพอต่อ
นักเรียนและสะอาด
ถูกสุขลักษณะ

ปรับปรุงพื้นที่ส่วน
รับประทานอาหารของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6
(อนุบาลในฝัน)
- งานปรับปรุงพื้น คสล.
พร้อมงานโครงสร้างพื้น
- งานทาพื้นหินขัด
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่เทศบาล
กาหนด)

-

-

-

300,000

-

นักเรียนร้อยละ 100
สามารถใช้โรงอาหาร
รับประทานอาหาร
อย่างเพียงพอ และ
สะอาดถูกสุขลักษณะ

8

นักเรียนมีโรงอาหาร สานักการศึกษา
สาหรับรับประทาน ร.ร.ท.6
อาหารอย่างเพียงพอ
ต่อนักเรียนและ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณลานด้านข้าง
ห้องประชุม โรงเรียน
เทศบาล 6 (อนุบาล
ในฝัน)

- เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
สนามในจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวหรือเล่น
กีฬาในร่ม
- เพื่อใช้เป็นลานจัด
กิจกรรมตอนเช้าและ
ลานจัดกิจกรรม
อเนกประสงค์ในร่ม

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ลานด้านข้างห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาล
ในฝัน)
- งานพื้น
- งานโครงสร้างหลังคาคลุม
ลาน
- งานระบบไฟฟ้า
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่เทศบาล
กาหนด)

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

2561
(บาท)
-

-

-

9

1,270,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

นักเรียนร้อยละ 100
ใช้สนาม ในการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหว
เล่นกีฬาในร่ม และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- นักเรียนได้ใช้สนาม สานักการศึกษา
ในจัดกิจกรรม
ร.ร.ท.6
เคลื่อนไหวหรือเล่น
กีฬาในร่ม
- โรงเรียนใช้เป็นลาน
จัดกิจกรรมตอนเช้า
และลานจัดกิจกรรม
อเนกประสงค์ในร่ม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 สอนภาษา
ต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสาร
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย
แก้ไข
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 44 คก.ที่ 1

ข้อความเดิม
- เพื่อฝึกทักษะด้าน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษแก่
นักเรียน
- เพื่อให้มี
ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้
มากขึ้น
'ข้อความใหม่
- เพื่อให้นักเรียน
สามารถ สื่อสาร
ภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐานใน
ชีวิตประจาวันได้
- เพื่อให้นักเรียนกล้า
พูด กล้าแสดงออก
และมีความมั่นใจใน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

ข้อความเดิม
- สอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนเทศบาล 1-5 ตั้งแต่
ชั้นอนุบาล, ป.1-ม.6 โดยครู
เจ้าของภาษา
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
และอบรมครู
'ข้อความใหม่
- สอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนเทศบาล 1-5 ตั้งแต่
ชั้นอนุบาล, ป.1-ม.6 โดยครู
เจ้าของภาษา
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
และอบรมภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียน

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

2561
(บาท)
-

-

-

10

4,500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,500,000 - 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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
สานักการศึกษา
นักเรียนมีความรู้ด้าน หน่วยศึกษานิเทศก์
ภาษาอังกฤษ
สามารถสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได้
ข้อความใหม่
- นักเรียนสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจาวันได้
- นักเรียนมีความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น
- นักเรียนสามารถนา
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ประยุกต์ใช้กับวิชา
อื่น ๆ ได้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับ
ภาค/ประเทศ
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
แก้ไข
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 46 คก.ที่ 3

เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาค/ประเทศ
และแสดงผลงานของ
นักเรียนและครู

ข้อความเดิม
ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและร่วมแสดงผล
งานของนักเรียนและครู
ข้อความใหม่
- ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและร่วมแสดงผล
งานของนักเรียนและครู
- นักเรียน พนักงานครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการไม่น้อย
กว่า 500 คน

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

2561
(บาท)
-

-

-

1,800,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,800,000 - ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน พนักงานครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ
- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน พนักงานครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ได้มีความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม ใน
ระดับมากขึ้นไป
- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน พนักงานครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการ
ศึกษามีเจตคติที่ดีที่จะ
นาความรู้ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมมา
ปรับใช้ในการพัฒนาตน
พัฒนางาน บริหารและ
จัดการศึกษาเพื่อให้มี
คุณภาพและเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและ
ท้องถิ่นต่อไป

11

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
สานักการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ผลงาน หน่วยศึกษานิเทศก์
ทางวิชาการให้
แพร่หลายทาง
การศึกษา
ข้อความใหม่
- นักเรียน พนักงานครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับความรู้
และประสบการณ์
จากการเข้าร่วม
กิจกรรม
- ได้ประชาสัมพันธ์
ผลงานทางวิชาการให้
แพร่หลายทาง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 นิเทศพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษา
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
แก้ไข
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 47 คก.ที่ 4

ข้อความเดิม
- เพื่อพัฒนารูปแบบ
การนิเทศติดตามที่
ส่งผลต่อการพัฒนา
ระบบบริหาร และการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนมี
ความรู้ความสามารถใน
การบริหารการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทฺธิภาพ
- เพื่อนิเทศติดตามงาน
นโยบาย
ข้อความใหม่
'- เพื่อพัฒนารูปแบบ
การนิเทศติดตามที่
ส่งผลต่อการพัฒนา
ระบบบริหาร และการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
- เพื่อให้ครูผู้สอน
สามารถนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ไปใช้
เป็นเครื่องมือในการ
นิเทศการสอนได้

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
433 คน ได้รับการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศที่เอื้อต่อ
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ได้รับการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาอย่างน้อย 4
ครั้ง/ปี

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

2561
(บาท)
-

-

-
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500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 สอนสองภาษาอนุบาล
ในฝัน
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย
แก้ไข
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 61 คก.ที่ 24

ข้อความเดิม
1. เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
2. เพื่อส่งเสริมการ
สื่อสาร แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทย
กับต่างชาติต่างภาษา
3. เพื่อใช้เสริมทักษะ
ความรู้ความเป็นสากล
นิยมที่ดีแก่นักเรียน
4. เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างเจตคติที่ดีแก่
นักเรียนในการเรียน
ภาษาอังกฤษ
ข้อความใหม่
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
ได้
2. เพื่อให้นักเรียนกล้า
พูด กล้าแสดงออกและ
มีความมั่นใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น

ข้อความเดิม
นักเรียนระดับอนุบาล 1–3 และ
ประถมศึกษาปีที่ 1–6 เข้าร่วม
โครงการทุกคน
1. ผู้เรียนการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
2. ผู้เรียนใช้ภาษาการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ไทยกับต่างชาติ ต่างภาษา
3. ผู้เรียนมีทักษะความรูค้ วาม
เป็นสากลนิยมที่ดแี ก่นักเรียน
4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดใี นการ
เรียนภาษาอังกฤษ
'ข้อความใหม่
'นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3
และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของ
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลใน
ฝัน) ได้เรียนรูภ้ าษาอังกฤษกับ
ครูชาวต่างชาติ และได้รับ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะทั้ง 4
ทักษะ (ทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน) เพื่อให้
นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารตามที่โรงเรียน
กาหนด และมีส่วนร่วมในการ
ฝึกนักเรียนเพื่อการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ หรือหน่วยงาน
ภายนอกได้

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

2561
(บาท)
-

-

-
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4,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,000,000 ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
สานักการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่ ร.ร.ท.6
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้
ข้อความใหม่
1. นักเรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวันได้
2. นักเรียนมีความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น
3. นักเรียนสามารถ
นาความรู้ภาษา
อังกฤษประยุกต์ใช้กับ
วิชาอื่น ๆ ได้
4. ผู้ปกครองและ
ชุมชนในเขตบริการ
ของสถานศึกษา มี
ความพึงพอใจกับการ
จัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันวงโยธวาทิต
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย
แก้ไข
- ตัวชี้วัด
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 59 คก.ที่ 22

ข้อความเดิม'
- เพื่อเตรียมความพร้อมวง
โยธวาทิต เข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
- เพื่อให้นักเรียนและครูผู้
ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตได้รับ
ประสบการณ์และแนวคิด
ที่แปลกใหม่ในการปรับปรุง
พัฒนา และสร้างสรรค์
รูปแบบการแสดงใหม่ ๆ ที่
ทันสมัย
ข้อความใหม่
'- เพื่อเตรียมความพร้อมวง
โยธวาทิตของโรงเรียน ส่ง
เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับภาคใต้
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
- เพื่อให้นักเรียนและครูผู้
ฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ได้รับ
ประสบการณ์และแนวคิด
ที่แปลกใหม่ ในการ
ปรับปรุงพัฒนาและ
สร้างสรรค์รูปแบบการ
แสดงใหม่ ๆ ที่ทันสมัย

ข้อความเดิม
นักเรียนระดับประถมและ
มัธยมศึกษาจานวนไม่น้อย
กว่า 50 คน
ข้อความใหม่
'นักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่สนใจวง
โยธวาทิต จานวนไม่น้อย
กว่า 60 คน ครูประจาการ
วิชาเอกดนตรีสากลของ
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็ง
เสียงสามัคคี) จานวน 1 คน
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านวงโยธวาทิต จานวน 3
คน วงโยธวาทิตมีความ
พร้อมในการเข้าร่วมแข่งขัน
วงโยธวาทิตวงดรัมไลน์และ
ทีมคัลเลอร์การ์ดในงาน
มหกรรมดนตรีชิงถ้วย
พระราชทานฯ

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

2561
(บาท)
-

-

-
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1,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 ข้อความเดิม
ความพร้อมของ
วงโยธวาทิตและผล
การแข่งขันรายการ
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
ข้อความใหม่
นักเรียนได้เข้าร่วม
แข่งขันวงโยธวาทิต
วงดรัมไลน์ และทีมคัล
เลอร์การ์ด ในงาน
มหกรรมดนตรีชิงถ้วย
พระราชทานฯ ณ
กรุงเทพมหานคร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
สานักการศึกษา
- วงโยธวาทิตของ
ร.ร.ท.1
โรงเรียนมีความพร้อม
เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
- นักเรียนและครูผู้
ฝึกซ้อมวงโยธวาธิต
ได้รับประสบการณ์และ
แนวคิดที่แปลกใหม่ใน
การปรับปรุงพัฒนาและ
สร้างสรรค์รูปแบบการ
แสดงใหม่ ๆ ที่ทันสมัย
ข้อความใหม่
'- วงโยธวาทิตของ
โรงเรียนมีความพร้อม
เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับภาคใต้
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
- นักเรียนและครูผู้
ฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
ได้รับประสบการณ์ และ
แนวคิดที่แปลกใหม่ ใน
การปรับปรุงพัฒนา
และสร้างสรรค์ รูปแบบ
การแสดงใหม่ๆ ที่
ทันสมัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ จาก
2,000,000 เป็น
2,100,000
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็นปี 2564
- ตัวชี้วัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 72 คก.ที่ 46

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 3 ให้มี
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐานในการจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อความเดิม
'ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 3
- ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้า
- ทาสีภายในภายนอก
- ซ่อมหลังคา
- ซ่อมผนังอาคาร
- ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน
- เปลี่ยนพัดลม
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่เทศบาล
กาหนด)
ข้อความใหม่
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 3
- ปรับปรุงกระเบื้องมุงหลังคา
- ปรับปรุงฝ้าเพดาน
- ปรับปรุงบริเวณรอยร้าว
ผนัง และทาสีใหม่
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งหลังคากันสาด
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่เทศบาล
กาหนด)

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

2561
(บาท)
-

-

-
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2,100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ข้อความเดิม
โรงเรียนมีอาคารเรียน
3 ที่ได้มาตรฐานใน
การจัดการศึกษาแก่
นักเรียน
ข้อความใหม่
โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
อาคารเรียน 3 อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี มี
สภาพเอื้อต่อการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 6
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็นปี 2564
- ตัวชี้วัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 73 คก.ที่ 47

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 6 ให้มี
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐานในการจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 6
- ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้า
- ทาสีภายในภายนอก
- ซ่อมหลังคา
- ซ่อมผนังอาคาร
- ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน
- ซ่อมเปลี่ยนหน้าต่าง
- เปลี่ยนผ้าม่าน
- เปลี่ยนพัดลม
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่เทศบาล
กาหนด)

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

2561
(บาท)
-

-

-
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2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ข้อความเดิม
โรงเรียนมีอาคารเรียน
6 ที่ได้มาตรฐานใน
การจัดการศึกษาแก่
นักเรียน
ข้อความใหม่
โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
อาคารเรียน 6 อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี มี
สภาพเอื้อต่อการ
เรียนการสอน ที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดหาดใหญ่)
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็นปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม ฉ.1
หน้า 3 คก.ที่ 1

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 2 ให้อยู่
ในสภาพดี และ
ปลอดภัย

- รื้อพื้นเดิมและปูกระเบื้อง
ใหม่ (ห้องสมุด, ห้องเรียน,
ห้องประชุมชั้น 2, ห้อง
นาฎศิลป์, ห้อง สนง.)
- รื้อประตูหน้าต่างและ
ติดตั้งประตูหน้าต่างกระจก
- ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง
- ปรับปรุงประตูห้องน้า
ชาย-หญิง
- ติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด
- ซ่อมแซมกันสาดและช่อง
ระบายน้า
- ทาสีราวบันได
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่เทศบาล
กาหนด)

20 จัดกิจกรรมวันครู
เทศบาล
เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
300,000 บาท เป็น
400,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 54 คก.ที่ 14

เพื่อสร้างความสามัคคี คณะครูและบุคลากร
ในหมู่คณะครูสังกัด ทางการศึกษาร่วมจัด
เทศบาล
กิจกรรมวันครู

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

2561
(บาท)
-

-

-

-

-

2,000,000

-
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400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

อาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดหาดใหญ่) ได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพดีและ
ปลอดภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อาคารเรียน 2
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 ร.ร.ท.5
(วัดหาดใหญ่) มีสภาพ
ดี ปลอดภัย

400,000 ร้อยละ 80 ขึ้นไปของ ครูและบุคลากรได้
ครู เข้าร่วมกิจกรรม พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซี่งกัน
และกัน

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 การส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านใน
สถานศึกษา
เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
100,000 บาท เป็น
150,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 49 คก.ที่ 8

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน
จัดหาสื่อหรือหนังสือ
ส่งเสริมให้นักเรียนรัก
การอ่าน

รวม

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

2561
(บาท)

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านการอ่าน โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นผู้กาหนดโรงเรียน
เป้าหมาย จานวน 2 โรงเรียน

-

-

-

-

-

-
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150,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

150,000 นักเรียนตามโรงเรียน นักเรียน
สานักการศึกษา
มีผลการอ่านอยู่ใน
กลุม่ เป้าหมายมี
ฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์ดีร้อยละ 90
พัฒนาด้านการอ่านที่
ดีขึ้น

29,731,000 13,190,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 การพัฒนาสังคม
1.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 มหกรรมสุขภาพดี
หาดใหญ่ไทยแลนด์
4.0 เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เทศบาล
นครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3
ปี 2563
แก้ไข
- ชื่อโครงการ
เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
6,000,000 บาท เป็น
13,000,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 93 คก.ที่ 6

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

รวม

จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ
ดี ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่งาน นวัตกรรม
กิจกรรมด้านสาธารณสุข

-

-

-

-

13,000,000

13,000,000

13,000,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

13,000,000 13,000,000 13,000,000
19

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนและสถาน สานักการสาธารณสุขฯ
บริการสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการดูแลตนเองได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 1 การพัฒนาสังคม
1.3 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 บูรณะพระพุทธมงคล - เพื่อบูรณะองค์พระ
มหาราช
พุทธมงคลมหาราช
เทศบาลนครหาดใหญ่
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
- เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของชาวหาดใหญ่
และชุมชนใกล้เคียง
- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ

ดาเนินการบูรณะพระพุทธ
มงคลมหาราช (รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการ
ตามที่เทศบาลกาหนด)

-

-

-
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9,000,000

-

พระพุทธมงคล
มหาราช ได้รับการ
บูรณะให้มีความ
สมบูรณ์งดงาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- องค์พระพุทธมงคล สานักการศึกษา
มหาราช เทศบาล
ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ
นครหาดใหญ่ อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์งดงาม
- เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวหาดใหญ่
และชุมชนใกล้เคียง
- เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 จัดการแข่งขัน
- เพื่อส่งเสริมให้
จัดการแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อหาดใหญ่ เยาวชนและ
เซปักตะกร้อ มีนักกีฬาเข้า
แชมป์เปี้ยนชิพส์
ประชาชนรู้จักใช้เวลา ร่วม จานวน 300 คน
ว่างให้เป็นประโยชน์
โดยการเล่นกีฬาตะกร้อ
- เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและ
จิตใจที่ดี
- เพื่อยกระดับกีฬา
เซปักตะกร้อ ให้มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น

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

2561
(บาท)
-

-

-

21

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

200,000 จานวนนักกีฬาที่เข้า - เยาวชนและ
สานักการศึกษา
ร่วมการแข่งขันร้อยละ ประชาชนรู้จักใช้เวลา ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
90
ว่างให้เป็นประโยชน์ เยาวชน
โดยการเล่นกีฬาตะกร้อ
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ได้รับประสบการณ์
มากขึ้น มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่ดี
ยิ่งขึ้น
- กีฬาเซปักตะกร้อมี
มาตรฐานสูงยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 จัดการแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน ชิงแชมป์
นครหาดใหญ่

- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
ในท้องถิ่นมีสุขภาพ
ร่างกายและพลานามัย
ที่ดี
- เพื่อสนับสนุนให้ เด็ก
เยาวชน ประชาชนใน
ท้องถิ่น รักและสนใจ
การเล่นกีฬาแบดมินตัน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจาก
สิ่งเสพติด
- เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้สนใจในกีฬา
แบดมินตันได้พัฒนา
ศักยภาพและ
ประสบการณ์จากการ
แข่งขันกีฬา
- เพื่อสร้างความสามัคคี
และมาตรฐานการเล่น
กีฬาแบดมินตันให้
ทัดเทียมมาตรฐานสากล
- เพื่อเสริมสร้างนักกีฬา
ในท้องถิ่นสู่การเป็น
นักกีฬาอาชีพ และเป็น
ตัวแทนทีมชาติไทย
ต่อไปในอนาคต

นักกีฬาแบดมินตันจาก
สโมสรและชมรมทั่วประเทศ
เข้าร่วมการแข่งขันจานวน
200 คน

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

2561
(บาท)
-

-

-

22

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

100,000 จานวนนักกีฬาที่เข้า - เสริมสร้างสุขภาพ สานักการศึกษา
ร่วมการแข่งขันร้อยละ และพลานามัยที่ดีของ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
90
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
เยาวชน
- นักกีฬาได้มีโอกาส
เข้าร่วมการแข่งขัน
และได้ประสบการณ์
จากการแข่งขัน
- เกิดความสามัคคีใน
หมู่สมาชิกชมรม
แบดมินตันทุกชมรมที่
เข้าร่วมการแข่งขัน
- เกิดนักกีฬาที่มี
ความสามารถเป็น
ตัวแทนจังหวัดและ
ประเทศชาติ
- เกิดมาตรฐานการ
เล่นกีฬาแบดมินตันสู่
ระดับสากล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 ปรับปรุงพื้นที่รอบ
เพื่อปรับปรุงพื้นที่
อาคารโรงยิมเนเซี่ยม รอบอาคารโรงยิมเน
สนามกีฬาจิระนคร เซี่ยม สนามกีฬาจิระ
นครให้มีความ
ปลอดภัยและแข็งแรง

ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร
โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจิ
ระนคร
- รื้อพื้นคอนกรีตรอบอาคาร
พร้อมขนทิ้ง
- งานรื้อคันหินเก่าพร้อมขน
ทิ้ง
- งานเทคอนกรีต
- งานคันหิน
- งานติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก
- ติดตั้งช่องน้า
- งานปูกระเบื้องคอนกรีต
- งานทาสี
- งานทาสีจราจร
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่เทศบาล
กาหนด)

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

2561
(บาท)
-

-

-

23

2,779,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ได้พื้นที่รอบอาคารโรง ประชาชนที่มารับการ สานักการศึกษา
ยิมเนเซี่ยมที่มีความ บริการได้รับความ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
ปลอดภัยและแข็งแรง สะดวกและปลอดภัย เยาวชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 ปรับปรุงซ่อมแซม
สนามฟุตบอล
(สนามหญ้า) สนาม
กีฬา "จิระนคร"

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
สนามฟุตบอล (สนาม ฟุตบอล (สนามหญ้า) สนาม
หญ้า) สนามกีฬา
กีฬา "จิระนคร"
"จิระนคร" ให้มี
- งานขุดลอกหญ้าเดิม
มาตรฐานและปลอดภัย - งานบดอัดดิน
- งาน TOP SOIL
- งานดินปุ๋ยโรยทับหน้า
- งานปลูกหญ้าพาสพาลั่ม
- งานดูแลสนาม ค่าปุ๋ยและ
ค่าแรง
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่เทศบาล
กาหนด)

6 ปรับปรุงตาข่ายสนาม เพื่อปรับปรุงตาข่าย
ฟุตซอลและสนาม
สนามฟุตซอลและ
วอลเลย์บอล
สนามวอลเลย์บอล
สนามกีฬาแห่งที่ 2
ให้มีความปลอดภัย
และแข็งแรง

งานตาข่ายสนามฟุตซอล
และสนามวอลเลย์บอล
- งานตาข่าย
- ค่าแรงติดตั้งตาข่ายพร้อม
อุปกรณ์
- เหล็กแป๊บกลมดา
- แผ่นเหล็กปิดหัวเสา
- แผ่นเหล็กเจาะรู
- ค่าแรงเชื่อมติดตั้งโครง
เหล็ก
- งานทาสีกันสนิมและสี
น้ามัน
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่เทศบาล
กาหนด)

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

2561
(บาท)
-

-

-

-

-

1,295,000

-

24

220,600

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ได้สนามฟุตบอลพร้อม เด็ก เยาวชนและ
สานักการศึกษา
ใช้งานมีความ
ประชาชน ที่มารับ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
มาตรฐานและปลอดภัย การบริการได้รับความ เยาวชน
สะดวกปลอดภัย

- มีตาข่ายสาหรับลด ประชาชนที่มารับการ สานักการศึกษา
แรงกระแทกของลูก บริการได้รับความ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
ฟุตซอลลูกวอลเลย์บอล สะดวกและปลอดภัย เยาวชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 ปรับปรุงรั้วและประตู เพื่อปรับปรุงรั้วและ
ทางเข้าด้านหน้า
ประตูทางเข้า
สนามกีฬาจิระนคร ด้านหน้าสนามกีฬาจิ
ระนครให้มีความ
ปลอดภัยและแข็งแรง

ปรับปรุงรั้วและประตู
ทางเข้าด้านหน้าสนามกีฬา
จิระนคร
- ปรับปรุงรั้วสนามกีฬา
ด้านหน้า รื้อแผงรั้วตาข่าย
เดิม ก่อสร้างปรับปรุงเสา
และผนังรั้วใหม่
- ปรับปรุงประตูรั้วทางเข้า ทางออก ด้านหน้าสนาม
กีฬา รื้อประตูเดิมที่ขายตั๋ว
เดิม ก่อสร้างปรับปรุง
บริเวณประตูใหม่
- ปรับปรุงหลังคาอัฒจันทร์
บริเวณที่ติดกับรั้ว รื้อ
โครงสร้างหลังคาเดิม
ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาใหม่
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่เทศบาล
กาหนด)

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

2561
(บาท)
-

-

-

25

6,500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ได้รั้วและประตู
ประชาชนที่มารับการ สานักการศึกษา
ทางเข้าด้านหน้า
บริการได้รับความ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
สนามกีฬาจิระนครที่ สะดวกและปลอดภัย เยาวชน
มีความปลอดภัย และ
แข็งแรงสวยงาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 ติดตั้งระบบกระจาย
เสียงตามสาย สนาม
กีฬาแห่งที่ 2 เทศบาล
นครหาดใหญ่

- เพื่อติดตั้งระบบ
กระจายเสียงตามสาย
สนามกีฬาแห่งที่ 2
- เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มาใช้บริการ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร

ติดตั้งระบบกระจายเสียงตาม
สายที่สนามกีฬาแห่งที่ 2
เทศบาลนครหาดใหญ่
- ซอฟแวร์บริหารจัดการ IP
Network PA System
Software 1 ชุด
- ไมค์ประกาศระบบ IP
Network Paging
Microphone 1 ตัว
- เครื่องรับสัญญาณเสียงผ่าน
เครื่อข่ายไอพี 4 ตัว
- เพาเวอร์แอมป์ 240W Mixer
Amplifier 4 เครื่อง
- ลาโพงกันน้า
Weatherproof Speaker
15-30W 25 ตัว
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง
Mixer 8 CH 1 เครื่อง
- เสา + ตอม่อคอนกรีต
สาเร็จรูป
- อุปกรณ์ติดตั้งระบบ
สายสัญญาณและสายไฟฟ้า
พร้อมติดตั้ง
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่เทศบาลกาหนด)

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

2561
(บาท)
-

-

-

26

475,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- มีระบบกระจายเสียง
เสียงตามสาย สาหรับ
สนามกีฬาแห่งที่ 2
จานวน 1 ระบบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- สนามกีฬาแห่งที่ 2 สานักการศึกษา
มีระบบกระจายเสียง ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
ตามสาย
เยาวชน
- ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ระบบกระจายเสียง
ตามสายในขณะที่มา
ใช้บริการสนามกีฬา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารแบดมินตัน
เทศบาลนครหาดใหญ่
สนามกีฬาจิระนคร
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็นปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม ฉ.1
หน้า 4 คก.ที่ 1

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารแบดมินตัน
เทศบาลนครหาดใหญ่
สนามกีฬาจิระนครให้
มีความปลอดภัยและ
แข็งแรง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
แบดมินตัน เทศบาลนคร
หาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร
- ทาความสะอาดหลังคา
คสล.
- งานซ่อมหลังคา Metal
Sheet
- ทาระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า
และแนวผนังรอบพื้น
- ซ่อมกระเบื้องพื้นห้องน้า
ชาย-หญิง ชั้น 2
- ซ่อมซิลิโคนกระจก
หน้าต่าง
- ปรับปรุงบันไดเหล็กขึ้น
หลังคา คสล.
- เปลี่ยนประตูเหล็กบาน
ม้วนแบบทึบ
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่เทศบาล
กาหนด)

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

2561
(บาท)
-

-

-

27

295,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ได้อาคารแบดมินตันที่ ประชาชนที่มารับการ สานักการศึกษา
มีความปลอดภัยและ บริการได้รับความ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
แข็งแรง
สะดวกและปลอดภัย เยาวชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 ซ่อมปรับปรุงกันซึม
พื้นอัฒจันทร์สนาม
กีฬาจิระนครด้านทิศใต้
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็นปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม ฉ.1
หน้า 5 คก.ที่ 2

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
พื้นอัฒจันทร์สนาม
กีฬาด้านทิศใต้ เพื่อ
ความปลอดภัยในการ
ให้บริการประชาชน

ปรับปรุงกันซึมพื้นอัฒจันทร์
สนามกีฬาจิระนครด้านทิศใต้
- งานรื้อปูนที่หลุดร่อน
- งานทาน้ายารองพื้นพร้อม
เทปูนทราย
- งานทาน้ายารองพื้นก่อน
ติดตั้งระบบกันซึม
- งานทาสีชนิดโพลียูรีเทน
(รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่เทศบาล
กาหนด)

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

2561
(บาท)
-

-

-

28

494,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ได้พื้นอัฒจันทร์สนาม ประชาชนที่มารับการ สานักการศึกษา
กีฬาจิระนครด้านทิศ บริการได้รับความ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
ใต้ที่มีความแข็งแรง สะดวกและปลอดภัย เยาวชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 จัดงานรัฐพิธี
เปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์
แก้ไข
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 113 คก.ที่ 11

ข้อความเดิม
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
- เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่
5) ที่มีตอ่ ปวงชนชาวไทย
- เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และสานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ
- เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า
ข้อความใหม่
'- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี
- เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความน้อมสานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ แห่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9)

ประชาชนทุกหมู่เหล่า
จานวน 5,000 คน เข้าร่วม
กิจกรรม

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

2561
(บาท)
-

-

-
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5,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000,000 จานวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ข้อความเดิม
- ประชาชนได้ร่วมกันเฉลิมพระ
เกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี
- ประชาชนได้ร่วมแสดงความ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่มีตอ่ ปวง
ชนชาวไทย
- ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และสานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ
- เกิดความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ข้อความใหม่
'- ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์
- ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้
ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี
- ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้
ร่วมแสดงความน้อมสานึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ แห่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 ทาบุญเดือนห้าห่มผ้า
พระนอน
เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
100,000 บาทเป็น
200,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 120 คก.ที่ 19

- เพื่อให้ประชาชน
เด็ก และเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการทานุ
บารุงจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมจิตสานึก
ให้ประชาชนได้ระลึก
ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
ท้องถิ่น เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ สร้าง
ความรักความสามัคคี
- เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา

จัดขบวนแห่ผ้าห่มพระและ
พิธีห่มผ้าพระพุทธมงคล
(พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่)
พิธีสรงน้าพระพุทธรูป พิธี
ทอดผ้าป่า พิธีทาบุญ
ทักษิณานุประทาน อุทิศแด่
บูรพาจารย์ และบังสุกุลอัฐิ
บรรพบุรุษ พิธีสรงน้า
พระสงฆ์ผู้ทรงคุณ
(พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ใน
จังหวัดสงขลา) พิธีรดน้าดา
หัวผู้สูงอายุในชุมชน
มหรสพและการละเล่น
พื้นบ้าน/การก่อเจดีย์ทราย
- ประชาชน เด็ก และ
เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 5,000 คน

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

2561
(บาท)
-

-

-
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200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 จานวนประชาชน เด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประชาชน เด็ก และ สานักการศึกษา
เยาวชนได้มีส่วนร่วม ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ในการทานุบารุงจารีต ศิลปะ และวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
- ประชาชนได้ระลึก
ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
ท้องถิ่น เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ สร้าง
ความรักความสามัคคี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 สนับสนุนกิจการด้าน
ศาสนาและการ
อนุรักษ์ บารุงรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

- เพื่อส่งเสริม
ประเพณีทางศาสนา
ให้ดารงอยู่คู่ชุมชน
ต่อไป
- เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามหลัก
ศาสนา พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่

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

2561
(บาท)

2565
(บาท)

อุดหนุนกิจการด้านศาสนา
และการอนุรักษ์ บารุงรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
อบรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
150,000 บาทเป็น
250,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 127 คก.ที่ 25

อุดหนุนกิจการมัสยิดมะมู
ดีย๊ะ เพื่อจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เดือนรอมฎอน

-

-

-

250,000

250,000

เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 130 คก.ที่ 25

ข้อความเดิม
อุดหนุนกิจการคริสตจักร
หาดใหญ่
- โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
ข้อความใหม่
อุดหนุนกิจการคริสตจักร
หาดใหญ่ เพื่อจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

-

-

-

150,000

150,000
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนได้รับ สานักการศึกษา
การส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ตามหลักศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
นาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ตนเองต่อไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 130 คก.ที่ 25

ข้อความเดิม
อุดหนุนกิจการคริสตจักร
พระสิริ
- โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
ข้อความใหม่
อุดหนุนกิจการคริสตจักร
พระสิริ เพื่อจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

รวม

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

2561
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

150,000

150,000

-

-

-

27,109,100

6,050,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดประชุมเมืองสีเขียว 1.เพื่อกาหนดการจัด 1.จัดประชุมเมืองสีเขียว
แผนงาน IMT-GT
ประชุมเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1 ใน
ประจาปี 2563
แผนงาน IMT-GT
เดือน ก.ค. 2563 ภายใต้หัวข้อ
ประจาปี 2563
Coordination Meeting For
2.เพื่อติดตาม
IMT-GT Green Cities Mayor
ความก้าวหน้าและ
Council
สรุปการประชุมเมืองสี 2.จัดประชุมเมืองสีเขียว
เขียว แผนงาน IMT-GT แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 2 ใน
เดือน ส.ค. 2563 ภายใต้หัวข้อ
Transportation
3.จัดประชุมเมืองสีเขียว
แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 3 ใน
เดือน ก.ย. 2563 ภายใต้หัวข้อ
การประชุมนายกเทศมนตรี
เมืองสีเขียวแผนงาน IMT-GT
ครั้งที่ 4 และการประชุมสภา
นายกเทศมนตรีสีเขียวครั้งที่ 1

-

-

500,000

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.เทศบาลนครหาดใหญ่มี สานักการช่าง
มีการจัดประชุม
เมืองสีเขียวแผนงาน แนวทางในการจัดทาแผน ส่วนช่างสุขาภิบาล
ยุทธศาสตร์ดา้ นการขนส่ง
IMT-GT จานวน 3 ครั้ง (transportation) ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่และ
การเชื่อมโยงในภูมิภาค
IMT-GT เพื่อเป็นข้อมูลใน
การจัดทาแผนด้านการ
ขนส่งเทศบาลนคร
หาดใหญ่ตามแผนงาน
IMT-GT
2.เทศบาลนครหาดใหญ่ใน
ฐานะรองประธานสภาสี
เขียว ซึ่งได้รับเกียรติเป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุม
เมืองสีเขียวทั้ง 3 ครั้ง ได้
นาแนวคิดด้านเมืองสีเขียว
จากที่ประชุมมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่
เมืองที่ยั่งยืนต่อไป
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 ก่อสร้างติดตั้งระบบ เพื่อป้องกันน้าเสีย
ติดตั้งเครื่องสูบน้าชนิด
สูบน้าเสีย สถานีสูบน้า ไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา Submersible Sewage Pump
ซอย 27
ขนาดไม่น้อยกว่า 200
ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมงที่เฮด
ไม่น้อยกว่า 8 เมตร พร้อม
ระบบควบคุมจานวน 2 ชุด ท่อ
ส่งน้าและโอเวอร์เฮด เครน 6
ทิศทางขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน

-

-

-

1,950,000

-

ไม่มีน้าเสียไหลผ่าน คุณภาพน้าคลองอู่
สถานีสูบน้า ซอย 27 ตะเภาดีขึ้น
ลงสู่คลองอู่ตะเภา

3 ซ่อมระบบรวบรวมน้า เพื่อป้องกันน้าเสีย
เสีย หลังโรงเรียนช่าง ไหลลงสู่คลองเตย
อุตฯ ซ.กัลยาเทพ
และบ่อสูบน้าเสีย
โครงการ HDY 7

ซ่อมเครื่องสูบน้าพร้อมบ่อส่งน้า
เสียให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม

-

-

-

750,000

-

ลดปริมาณน้าเสียไหล คุณภาพน้าคลองเตยดี สานักการช่าง
ลงสู่คลองเตย
ขึ้น
ส่วนช่างสุขาภิบาล

4 ก่อสร้างติดตั้งระบบ เพื่อป้องกันน้าเสีย
สูบน้าเสียสถานีสูบน้า ไหลลงคลองอู่ตะเภา
หลังที่ว่าการอาเภอ

ติดตั้งเครื่องสูบน้าชนิด
Submersible Sewage Pump
ขนาดไม่น้อยกว่า 200
ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมงที่เฮด
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อม
ระบบควบคุมจานวน 2 ชุด
และท่อส่งน้า

-

-

-

1,980,000

-

ไม่มีน้าเสียไหลผ่าน คุณภาพน้าคลองอู่
สถานีสูบน้าหลังที่ว่า ตะเภามีสภาพดีขึ้น
การอาเภอลงสู่คลองอู่
ตะเภา
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สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 ซ่อมระบบรวบรวมน้า เพื่อป้องกันน้าเสีย
เสียหน้าตลาดเกษตร ไหลลงคลอง ร.1

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ซ่อมแซมเครื่องสูบน้าเก่า 11.5
Kw จานวน 2 เครื่อง พร้อม
ระบบควบคุม 1 ชุด ติดตั้ง ท่อ
ส่งน้าขนาด 300 mm

-

-

-

1,000,000

-

ไม่มีน้าเสียไหลลง
คลอง ร.1

คุณภาพน้าคลอง ร.1 สานักการช่าง
ดีขึ้น
ส่วนช่างสุขาภิบาล

6 ซ่อมตะแกรงตักขยะ
อัตโนมัติสถานีสูบน้า
คลองหวะฝั่งจันทร์
วิโรจน์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมตะแกรงตักขยะ
ตะแกรงตักขยะที่
อัตโนมัติสถานีสูบน้าคลองหวะ
ชารุดให้สามารถใช้
ฝั่งจันทร์วิโรจน์ จานวน 2 ชุด
งานได้ปกติ

-

-

-

8,000,000

-

สามารถดักจับขยะ
ไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่
ระบบน้าดี

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพดีขึ้น

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

7 ซ่อมตะแกรงตักขยะ
อัตโนมัติสถานีสูบ
น้าท่าเคียน

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมตะแกรงตักขยะ
ตะแกรงตักขยะที่
อัตโนมัติสถานีสูบน้าท่าเคียน
ชารุดให้สามารถใช้
จานวน 1 ชุด
งานได้ปกติ

-

-

-

5,000,000

-

สามารถดักจับขยะ
ไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่
ระบบน้าดี

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพดีขึ้น

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 ฟื้นฟูสภาพ
น้าคลองเตย บริเวณ
หลังโรงแรมเจบี

- เพิ่มปรับสภาพน้า
ให้เหมาะกับสิ่งมี
ชีวิตในคลอง
- ลดปริมาณขยะ
ในคลอง
- เพิ่มแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจในพื้นที่
ย่านจุติ

- ติดตั้งระบบเติม
อากาศในน้า
- ปรับปรุงระบบ
ดักขยะในคลอง
- ก่อสร้างระบบ
ปรับน้าโดยใช้
พืชน้าริมคลองเตย
- ติดตั้งระบบลด
ปริมาณสารอินทรีย์
โดยมีเดียในน้า
- ปรับภูมิทัศน์ให้
กลมกลืนกับพื้นที่
อันได้แก่ ม่านน้าตก
ลานหินตกตะกอน
และเติมอากาศ
ปลูกต้นไม้ ให้
สวยงาม

2561
(บาท)
-

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

-
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15,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- คุณภาพน้าใน
คลองดีขึ้น
- ขยะในคลอง
ลดลง
- เพิ่มแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ ที่มีคุณภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- คุณภาพน้าใน
คลองดีขึ้น สิ่งมี
ชีวิตในคลองเพิ่มขึ้น
- คลองเตยมีความ
สะอาดขึ้นปราศจาก
ขยะ
- ประชาชนในย่าน
ดังกล่าวมีแหล่ง
พักผ่อนที่มีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น
- เกิดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการปรับ
สภาพน้าตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

9 ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณทางเดิน
เท้ารอบสระน้าภายใน
สวนสาธารณะ

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างและอานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งานระบบไฟฟ้ามีรายละเอียด
ดังนี้
1. โคมไฟสนามสูง 3 เมตร
ตามแบบ จานวน 60 ชุด
2. สายไฟฟ้า CV 2c * 10
Sq.mm
3. สายไฟฟ้า 60227 IEC 53
2c * 2.5 Sq.mm
4. ฐานคอนกรีตพร้อมน็อตรับ
สายไฟ
5. ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ Auto Manual พร้อมอุปกรณ์
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

-

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

-

37

498,500

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
บริเวณสถานที่มีแสง
สว่างและความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนผู้มาใช้
สานักการช่าง
บริการได้รับความ
ส่วนการโยธา
สะดวกและปลอดภัย ฝ่ายสวนสาธารณะ

ที่

โครงการ

10 ปรับภูมิทัศน์คลองเตย
บริเวณสะพาน
หลังเจบีถึงแยก
30 เมตร
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จาก
พ.ศ.2563 เป็น 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม ฉ.1
หน้า 16 คก.ที่ 1

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพัฒนา
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์
- เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
- ดาเนินการตาม
นโยบาย Smart
city ของรัฐบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

- ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้าง
ทางเดินด้านหลังโรงแรมเดอะเก
รทจนถึงด้านหลังอาคาร
กองสวัดิการสังคม
- ก่อสร้างทางเดินริมถนนจุติ
อนุสรณ์ (สะพานหลังเจบี ถนนสามชัย)
- ก่อสร้างและปรับปรุงทางเดิน
ขึ้น-ลงคลองเตย ช่วงถนนสามชัย ถนน 30 เมตร
- Lighting Design
และไฟส่องสว่าง
- art street
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยติดตั้งปฏิมากรรม และ
ต้นไม้ตลอดแนว

-

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

-
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10,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ที่ดังกล่าวได้รับการ
พัฒนา
- จานวนนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- จานวนผู้จาหน่าย
สินค้าชุมชนมากขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- เกิดแหล่งท่อง
สานักการช่าง
เที่ยวใหม่ใจกลางเมือง ส่วนช่างสุขาภิบาล
- เศรษฐกิจในพื้นที่
เติบโตขึ้น
- ประชาชนมาใช้
บริการในพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 ติดตั้งกล้อง
CCTV พร้อมระบบ
ป้องกันควบคุมการ
เช้า - ออก ภายใน
สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยเทศบาล
นครหาดใหญ่
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็น ปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม ฉ.1
หน้า 7 คก.ที่ 4

- เพื่อให้มีระบบ
ติดตามตรวจสอบ
อย่างเป็นปัจจุบัน
และมีช่องทางใน
การติดตามได้
หลายช่องทาง

- ติดตั้งกล้อง CCTV จานวน
15 ตัว ,สายส่ง, อุปกรณ์
ประกอบ และไม้กระดก
พร้อมชุดควบคุม
จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

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

-
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1,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยเทศบาลนคร
หาดใหญ่ มีระบบ
ควบคุมติดตามแบบ
Real Time

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- สามารถติดตาม
ควบคุมและแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

12 ก่อสร้างติดตั้งระบบ
สูบส่งน้าเสียสถานีสูบ
น้า Pu 1 บ้านท่าเคียน
เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
1,500,000 บาท เป็น
1,980,000 บาท
แก้ไข
- ชื่อโครงการ
- ปีงบประมาณ จาก
2563 เป็น 2564
- ตัวชี้วัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม ฉ.1
หน้า 6 คก.ที่ 1

วัตถุประสงค์

ข้อความเดิม
เพื่อป้องกันน้าเสีย
ไหลล้นผ่านสถานี
สูบน้า Pu 2 ลงสู่
คลองอู่ตะเภา
ข้อความใหม่
เพื่อป้องกันน้าเสีย
ไหลล้นผ่านสถานี
สูบน้า Pu 1
บ้านท่าเคียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ติดตั้งเครื่องสูบน้าชนิด
Submersible Sewage Pump
ขนาดไม่น้อยกว่า 200
ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง ที่เฮด
ไม่น้อยกว่า 8 เมตร พร้อม
ระบบควบคุมจานวน 2 ชุด ท่อ
ส่งน้าและโอเวอร์เฮด เครน 6
ทิศทางขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน

-

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

-
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1,980,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ข้อความเดิม
คุณภาพน้าคลองอู่
ไม่มีน้าเสียผ่านสถานี ตะเภามีสภาพดีขึ้น
สูบน้า Pu 2 ท่าเคียน
ลงสู่คลองอู่ตะเภา
ข้อความใหม่
ไม่มีน้าเสียผ่านสถานี
สูบน้า Pu 1 บ้านท่า
เคียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ข้อความเดิม
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสูง 2.00 ม.
ความยาวรวม 3,500 ม.
โดยรอบสถานที่กาจัดขยะ
เทศบาลนครหาดใหญ่
- ปี 2562 ความยาว 1,400 ม.
- ปี 2563 ความยาว 1,400 ม.
- ปี 2564 ความยาว 700 ม.
ข้อความใหม่
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสูง 2.00 ม.
ความยาวรวม 3,500 ม.
โดยรอบสถานที่กาจัดขยะ
เทศบาลนครหาดใหญ่
- ปี 2562 ความยาว 1,400 ม.
- ปี 2564 ความยาว 1,400 ม.
- ปี 2565 ความยาว 700 ม.

-

13 ก่อสร้างรั้วสถานที่
กาจัดขยะเทศบาล
นครหาดใหญ่
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็นปี
2564-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 151 คก.ที่ 35

เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะ
ต่างๆ ภายในสถานที่
กาจัดขยะ ปลิวออก
นอกพื้นที่ก่อให้เกิด
มลภาวะกับชุมชน
และพื้นที่โดยรอบ

14 ก่อสร้างอาคารงาน
เพาะชาและโรงเรือน
เตรียมวัสดุเพาะชา
ภายในสวนสาธารณะ
จานวน 1 หลัง
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็นปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 145 คก.ที่ 21

เพื่อจัดเก็บวัสดุ
ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 15
อุปกรณ์ในการเตรียม เมตรยาว 15 เมตร (ตามแบบ
งานเพาะชาพันธุ์ไม้ แปลนที่เทศบาลกาหนด)
ต่างๆและ
ห้องปฎิบัติการ

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

-

-

-

5,000,000

2,000,000

41

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,500,000 ป้องกันไม่ให้ขยะปลิว 1.ป้องกันไม่ให้ขยะ สานักการช่าง
ออกนอกพื้นที่สถานที่ ปลิวออกนอกพื้นที่
ส่วนช่างสุขาภิบาล
กาจัดขยะได้ร้อยละ 90 สถานที่กาจัดขยะ
2.ป้องกันการลักลอบ
เข้า-ออกภายใน
สถานที่กาจัดขยะ

-

มีห้องจัดเก็บอุปกรณ์ ทาให้จัดเก็บวัสดุและ สานักการช่าง
และห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์อย่างเป็น
ส่วนการโยธา
ขนาดกว้าง 15 เมตร ระเบียบและทาให้เกิด ฝ่ายสวนสาธารณะ
ความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

15 ก่อสร้างอาคาร
สานักงาน
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่
จานวน 1 หลัง
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็นปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 146 คก.ที่ 22

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง
ติดต่อราชการ บริการ 9 เมตร ยาว 12 เมตร
ประชาชนและในการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ปฏิบัติงานของพนักงาน กาหนด)

-

-

16 ปรับปรุงลาน
ด้านหน้าพระพุทธ
มงคลมหาราช
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จาก
2563 เป็น 2564
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 148 คก.ที่ 27

พัฒนาปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของลาน
ด้านหน้าพระพุทธ
มงคลมหาราช

-

-

ข้อความเดิม
1. งานปรับปรุงลานพื้น
คอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500
ตร.ม.
2. งานติดตั้งเก้าอี้สนาม
3. งานติดตั้งแท่นกั้นทางเดิน
ข้อความใหม่
1. ปรับระดับดิน ก่อสร้างขอบ
คันหิน ยาวรวมไม่น้อยกว่า 100
ม.
2. ปูบล็อคปรับปรุงพื้นลาน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.
3. วางเก้าอี้สนาม
4. แท่นกั้นทางเดิน
(รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลกาหนด)

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,000,000

-

ใช้เป็นอาคารบริการ เป็นอาคารที่อานวย สานักการช่าง
ประชาชนและ
ความสะดวกให้แก่
ส่วนการโยธา
ปฏิบัติงานของพนักงาน ประชาชนและ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

1,820,000

-

ข้อความเดิม
ความพึงพอใจของผู้มา สานักการช่าง
1. มีลานพักผ่อนพื้นที่ ใช้บริการ
ส่วนการโยธา
ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. สวนสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
2. เก้าอี้สนาม
3. แท่นกั้นทางเดิน
ข้อความใหม่
1. มีลานพักผ่อนพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.
2. เก้าอี้สนาม
3. แท่นกั้นทางเดิน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 ก่อสร้างอาคาร
ปรับปรุงคุณภาพ
น้าดื่มพร้อมติดตั้ง
เครื่องทาน้าเย็น
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
แก้ไข
- ชื่อโครงการ
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็นปี 2564
- ตัวชี้วัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 146 คก.ที่ 24

2561
(บาท)

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

เพื่อบริการให้แก่
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนผู้มาออก
กาลังกายภายใน
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ข้อความเดิม
ติดตั้งตู้เครื่องทาน้าเย็น
โครงสร้างเหล็กสแตนเลสพร้อม
อาคารปรับปรุงคุณภาพน้า
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3
เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)
ข้อความใหม่
ก่อสร้างอาคารปรับปรุง
คุณภาพน้า ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมติดตั้ง
ตู้เครื่องทาน้าเย็นโครงสร้าง
เหล็กสแตนเลส จานวน 2 แห่ง
(ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด)

-

-

18 ปรับปรุงอาคารสถานี เพื่อบารุงรักษาอาคาร
กระเช้าลอยฟ้าสถานี สถานที่ราชการให้มี
พระพุทธมงคล
ความมั่นคงแข็งแรง
มหาราชและสถานี
ท้าวมหาพรหม
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็นปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 149 คก.ที่ 30

ขัดสนิมโครงสร้างเหล็กพร้อม
ทาสีทับภายในและภายนอก
อาคารทั้ง 2 แห่ง ดังนี้
1. อาคารกระเช้าลอยฟ้าสถานี
พระพุทธมงคลมหาราช
2. อาคารกระเช้าลอยฟ้าสถานี
ท้าวมหาพรหม (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

-

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

300,000

-

ข้อความเดิม
ตู้เครื่องทาน้าเย็น
โครงสร้างเหล็กสแตน
เลสพร้อมอาคาร
ปรับปรุงคุณภาพน้า
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 3 เมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด)
ข้อความใหม่
อาคารปรับปรุง
คุณภาพน้า ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 3
เมตร พร้อมติดตั้งตู้
เครื่องทาน้าเย็น
โครงสร้างเหล็กสแตน
เลส จานวน 2 แห่ง

ทาให้มีน้าเย็นบริการ สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวและ
ส่วนการโยธา
ประชาชนที่มาออก ฝ่ายสวนสาธารณะ
กาลังกายภายใน
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ๋

800,000

-

ทาสีอาคารกระเช้า
ลอยฟ้าสถานีพระ
พุทธมงคลมหาราช
และอาคารกระเช้า
ลอยฟ้าสถานีท้าว
มหาพรหม

ทาให้อาคารมีอายุใช้ สานักการช่าง
งานมากขึ้นและทาให้ ส่วนการโยธา
เกิดความสวยงาม
ฝ่ายสวนสาธารณะ
เรียบร้อยแก่สถานที่
ท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 ก่อสร้างลานพักผ่อน พัฒนาปรับปรุงสภาพ
บริเวณตรงข้ามสนาม ภูมิทัศน์ของ
เด็กเล่นภายใน
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็นปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 147 คก.ที่ 26

1. งานรื้อแผ่นพื้นคอนกรีต ที่นั่ง
ค.ส.ล. เดิม
2. งานปรับปรุงพื้นลานกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.
3. งานปรับปรุงม้านั่ง
4. งานติดตั้งป้ายอักษร จานวน
1 ป้าย
5. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ โดย
การปลูกต้นไม้ประดับในพื้นที่
ลานกิจกรรม

2561
(บาท)
-

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

-
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3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีพื้นลานกิจกรรมไม่ ความพึงพอใจของผู้มา สานักการช่าง
น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ใช้บริการ
ส่วนการโยธา
สวนสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 ก่อสร้างป้ายโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จากปี
2563 เป็นปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม ฉ.1
หน้า 8 คก.ที่ 5

เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

รวม

ป้ายโครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก จัดทา
2 ป้าย บริเวณดังต่อไปนี้
1. บริเวณสวนสุขภาพหาดใหญ่
ชีวาสุข
2. บริเวณพระพุทธมงคล
มหาราช
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ป้ายหินแกรนิต แดงอินเดีย
ตัวอักษร กัดกรด ทาสีทอง
- ตัวอักษร "โครงการ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ"
- ตัวอักษร "เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562"
- ตัวอักษร "กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น"
- ตัวอักษร " เทศบาลนคร
หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา"
- รายละเอียดอื่น ๆ ตาม
มาตรฐานกรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2561
(บาท)

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

-

-

-

-

-

500,000
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442,000

63,520,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

2,500,000

มีป้ายโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทาให้ประชาชนทราบ สานักการช่าง
ว่าพื้นที่ใน
ส่วนการโยธา
สวนสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
เป็นสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด สงขลา 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สวนผักคนเมือง

เพื่อส่งเสริมการปลูก
ผักในโรงเรียนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รวม

จัดอบรมและฝึกทักษะการ
ปลูกผักในโรงเรียนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

-

-

50,000

-

-

-

50,000
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แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 นักเรียนชั้น ป.4-6
ทุกคนได้รับการอบรม
และฝึกทักษะการ
ปลูกผักในโรงเรียน
ตามแนวทางแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียนได้ดาเนินการ สานักการศึกษา
อบรมและฝึกทักษะ รร.ท.4
การปลูกผักใน
โรงเรียนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด สงขลา 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 หลาดหน้าหอ

2 ถนนคนเดิน

1. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
เทศบาลนครหาดใหญ่
2. เพี่อเพิ่มรายได้กับ
ผู้ประกอบการและ
ประชาชนในพื้นที่

1.เพื่อส่งเสริมการ
ไสตล์ New Normal ท่องเที่ยวภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
2.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
3.เพื่อเพิ่มรายได
ให้กับชาวบ้านชุมชน
ผู้ประกอบการต่างๆ
ในพีนที่ อาทิโรงแรม
ร้านอาหาร ขนส่ง ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จัดกิจกรรมจาหน่ายสินค้า
อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้าโอท้อป การแสดง
ดนตรีจากศิลปิน นักร้อง
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ณ
บริเวณ ลานจตุรัสตลาด
พลาซ่า หาดใหญ่ (หน้าหอ
นาฬิกา)

-

-

-

650,000

-

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยว
ในพื้นที่เทศบาลนคร
หาดใหญ่เพิ่มขึ้น
2.ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

จัดกิจกรรมที่บริเวณถนน
ธรรมนูญวิถีใกล้โรงเรียน
แสงทอง มีการนาของฝาก
ของที่ระลึก ของดีหาดใหญ่
สินค้าโอท็อป มาจาหน่าย
แก่นักท่องเที่ยว การแสดง
ดนตรีจากศิลปิน นักร้อง
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

-

-

-

500,000

-

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชน
นักท่องเที่ยวมี
ความสุขได้ผ่อนคลาย
2. สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน พ่อค้า
แม่ค้า ชุมชนในพืนที่
เทศบาลนครหาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 เทศกาลกินเจหาดใหญ่
(อุดหนุนสมาคม
สมาพันธ์ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา)

1. เพื่อกระตุ้นและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
อาเภอหาดใหญ่
2. เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ ความ
เชื่อมั่น และ
ประชาสัมพันธ์อาเภอ
หาดใหญ่ ให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
ของชาวจีน
4. เพื่อให้เป็นงาน
ประจาปี และมีขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี
ของอาเภอหาดใหญ่

จัดกิจกรรมบริเวณ
สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์
(หน้ามูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 200,000 คน ตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน

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

2561
(บาท)
-

-

-
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1,800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

จานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ
มีความประทับใจใน
การเที่ยวงาน
2. ภาพลักษณ์และ
เศรษฐกิจของอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ดีขึ้น
นักท่องเที่ยวเกิดความ
เชื่อมั่นทาให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ
3. ทาให้เทศกาลกิน
เจหาดใหญ่เป็นงาน
ประจาปี มีความ
ต่อเนื่องทุกปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 Hatyai Midnignt
Run (อุดหนุน
หอการค้าจังหวัด
สงขลา)

1. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
สงขลา
2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
ให้เยาวชนและ
ประชาชนรักษา
สุขภาพด้วยการวิ่ง
ออกกาลังกาย
3. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
กิจกรรมวิ่งท่ามกลาง
บรรยากาศกลางคืน
ของเมืองหาดใหญ่

จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน
บริเวณใจกลางเมือง
หาดใหญ่ โดยมีผู้เข้ามาร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,000
คน

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

2561
(บาท)
-

-

-

49

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. กระตุ้นให้มี
นักท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น ทาให้เกิดการ
จับจ่ายใช้สอยในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
2. เป็นการสร้าง
กิจกรรมใหม่ๆ ทาให้
เกิดความคึกคัก และ
เป็นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 เทศกาลตรุษจีน
หาดใหญ่ (อุดหนุน
สมาคมฮากกา
หาดใหญ่)

1. ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมบริเวณโรงเรียน
ท่องเที่ยวของนคร
ศรีนครมูลนิธิ และใจกลาง
หาดใหญ่ให้เป็นไป
เมืองหาดใหญ่ อาเภอ
อย่างต่อเนื่อง
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. กระตุ้นและฟื้นฟู โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
เศรษฐกิจของอาเภอ กิจกรรมไม่น้อยกว่า
หาดใหญ่ จังหวัด
200,000 คน
สงขลา สร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่
3. สร้างภาพลักษณ์
ความเชื่อมั่น และ
ประชาสัมพันธ์อาเภอ
หาดใหญ่ให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ
4. เป็นการอนุรักษ์
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
ของชาวจีน

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

2561
(บาท)
-

-

-
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3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

จานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยะ 80
ของเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ประชาชนที่เข้า
ร่วมงานมีความ
ประทับใจ และเข้าใจ
ในขนบธรรมเนียม
ประเพณี
2. เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ทาให้นักท่องเที่ยว
เกิดความเชื่อมั่น และ
กลับมาท่องเที่ยวอีก
ครั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 เดิน-วิ่งหาดใหญ่

1. เพื่อส่งเสริมให้
มาราธอน (อุดหนุน หาดใหญ่เป็น
สมาคมนักวิ่งหาดใหญ่) ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กระตุ้นเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในเทศบาล
นครหาดใหญ่
2. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน และ
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีด้วยการออก
กาลังการโดยการเดินวิ่ง
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี
ในท้องถิ่น สร้างความ
มั่นคงให้กับ
ประเทศชาติ

จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง บริเวณ
สนามกีฬาจิระนคร
เทศบาลนครหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 10,000
คน

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

2561
(บาท)
-

-

-
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800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. เพิ่มศักยภาพให้
หาดใหญ่เป็น
ศูนย์กลางด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬา ธุรกิจ
และคมนาคม
2. เชื่อมความสัมพันธ์
ชาวอาเซียน สร้าง
ความเชื่อมั่นให้
ชาวต่างชาติเข้ามา
ท่องเที่ยว สร้างรายได้
ให้กับประชาชนใน
เทศบาลนครหาดใหญ่
3. ประชาชน และ
เยาวชนรักการออก
กาลังกาย มีสุขภาพ
แข็งแรง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 สืบสานงานประเพณี
ไหว้บ๊ะจ่างและเชิด
สิงโต (อุดหนุนสมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดสงขลา)

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

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจในพื้นที่
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
2. เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีการทาบ๊ะ
จ่างของชาวไทยเชื้อ
สายจีนให้คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมบริเวณ
สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 10,000
คน

-

-

-

550,000

-

จานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

1. ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น
2. สนองนโยบาย
รัฐบาลในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

1. เพื่อส่งเสริมการ
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเชิง
ท่องเที่ยววัดฉื่อฉาง วัฒนธรรม ประเพณี
(อุดหนุนสมาพันธ์เอส ของคนไทยเชื้อสายจีน
เอ็มอีไทย จังหวัด
โดยผลักดันให้วัดฉื่
สงขลา โดยสมาคม อฉาง เป็นแหล่ง
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ท่องเที่ยวที่สาคัญอีก
เป็นผู้มอบอานาจให้ แห่งหนึ่งในหาดใหญ่
ดาเนินการแทน)
2. เพื่อรักษาอัต
ลักษณ์ของวัดฉื่อฉาง
ให้ดารงสืบไป ให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ทั้งนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและต่างชาติ
3. สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนและชุมชน
ในพื้นที่

จัดกิจกรรมบริเวณวัดฉื่อฉาง
และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
วัดฉื่อฉาง อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 10,000 คน

-

-

-

500,000

-

จานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

1. ทาให้วัดฉื่อฉาง
เป็นที่รู้จักของ
ประชาชนในพื้นที่
และนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมากขึ้น
2. ประชาชนและ
ชุมชนในพื้นที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น
3. สามารถอนุรักษ์สืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมของชาวไทย
เชื้อสายจีนให้คงไว้
สืบไป

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

8 บูชาเทพเจ้าหลื่อโจ้ว
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 เทศกาลอาหารหรอย
ผลไม้อร่อย และของดี
เมืองใต้ (อุดหนุน
สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ
การท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา)

1. เพื่อเผยแพร่
จัดกิจกรรมบริเวณ
ประชาสัมพันธ์ อาหาร สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์
ผลไม้ และของดีของ (หน้ามูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
ภาคใต้ และส่งเสริม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
การท่องเที่ยวให้ขยาย สงขลา โดยมีนักท่องเที่ยว
วงกว้างเพิ่มขึ้น
เข้ามาร่วมกิจกรรมไม่น้อย
2. เพื่อสร้างงาน สร้าง กว่า 200,000 คน ตลอด
รายได้ กระตุ้น
ระยะเวลาการจัดงาน
เศรษฐกิจ สู่ชุมชนและ
ระดับท้องถิ่น ใน
จังหวัดสงขลา
3. เพื่อบูรณการ
เครือข่ายสร้าง
กระบวนการประสาน
ความร่วมมือของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน

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

2561
(บาท)
-

-

-
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800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

จานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยะ 80
ของเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ภาพลักษณ์ และ
เศรษฐกิจของอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ดีขึ้น
นักท่องเที่ยวเกิดความ
เชื่อมั่น ทาให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ
2. ทาให้อาหาร ผลไม้
และของดีของภาคใต้
ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็น
รู้จักอย่างแพร่หลาย
3. ได้รับความร่วมมือ
จากภาครัฐและ
ภาคเอกชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10 Hatyai Food

1.เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยกระตุ้น
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
หาดใหญ่ในดีขึ้น
2.เพื่อประชาสัมพันธ์
ของดีเมืองหาดใหญ่
ให้นักท่องเที่ยวรู้จัก
กันอย่างแพร่หลาย
3.เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับ
ประชาชนและชุมชน
ในพื้นที่

จัดกิจกรรมบริเวณ
สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 5,000 คน

-

-

-

500,000

-

จานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

1.ประชาชนและ
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. รักษาอัตลักษณ์
อาหาร ของดีนคร
หาดใหญ่ให้คงไว้สืบไป

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

11 Hatyai Hard Sale
(อุดหนุนหอการค้า
จังหวัดสงขลา)

1. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
2. กระตุ้นเศรษฐกิจ
ของอาเภอหาดใหญ่
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน และชุมชน
ในเทศบาลนคร
หาดใหญ่
3. เป็นการบูรณการ
ร่วมกันของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน

จัดกิจกรรมลดราคาสินค้า
ประจาปีของอาเภอหาดใหญ่
ในช่วงเดือนกันยายน และ
กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้น
นักท่องเที่ยวตลอดทั้งเดือน
โดยมีนักท่องเที่ยวเข้า
มาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
10,000 คน

-

-

-

1,500,000

-

จานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

1. มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น หลังวิกฤตการ
ระบาดของโรค
COVID-19
2. รายได้ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
เพิ่มขึ้น
3. สร้างความคึกคัก
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ทาให้
เงินหมุนเวียนเกิด
สภาพคล่อง

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

Festival (อุดหนุน
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดสงขลา โดย
สมาคมสมาพันธ์เอส
เอ็มอีไทย เป็นผู้มอบ
อานาจให้ดาเนินการ
แทน)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 อนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีไหว้
พระจันทร์ (อุดหนุน
สมาคมร่วมใจสามัคคี
ธรรม (โผวเล้ง
หาดใหญ่))

1. เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านวัฒนธรรม สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
คนไทยเชื้อสายจีน
2. เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
3. เพื่อให้ประชาชน
ได้มีสุขภาพจิตที่ดี
จากสภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ

รวม

จัดกิจกรรมบริเวณหน้า
สถานีรถไฟหาดใหญ่ ถนน
ธรรมนูญวิถี ถึงหน้าห้าง
โอเดียน หาดใหญ่ โดยมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
20,000 คน

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

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

-

-

-

1,500,000

-

-

-

-

12,500,000

-
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จานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน จัด
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรม ประชาชน
มีรายได้จากการจัด
งาน เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจเมือง
หาดใหญ่ สงขลาใน
ภาพรวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด สงขลา 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
3.3 แผนงานการพานิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ซ่อมแซมและ
1. เพื่อให้ระบบไฟฟ้า
ติดตั้งระบบไฟฟ้าตลาด ตลาดพลาซ่า 3
พลาซ่า 3
ใช้งานได้ตามปกติ
2. เพื่อสารองพื้นที่
รองรับผู้ประกอบการ
ตลาดพลาซ่า 2

รวม

ซ่อมแซมและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าตลาดพลาซ่า 3 ไว้
สาหรับบริการประชาชน
ผู้มาใช้บริการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

1,567,000

-

-

-

-

1,567,000

-
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ระบบไฟฟ้าตลาด
พลาซ่า 3 ได้รับการ
ซ่อมแซมและสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนที่เข้ามาใช้ สานักปลัด
บริการได้รับบริการที่ดี ฝ่ายอานวยการ
มีความสะดวกและ งานควบคุมเทศพาณิชย์
ปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ติดตั้งหลังคากันสาด
บริเวณทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคาร
สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
โดยเมื่อเกิดฝนตกจะ
เป็นการช่วยป้องกัน
น้าฝนที่กระเด็นเข้า
มาบริเวณทางเดิน

ติดตั้งหลังคากันสาด
บริเวณทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคารสานักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่
จานวน 1 งาน
(รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)

2 จัดการเลือกตั้งสมาชิก เพื่อจัดการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
สภาท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ เทศบาลและนายกเทศมนตรี
ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น

-

-

80,000

-

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

15,000,000

-

หลังคากันสาด
บริเวณทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคาร
สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทางเดินเชื่อมระหว่าง สานักปลัดเทศบาล
อาคารสานักงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เทศบาลนครหาดใหญ่
มีหลังคากันสาดเพื่อ
ป้องกันน้าฝนกระเด็น
เข้ามาบริเวณทางเดิน
กรณีเกิดฝนตกหนัก

เทศบาลมี
เทศบาลมีสมาชิก
สานักปลัดเทศบาล
นายกฯ 1 คน
สภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และมีสมาชิกฯ 24 คน ผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากประชาชน
ในเขตเทศบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 ปรับปรุงห้องเก็บของ เพื่อปรับปรุงเป็นห้อง
ชั้น 1 ข้างหอประชุม สาหรับเตรียมอาหาร
เทศบาลนครหาดใหญ่ อุปกรณ์ต่างๆ กรณีมี
คณะศึกษาดูงาน หรือ
รับรองแขกผู้มาเยือน
เทศบาลนครหาดใหญ่

ปรับปรุงห้องเก็บของ
ชั้น 1 ข้างหอประชุม
เทศบาลนครหาดใหญ่
ประกอบด้วย
- งานรื้อถอน
- งานพื้น, ผนัง,
ฝ้าเพดาน, ประตู -หน้าต่าง
- งานโครงหลังคา
- งานระบบไฟฟ้า
- งานครุภัณฑ์
(รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)

-

-

-

950,000

-

ห้องเก็บของ ชั้น 1
ทรัพย์สินของทาง
สานักปลัดเทศบาล
ข้างหอประชุม
ราชการได้รับการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เทศบาลนครหาดใหญ่ ปรับปรุงเป็นห้อง
สาหรับเตรียมอาหาร
อุปกรณ์ต่างๆกรณีมี
คณะศึกษาดูงาน หรือ
รับรองแขกผู้มาเยือน
เทศบาลนครหาดใหญ่

4 ปรับปรุงอาคารเก็บ
พัสดุสานักการคลัง

ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ
ของสานักการคลัง ดังนี้
1. งานรื้อถอน
2. งานปรับปรุง
3. งานก่อสร้างห้องน้า พื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม.
4. งานระบบไฟฟ้า
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

-

-

-

1,601,000

-

เทศบาลมีห้องจัดเก็บ สามารถจัดเก็บพัสดุ สานักการคลัง
พัสดุ และจัดเก็บ
และเอกสารได้อย่างมี ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
เอกสาร
ประสิทธิภาพ

เพื่อปรับปรุงให้เป็น
ห้องจัดเก็บพัสดุ และ
จัดเก็บเอกสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 พัฒนาระบบสร้าง
รหัสการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตจากบัตร
ประชาชน (API for
Hotspot

เพื่ออานวยความ
สะดวกในการบริการ
อินเตอร์เน็ต สาหรับ
ประชาชน และ
จัดเก็บข้อมูล Logfile
สาหรับบริการ
อินเตอร์เน็ตสาหรับ
บริการประชาชน

จัดหาระบบการสร้างรหัส
การใช้งานอินเตอร์เน็ตจาก
บัตรประชาชน (API for
Hotspot) และได้ระบบ
จัดเก็บ Logfile สาหรับ
บริการ อินเตอร์เน็ต
สาหรับประชาชน

6 พัฒนาระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

เพื่อพัฒนาระบบงาน
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้
บริหารจัดการงาน
สารบรรณของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ออกแบบและ
พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล
นครหาดใหญ่ 1 ระบบ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านงาน
สารบรรณ

รวม

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

2561
(บาท)
-

-

-

-

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

213,000

-

เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้ระบบการสร้างรหัส
การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตจากบัตร
ประชาชน(API) และ
ระบบ Logfile
สาหรับจัดเก็บข้อมูล
การใช้งานการเข้าใช้
อินเตอร์เน็ต

1.ได้ระบบการสร้าง กองวิชาการฯ
รหัสการใช้งาน
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
อินเตอร์เน็ตจากบัตร
ประชาชน 2. ได้
ระบบจัดเก็บ Logfile
สาหรับบริการ
อินเตอร์เน็ต สาหรับ
ประชาชน

-

500,000

-

เทศบาลนครหาดใหญ่
มีระบบสารสนเทศ
สาหรับบริหารจัดการ
ภายในสานักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่

1. ระบบงานสาร
กองวิชาการฯ
บรรณอิเล็กทรานิกส์ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
สามารถบริหาร
จัดการด้านสารบรรณ
ของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
2. มีระบบฐานข้อมูล
กลางของงานด้านสาร
บรรณสามารถ
เชื่อมโยงใช้ข้อมูลเพื่อ
การทางานของแต่ละ
หน่วยงานช่วยลด
ความซ้าซ้อนของข้อมูล

80,000 18,264,000

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมระบบ
อาคารชีวาสุข
ไฟฟ้าของศูนย์บริหาร
เทศบาลนครหาดใหญ่ สาธารณสุขหาดใหญ่
ชีวาสุข

รวม

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร
ชีวาสุข เทศบาลนครหาดใหญ่
โดยทาการ
1. งานรื้อถอนและประเมิน
ความเสียหาย
2. งานปรับปรุงใหม่
2.1 งานระบบไฟฟ้า
2.2 งานซ่อมฝ้าเพดาน
2.3 งานซ่อมระบบแอร์
2.4 งานซ่อมสายกล้องวงจรปิด
2.5 งานสีผนังและฝ้าเพดาน
2.6 งานระบบเสียงตามสาย
2.7 งานซ่อมระบบเครือข่ายไร้
สาย Wifi
2.8 งานซ่อมระบบทีวีดจิ ิตอล
2.9 งานซ่อมระบบโทรทัศน์
3. งานครุภัณฑ์
(รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่เทศบาลกาหนด)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

-

-

281,000

-

-

-

-

281,000

-

-
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อาคารชีวาสุขได้รับ
การซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์บริการ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขชีวาสุข มี สาธารณสุข
อาคารที่มีความพร้อม ศ.หาดใหญ่ชีวาสุข
สาหรับให้บริการ
ประชาชนผู้มารับบริการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 อบรมสัมนาหลักสูตร เพื่อปลุกจิตสานึกและ จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.
อาสาสมัครป้องกันภัย กระตุน้ ให้สมาชิก
จานวน 100 คน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อปพร.ได้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันภัย

-

-

-

200,000

200,000 กลุ่ม อปพร.ในเขต
อปพร.มีความรู้ความ สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อม ฝ่ายป้องกัน
เข้าร่วมฝึกอบรม
เผชิญเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ทันที

2 จัดฝึกอบรมพนักงาน เพื่อทบทวนความรู้
ป้องกันและบรรเทา ทักษะและการใช้
สาธารณภัย
เครื่องมืออุปกรณ์ให้
เกิดความชานาญ

-

-

-

500,000

500,000 พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิงมี สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ เข้าร่วม ความรูค้ วามชานาญ ฝ่ายป้องกัน
การฝึกอบรม
ในการใช้อุปกรณ์มาก
ยิ่งขึ้น

-

-

700,000

รวม

จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้
ให้กับพนักงานดับเพลิง
จานวน 120 คน

-
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700,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสานักงานและ
บ้านพักพนักงาน
เทศบาลสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย

เพื่อให้ทรัพย์สินของ
ทางราชการได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพที่ดีและ
บ้านพักพนักงาน
สามารถเข้าพักอาศัยได้

รวม

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สานักงานและบ้านพัก
พนักงานเทศบาลสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย
(รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

-

-

-

1,000,000

-

-

-

-

1,000,000

-
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อาคารสานักงานและ
บ้านพักพนักงาน
เทศบาลสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย ได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม
ให้มีสภาพที่ดีและ
สามารถเข้าพักอาศัย
ได้อย่างปลอดภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทรัพย์สินของทาง
สานักการช่าง
ราชการได้รับการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ปรับปรุงซ่อมแซมให้มี
สภาพที่ดีและสามารถ
เข้าพักอาศัยได้อย่าง
ปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 โอเวอร์ฮอล์เครื่องสูบ
น้้าสถานีสูบน้้า

เพื่อปรับปรุงรักษา
เครื่องสูบน้้าให้
สามารถใช้งานได้

- ตรวจเช็คและซ่อมเครื่อง
สูบน้้าสถานีสูบน้้าปลาย
คลองเตย

-

-

-

1,800,000

-

เครื่องสูบน้้าทุกตัว
สามารถใช้งานได้

การระบายน้้า
สามารถสูบน้้าได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

2 ซ่อมบ้ารุงรักษา
A -Flame และโอเวอร์
เฮดเครน สถานีสูบน้้า
คลองหวะ ฝั่งจันทร์
วิโรจน์

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
บ้ารุงรักษาเครื่องสูบ
น้้าสถานีสูบน้้าคลอง
หวะฝั่งจันทร์วิโรจน์

ซ่อมบ้ารุง A Flame พร้อม
ติดตั้งโอเวอร์เฮดเครนขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 ตัน สถานีสูบ
น้้าคลองหวะ ฝั่งจันทร์วิโรจน์

-

-

-

370,000

-

สามารถใช้งาน
บ้ารุงรักษาได้ทันที

เกิดความสะดวก
ส้านักการช่าง
รวดเร็วในการท้างาน ส่วนช่างสุขาภิบาล
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ส้านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 ก่อสร้างติดตั้งโอเวอร์
เฮดเครน 6 ทิศทาง
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
สถานีสูบน้้าท่าทราย

ก่อสร้างติดตั้งโอเวอร์ ก่อสร้างติดตั้งโอเวอร์เฮด
เฮดเครน พร้อมติดตั้ง เครน พร้อมติดตั้งเครน
เครนขนาดไม่น้อยกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
5 ตัน

-

-

-

650,000

-

สามารถใช้งาน
บ้ารุงรักษาได้ทันที

4 ก่อสร้างอาคาร
บังคับน้้าช่องลัด
ชบา - สามชัย

เพื่อให้สามารถระบาย ก่อสร้างอาคารประตูระบาย
น้้าคลองเตยได้มี
น้้าคว้านไฟฟ้าขนาดช่องน้้า
ประสิทธิภาพมากขึ้น (เดิม) กว้างไม่น้อยกว่า
2.8 เมตร จ้านวน 2 ช่อง
พร้อมขยายเขตติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า

-

-

-

3,500,000

-

มีอาคารบังคับน้้าที่จะ การบริหารจัดการน้้า ส้านักการช่าง
สามารถเปิดปิด
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนช่างสุขาภิบาล
ระบายน้้าได้อย่าง
สะดวก

-

-

-

1,850,000

-

สภาพอาคารสถานีสูบ อาคารสถานีสูบน้้าอยู่ ส้านักการช่าง
น้้ามีสภาพพร้อมใช้ สภาพสมบูรณ์ และมี ส่วนช่างสุขาภิบาล
งาน และมีความ
ความปลอดภัย
ปลอดภัย

5 ซ่อมแซมอาคารสถานี เพื่อซ่อมแซมอาคาร
สูบน้้าระบบระบายน้้า สถานีสูบน้้า (เดิม)
ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ซ่อมแซมอาคารสถานีสูบน้้า
และรั้วที่ช้ารุดให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จ้านวน 3 สถานี ได้แก่
- สถานีสูบน้้าท่าเคียน
- สถานีสูบน้้าคลองหวะ
- สาถนีสูบน้้าซอย 27
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เกิดความสะดวก
ส้านักการช่าง
รวดเร็วในการท้างาน ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 ปรับปรุงระบบแสง
สว่างถนนสาธารณะ
เขต 1

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพลังงาน

2561
(บาท)

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

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
โดยการติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
180 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
1. ถนนกาญจนวนิช ซอย 3
จ้านวน 13 ชุด
2. ถนนกาญจนวนิช ซอย 5
จ้านวน 9 ชุด
3. ถนนกาญจนวนิช ซอย 8
จ้านวน 8 ชุด
4. ถนนกาญจนวนิช ซอย 10
จ้านวน 11 ชุด
5. ถนนกาญจนวนิช ซอย 11
จ้านวน 11 ชุด
6. ถนนภาสว่าง จ้านวน 15 ชุด
7. ถนนถัดอุทิศ จ้านวน 22 ชุด
8. ถนนนิ่มหนูอุทิศ จ้านวน 12
ชุด
9. ซอยพัฒโน จ้านวน 16 ชุด
10. ซอยรวมมิตร จ้านวน 13 ชุด
11. ซอยไปดีมาดี จ้านวน 13 ชุด
12. ซอย 1 สุรัตน์การเคหะ
จ้านวน 12 ชุด
13. ซอยหมู่บ้านไทยสมุทร
จ้านวน 11 ชุด
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
โดยการติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
120 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
1. ซอยฤทธิบูรณ์ จ้านวน 13 ชุด
2. ซอยโสภณพิทยาคุณานุสรณ์
จ้านวน 28 ชุด

3,988,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมีความ
ประชาชนและ
สะดวกลดอุบัติเหตุลด นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 ปรับปรุงระบบแสง
สว่างถนนสาธารณะ
เขต 3

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพลังงาน

2561
(บาท)

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

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
โดยการติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด
180 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
1. ถนนเพชรเกษม ซอย 27
จ้านวน 11 ชุด
2. ถนนเพชรเกษม ซอย 29
จ้านวน 7 ชุด
3. ถนนเพชรเกษม ซอย 33
จ้านวน 13 ชุด
4. ถนนเพชรเกษม ซอย 43
จ้านวน 14 ชุด
5. ถนนเพชรเกษม ซอย 45
จ้านวน 13 ชุด
6. ถนนเพชรเกษม ซอย 55
จ้านวน 13 ชุด
7. ถนนเทศาพัฒนา ซอย 8
จ้านวน 12 ชุด
8. ถนนเทศาพัฒนา ซอย 10
จ้านวน 11 ชุด
9. ถนนเทศาพัฒนา ซอย 11
จ้านวน 12 ชุด
10. ถนนเทศาพัฒนา ซอย 11/1
จ้านวน 16 ชุด
11. ถนนเทศาพัฒนา ซอย 12
จ้านวน 13 ชุด
12. ถนนเทศาพัฒนา ซอย 13
จ้านวน 17 ชุด
13. ซอยจันทคาร 1 จ้านวน 16 ชุด
14. ซอยจันทคาร 2 จ้านวน 7 ชุด
15. ซอยสุมาลี จ้านวน 22 ชุด

3,961,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมีความ
ประชาชนและ
สะดวกลดอุบัติเหตุลด นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 ปรับปรุงระบบแสง
สว่างถนนสาธารณะ
เขต 4

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพลังงาน

2561
(บาท)

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

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างโดยการติดตั้งโคมไฟ
LED ขนาด 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
1. ถนนสุทธิพัชระ จ้านวน
7 ชุด
2. ถนนโชคสมาน 5 ซอย 4
จ้านวน 29 ชุด
3. ถนนโชคสมาน 5 ซอย
12 จ้านวน 10 ชุด
4. ถนนโชคสมาน 5 ซอย 8
จ้านวน 11 ชุด
5. ถนนเพชรเกษม ซอย 28
จ้านวน 8 ชุด
6. ถนนเพชรเกษม ซอย 32
จ้านวน 9 ชุด
7. ถนนเพชรเกษม ซอย 38
จ้านวน 9 ชุด
8. ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย
22 จ้านวน 9 ชุด
9. ถนนสาลี จ้านวน 12 ชุด
10. ถนนรัตนอุทิศ ซอย 1
จ้านวน 10 ชุด

2,265,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมีความ
ประชาชนและ
สะดวกลดอุบัติเหตุลด นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนศุภสารรังสรรค์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพลังงาน

จากแยกถนนราษฏ์ยินดีตัด
ถนนศุภสารรังสรรค์ ถึง
แยกศุภสารรังสรรค์ตัดถนน
เพชรเกษม ติดตั้งเสาไฟฟ้า
เหล็กรีด ความสูงไม่น้อยกว่า
8.00 เมตรพร้อมโคมไฟ
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180
วัตต์พร้อมฐานเสา จ้านวน
147 ต้น และตู้ควบคุม
จ้านวน 8 ชุด

10,150,000

ประชาชนมีความ
ประชาชนและ
สะดวกลดอุบัติเหตุลด นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ

10 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนศรีภูวนารถ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเมืองให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างส่องทางอย่าง
เพียงพอผู้สัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ประหยัดพลังงาน

จากแยกถนนราษฏ์ยินดี ตัด
ถนนศรีภูวนารถ ถึงสุดสาย
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ติดตั้งเสา
ไฟฟ้าเหล็กรีด ความสูงไม่
น้อยกว่า 8.00 เมตรพร้อม
โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 180 วัตต์พร้อมฐานเสา
จ้านวน 118 ต้น และ
ตู้ควบคุม จ้านวน 6 ชุด

8,140,000

ประชาชนมีความ
ประชาชนและ
สะดวกลดอุบัติเหตุลด นักท่องเที่ยวมีความ
อาชญากรรม
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางลด
อุบัติเหตุและลด
อาชญากรรม

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ

11 ปรับปรุงศาลาที่พัก
ผู้โดยสารบริเวณสาม
แยกคอหงส์

เพื่ออ้านวยความ
ปรับปรุงหลังคาศาลาที่พัก
สะดวกปลอดภัยของ ผู้โดยสาร บริเวณสามแยก
ประชาชนมากขึ้น
คอหงส์ จ้านวน 1 หลัง

-

-

-
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737,000

-

ปรับปรุงศาลาที่
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ผู้โดยสาร จ้านวน 1 สะดวกและปลอดภัย ส่วนการโยธา
หลัง คิดเป็น ร้อยละ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
80 ของศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร ที่ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัย ใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงเสาสัญญาณไฟ
จราจรใหม่ แบบเสาสูง
มีแขนยาว 5 - 7 เมตร
อาบกัลวาไนท์ พร้อมฝังท่อ
ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
จ้านวน 5 ทางแยก ดังนี้
- แยกถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,2,3
- แยกถนนไทยอาคาร
- แยกถนนอู่ญี่ปุ่น
- แยกซอย 10
ถนนศรีภูวนารถ
- แยกถนนคลองเรียน 2

-

-

-

2,500,000

-

ระดับความส้าเร็จ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ร้อยละ 80 ของ
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
จ้านวน สัญญาณไฟ การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จราจรที่ได้ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ จาก
จ้านวนทั้งหมดที่ต้อง
ด้าเนินการ

13 ปรับปรุงสัญญาณไฟ เพื่อให้เกิดความ
จราจรบริเวณแยกถนน สะดวกปลอดภัย ใน
เพชรเกษม
การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงเสาสัญญาณไฟ
จราจรใหม่ แบบเสาสูง
มีแขนยาว 5 - 7 เมตร
อาบกัลวาไนท์ พร้อมฝังท่อ
ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน จ้านวน
3 ทางแยก ดังนี้
- แยกถนนพลพิชัย
- แยกสะพานด้า
- แยกบิ๊กซีเอ็กตร้า

-

-

-

1,000,000

-

ระดับความส้าเร็จ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ร้อยละ 80 ของ
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
จ้านวน สัญญาณไฟ การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จราจรที่ได้ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ จาก
จ้านวนทั้งหมดที่ต้อง
ด้าเนินการ

14 ปรับปรุงสัญญาณไฟ เพื่อให้เกิดความ
จราจรบริเวณแยกถนน สะดวกปลอดภัย ใน
โรงเรียนกอบกาญจน์ การสัญจรของ
ประชาชน

ปรับปรุงเสาสัญญาณไฟ
จราจรใหม่ แบบเสาสูง
มีแขนยาว 5 - 7 เมตร
อาบกัลวาไนท์ พร้อมฝังท่อ
ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

-

-

-

500,000

-

ระดับความส้าเร็จ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ร้อยละ 80 ของ
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
จ้านวน สัญญาณไฟ การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
จราจรที่ได้ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ จาก
จ้านวนทั้งหมดที่ต้อง
ด้าเนินการ

12 ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณแยก
ถนนศรีภูวนารถ
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

15 จ้างเหมาตีเส้นจราจร

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัย ใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติก หนา 3
มิลลิเมตร มีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 10,000 ตาราง
เมตร บริเวณถนนสายต่างๆ
ภายในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

-

-

-

3,000,000

-

ปรับปรุงถนนสาย
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
หลักและสายรอง
สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
ภายในเขตเทศบาล การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นครหาดใหญ่ ให้มี
เครื่องหมายควบคุม
การจราจรบนพื้นทาง
ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของถนน
สายหลัก และถนน
สายรอง

16 ปรับปรุงสัญญาณ
ไฟจราจรตัวเลข
นับถอยหลัง
บริเวณแยกวัดฉือฉาง

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัย ใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ตัวเลขนับถอยหลัง ขนาด
400 มิลลิเมตร แบบ
สี่เหลี่ยม
ชนิดตัวเลขนับถอยหลัง
3 หลัก จ้านวน 4 ชุด

-

-

-

100,000

-

ระดับความส้าเร็จ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ร้อยละ ของจ้านวน สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
สัญญาณไฟจราจร
การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
แบบตัวเลขนับถอย
หลังที่ได้ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ จาก
จ้านวนทั้งหมดที่ต้อง
ด้าเนินการ

17 ปรับปรุงสัญญาณ
ไฟจราจรตัวเลข
นับถอยหลัง บริเวณ
แยกถนนประชาธิปัตย์
ตัดกับ ถนนศุภสาร
รังสรรค์

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ประชาชน

ตัวเลขนับถอยหลัง ขนาด
400 มิลลิเมตร แบบสี่เหลี่ยม
ชนิดตัวเลขนับถอยหลัง
3 หลัก จ้านวน 4 ชุด

-

-

-

100,000

-

ระดับความส้าเร็จ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ร้อยละ ของจ้านวน สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
สัญญาณไฟจราจร
การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
แบบตัวเลขนับถอย
หลังที่ได้ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ จาก
จ้านวนทั้งหมดที่ต้อง
ด้าเนินการ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

18 ปรับปรุงสัญญาณ
ไฟจราจรตัวเลข
นับถอยหลังบริเวณ
แยกตลาดกิมหยง

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ประชาชน

ตัวเลขนับถอยหลัง ขนาด
400 มิลลิเมตร แบบสี่เหลี่ยม
ชนิดตัวเลขนับถอยหลัง
3 หลัก จ้านวน 6 ชุด

-

-

-

150,000

-

ระดับความส้าเร็จ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ร้อยละ ของจ้านวน สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
สัญญาณไฟจราจร
การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
แบบตัวเลขนับถอย
หลังที่ได้ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ จาก
จ้านวนทั้งหมดที่ต้อง
ด้าเนินการ

19 ปรับปรุงสัญญาณ
ไฟจราจรตัวเลข
นับถอยหลัง บริเวณ
แยกโอเดียน

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัย ใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ตัวเลขนับถอยหลัง ขนาด
400 มิลลิเมตร แบบสี่เหลี่ยม
ชนิดตัวเลขนับถอยหลัง
3 หลัก จ้านวน 4 ชุด

-

-

-

100,000

-

ระดับความส้าเร็จ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ร้อยละ ของจ้านวน สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
สัญญาณไฟจราจร
การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
แบบตัวเลขนับถอย
หลังที่ได้ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ จาก
จ้านวนทั้งหมดที่ต้อง
ด้าเนินการ

20 ปรับปรุงสัญญาณ
ไฟจราจรตัวเลข
นับถอยหลัง บริเวณ
แยกซากุระ

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ประชาชน

ตัวเลขนับถอยหลัง ขนาด
400 มิลลิเมตร แบบ
สี่เหลี่ยม
ชนิดตัวเลขนับถอยหลัง
3 หลัก จ้านวน 4 ชุด

-

-

-

100,000

-

ระดับความส้าเร็จ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ร้อยละ ของจ้านวน สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
สัญญาณไฟจราจร
การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
แบบตัวเลขนับถอย
หลังที่ได้ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ จาก
จ้านวนทั้งหมดที่ต้อง
ด้าเนินการ
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

21 ปรับปรุงสัญญาณ
ไฟจราจรตัวเลข
นับถอยหลังบริเวณแยก
ธนาคารไทยพาณิชย์
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ประชาชน

ตัวเลขนับถอยหลัง ขนาด
400 มิลลิเมตร แบบสี่เหลี่ยม
ชนิดตัวเลขนับถอยหลัง
3 หลัก จ้านวน 4 ชุด

-

-

-

100,000

-

ระดับความส้าเร็จ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ร้อยละ ของจ้านวน สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
สัญญาณไฟจราจร
การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
แบบตัวเลขนับถอย
หลังที่ได้ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ จาก
จ้านวนทั้งหมดที่ต้อง
ด้าเนินการ

22 ปรับปรุงโคมสัญญาณ
ไฟจราจร บริเวณแยก
สามสิบเมตร

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ประชาชน

- ปรับโคมสัญญาณไฟ
จราจรหลอด LED แบบตัว
ไอ ชนิดไฟเขียวกับไฟแดง
ขนาด 300 มม. และไฟสี
เหลือง ชนิด 300 มม.
จ้านวน 3 ชุด
- ปรับโคมสัญญาณไฟ
จราจรหลอด LED แบบตัว
แอล ชนิดไฟสีเขียวกับไฟสี
แดงและฟสีเหลือง ขนาด
300 มม. และไฟลูกศรสี
เขียวเลี้ยว ขนาด 300 มม.
จ้านวน 2 ชุด

-

-

-

160,000

-

ระดับความส้าเร็จ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ร้อยละ ของจ้านวน สะดวกปลอดภัยใน ส่วนการโยธา
สัญญาณไฟจราจร
การจราจร
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
แบบตัวเลขนับถอย
หลังที่ได้ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ จาก
จ้านวนทั้งหมดที่ต้อง
ด้าเนินการ

รวม

-

-

-
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45,221,000

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้ - ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.บน
202,000
และก่อสร้างฝาปิด
ได้มาตรฐานสะดวก รางระบายน้้า (ฟากเดียว
ค.ส.ล.บนรางระบาย ต่อการจราจร
ของถนน) ขนาดกว้าง
น้้า ถนนรัถการ
ประมาณ 0.70 เมตร ยาว
ซอย 7/2
ประมาณ 57.50 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต ความ
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิด
เป็นพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
372 ตารางเมตร
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แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ฝาปิด ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
กว้าง 0.70 เมตร ยาว สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 57.50 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1
- ผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 372 ตาราง
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
601,700

2 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
และก่อสร้างราง
ได้มาตรฐานสะดวก
ระบายน้้าพร้อมฝาปิด ต่อการจราจร
ค.ส.ล.บนรางระบายน้้า
ถนนซอยกัลยาเทพ

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า ขนาด
กว้างประมาณ 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 100.00 เมตร
(ฟากเดียวของถนน)
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.
ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร
จ้านวน 1 บ่อ พร้อมฝังท่อ
ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 7.00 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต ความ
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580
ตารางเมตร

-

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อปรับปรุงถนนให้
ถนนโสภณพิทยาคุณา ได้มาตรฐานสะดวก
นุสรณ์ ซอย 1 (ส่วนที่ ต่อการจราจร
1 ปลายซอย)

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150
ตารางเมตร

-

-

-

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อปรับปรุงถนนให้
ถนนโสภณพิทยาคุณา ได้มาตรฐานสะดวก
นุสรณ์ ซอย 1 (ส่วนที่ ต่อการจราจร
2 กลางซอยถึงต้น
ซอย)

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225
ตารางเมตร

-

-

-
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ตัวชี้วัด
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(บาท)

ผลที่คาดว่า
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- รางระบายน้้า พร้อ ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฝาปิด ค.ส.ล.ขนาด สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
กว้างประมาณ 0.80 ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1
เมตร ยาวประมาณ
100.00 เมตร
- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด
1.00 X 1.00 เมตร
จ้านวน 1 บ่อ พร้อม
ฝังท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00
เมตร ยาวประมาณ
7.00 เมตร
- ผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ความหนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร คิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
580 ตารางเมตร

118,800

-

- ถนนผิวจราจร
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 150 ตารางเมตร

178,200

-

- ถนนผิวจราจร
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 225 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

5 ปรับปรุงผิวจราจรร เพื่อปรับปรุงถนนให้
และก่อสร้างฝาปิด
ได้มาตรฐานสะดวก
ค.ส.ล.บนรางระบายน้้า ต่อการจราจร
ถนนกัลยาเทพ
(ส่วนปลายซอย)

- ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.บน
รางระบายน้้า ขนาดกว้าง
ประมาณ 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 89.00 เมตร (ฟาก
เดียวของถนน)
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
585 ตารางเมตร

-

6 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ ได้มาตรฐานสะดวก
2 ซอย 2
ต่อการจราจร

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
3,352 ตารางเมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
338,000

-

-
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1,106,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- ฝาปิด ค.ส.ล.บนราง ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ระบายน้้า ขนาดกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 0.80 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1
ยาวประมาณ 89.00
เมตร (ฟากเดียวของ
ถนน)
- ผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 585
ตารางเมตร

-

- ผิวจราจรแอสฟัลท์ ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
คอนกรีต หนาเฉลี่ย สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.05 เมตร คิดเป็น ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1
พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 3,352 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

7 ก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อปรับปรุงถนนให้
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ได้มาตรฐานสะดวก
และปรับปรุงผิว
ต่อการจราจร
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนศรีนิล 1
ถนนศรีนิล 2 และ
ถนนศรีนิล 3

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ
0.60 เมตรพร้อมฝาปิด
ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ
0.90 เมตร ความยาว
ประมาณ 660 เมตร (ทั้ง
สองฟากของถนน)
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

-

8 ก่อสร้างฝาปิดบนราง เพื่อปรับปรุงถนนให้
ระบายน้้าถนนกาญ ได้มาตรฐานสะดวก
จนวนิช ซอย 13
ต่อการจราจร
(ซอยสามหมื่น)

- ก่อสร้างฝาปิดบนราง
ระบายน้้า ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 287 เมตร (ทั้ง
สองฟากของถนน)

-

-

-

9 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
แบบแอสฟัลท์
ได้มาตรฐานสะดวก
คอนกรีตผสม
ต่อการสัญจร
ยางพาราถนน
ธรรมนูญวิถี ระยะที่ 2

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสม
ยางพารา หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
18,800.00 ตารางเมตร

-

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ขนาดกว้างประมาณ สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.60 เมตรพร้อมฝาปิด ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1
ค.ส.ล.ขนาดกว้าง
ประมาณ 0.90 เมตร
ความยาวประมาณ
660 เมตร (ทั้งสอง
ฟากของถนน)
- ผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,800
ตารางเมตร

467,500

-

- ฝาปิดบนรางระบาย ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
น้้า ขนาดความกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ประมาณ 0.80 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1
ยาวประมาณ 287
เมตร (ทั้งสองฟาก
ของถนน)

10,000,000

-

- ผิวจราจรแบบ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ผสมยางพารา หนา ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
18,800.00 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 ก่อสร้างถนนผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนให้
แบบคอนกรีตเสริม ได้มาตรฐานสะดวก
เหล็ก ซอยแยกถนน ต่อการสัญจร
เพชรเกษม ซอย 7
(ทางทิศตะวันตก)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
ยาวประมาณ 73 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ขนาดปากกว้าง 0.40 สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เมตร พร้อมฝาปิด
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้าแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากของถนน
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
ยาวประมาณ 73
เมตร
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 120 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

11 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยแยก
ซอยทองดี 1

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
ยาวประมาณ 47 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
169,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- รางระบายน้้า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ขนาดปากกว้าง 0.40 สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เมตร พร้อมฝาปิด
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้้าแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากของถนน
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
ยาวประมาณ 47
เมตร
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 42 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
495,000

12 ก่อสร้างถนนผิว
เพื่อปรับปรุงถนนให้
จราจรแบบคอนกรีต ได้มาตรฐานสะดวก
เสริมเหล็ก ซอยแยก ต่อการสัญจร
ซอยทิพวาศรี (ทางทิศ
ใต้)

- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.
ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.40
เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาว
ประมาณ 133 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 43 ตารางเมตร

-

13 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
แบบแอสฟัลท์
ได้มาตรฐานสะดวก
คอนกรีตถนนกาญ
ต่อการสัญจร
จนวนิช ซอย 17 และ
ซอยแยก

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 8,900.00 ตาราง
เมตร

-

-

-

14 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์
คอนกรีตถนนเพชร
เกษม ซอย 7

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,300.00
ตารางเมตร

-

-

-

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการสัญจร
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- รางระบายน้้า ค. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ส.ล. ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.40 เมตร พร้อมฝา ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
ปิด ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้าแบบลด
ระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟาก
ของถนน ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาว
ประมาณ 133 เมตร
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 43 ตารางเมตร

3,200,000

-

- ผิวจราจรแบบ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
8,900.00 ตารางเมตร

1,850,000

-

- ผิวจราจรแบบ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,300.00 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

15 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
แบบแอสฟัลท์
ได้มาตรฐานสะดวก
คอนกรีตถนนศรีผดุง ต่อการสัญจร
วิถีและถนนผดุงภักดี

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,000.00 ตาราง
เมตร

-

16 ก่อสร้างปรับปรุงทาง เพื่อปรับปรุงถนนให้
เท้าริมคลองเตย
ได้มาตรฐานสะดวก
ระยะที่ 1 (บริเวณ
ต่อการสัญจร
ถนนสุวรรณวงศ์)

- ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร

-

-

-

17 ก่อสร้างลานกิจกรรม เพิ่มพื้นที่ประกอบ
ค.ส.ล.บนคลองเรียน กิจกรรมสาธารณะ
ริมถนนทุ่งรี
และสันทนาการแก่
ประชาชน

- ก่อสร้างลานกิจกรรม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร

-

-

18 ปรับปรุงผิวจราจร
ซอยแยกถนนทุ่งรี
ด้านทิศเหนือ

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 510 ตารางเมตร

-

19 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนข้าอุทิศ 2

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,850 ตารางเมตร

20 ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
เทียนจ่ออุทิศ 3
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,660 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- ผิวจราจรแบบ
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
แอสฟัลท์คอนกรีต
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,000.00 ตารางเมตร

7,000,000

-

- ทางเท้า พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,740
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 2

-

4,600,000

-

- ลานกิจกรรมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 850
ตารางเมตร

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนและออก
ก้าลังกาย

-

-

200,000

-

- ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีตหนา
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เฉลี่ย 0.04เมตร พื้นที่ ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ไม่น้อยกว่า 510
ตารางเมตร

-

-

-

750,000

-

- ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีตหนา
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เฉลี่ย 0.05เมตร พื้นที่ ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ไม่น้อยกว่า 1,850
ตารางเมตร

-

-

-

1,000,000

-

- ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีตหนา
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เฉลี่ย 0.05เมตร พื้นที่ ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ไม่น้อยกว่า 2,660
ตารางเมตร
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ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
190,000

21 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
เทศาพัฒนา ซอย 5/1 ได้มาตรฐานสะดวก
บริเวณปากซอย
ต่อการจราจร
เชื่อมถนนเทศพัฒนา

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.50
เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 29 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร

-

22 ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
เทศาพัฒนา ซอย 8 ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,270 ตารางเมตร

-

-

-

23 ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
เทศาพัฒนา ซอย 13 ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,140 ตารางเมตร

-

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- รางระบายน้้า ค. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ส.ล. ขนาดปากว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.50เมตร พร้อมฝาปิด ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้า ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 29 เมตร
- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตหนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200
ตารางเมตร

930,000

-

- ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีตหนา
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เฉลี่ย 0.05 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,270 ตารางเมตร

870,000

-

- ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีตหนา
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เฉลี่ย 0.05 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,140 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

24 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
เทศาพัฒนา ซอย 14 ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.50
เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าทั้งสอง
ฟากถนนขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 375
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,100 ตาราง
เมตร

-

25 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
ซอยเหล่าตระกูล 1 ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
0.50เมตร พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้าทั้ง
สองฟากถนนขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 70
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000

-

-
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360,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.50 เมตร พร้อมฝา ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ปิด ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้้าทั้งสองฟาก
ถนนขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
375 เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,100 ตารางเมตร

-

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.50เมตร พร้อมฝา ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ปิด ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้าทั้งสองฟาก
ถนนขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
70 เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 112
ตารางเมตร

ที่

โครงการ

26 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสันติราษฎร์ข้าง
โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุล
กันยา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
950,000

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่นน้อย
กว่า 2,340 ตารางเมตร

-

27 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้
ถนนชื่น-สุมาอนุสรณ์ ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,050 ตารางเมตร

-

-

-

28 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
ลิ่มอุทิศ 1
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.50
เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าทั้งสอง
ฟากถนนขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 295
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร

-

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีตหนา
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เฉลี่ย 0.05 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,340 ตารางเมตร

1,250,000

-

- ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีตหนา
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เฉลี่ย 0.05 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,050 ตารางเมตร

1,200,000

-

- รางระบายน้้า ค. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ส.ล. ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.50 เมตร พร้อมฝา ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ปิด ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้าทั้งสองฟาก
ถนนขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ
295 เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 245
ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,850,000

29 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนให้
ซอยแยกถนน
ได้มาตรฐานสะดวก
บุญวรรณโณ ทางทิศ ต่อการจราจร
เหนือ

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.50
เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าทั้งสอง
ฟากถนนขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 370
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 578 ตารางเมตร

-

30 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนรัตนวิบูลย์

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐานสะดวก
ต่อการจราจร

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 7,200 ตารางเมตร

-

-

-

3,000,000

31 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนสาคร
มงคล 3

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บน
รางระบายน้้า ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 133 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร

-

-

-

1,797,000

84

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- รางระบายน้้า ค. ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ส.ล. ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.05 เมตร พร้อมฝา ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ปิด ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้าทั้งสองฟาก
ถนนขนาดกว้าง 0.08
เมตร ยาวประมาณ
370 เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 578
ตารางเมตร
- ผิวจราจรแบบแอส ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ฟัลท์คอนกรีตหนา
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เฉลี่ย 0.05 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
7,200 ตารางเมตร

-

- ฝาปิด ค.ส.ล. บน ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
รางระบายน้้า ขนาด สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
กว้าง 0.80 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ความยาวไม่น้อยกว่า
133 เมตร
- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,300 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
56,000

32 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยใน
บนรางระบายน้้า
การสัญจรและความ
ถนนสาครมงคล ซอย 3 สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บน
รางระบายน้้า ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 29 เมตร

-

33 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ซอย 23/1 ถนน
ราษฎร์อุทิศ

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บน
รางระบายน้้า ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 175 เมตร

-

-

-

34 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยใน
บนรางระบายน้้า
การสัญจรและความ
ซอยบ้านอินทศร
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บน
รางระบายน้้า ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 13.00 เมตร

-

-

35 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ซอย 1/1 ถนนโชค
สมานคุณ

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บน
รางระบายน้้า ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 125 เมตร

-

36 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยใน
บนรางระบายน้้า
การสัญจรและความ
ถนนสาลี (ส่วนที่เหลือ) สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บน
รางระบายน้้า ขนาดกว้าง
0.90 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 19 เมตร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- ฝาปิด ค.ส.ล. บน ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
รางระบายน้้า ขนาด สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
กว้าง 0.80 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ความยาวไม่น้อยกว่า
29 เมตร

343,000

-

- ฝาปิด ค.ส.ล. บน ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
รางระบายน้้า ขนาด สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
กว้าง 0.80 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ความยาวไม่น้อยกว่า
175 เมตร

-

21,000

-

- ฝาปิด ค.ส.ล. บน ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
รางระบายน้้า ขนาด สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
กว้าง 0.80 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ความยาวไม่น้อยกว่า
13.00 เมตร

-

-

245,000

-

- ฝาปิด ค.ส.ล. บน ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
รางระบายน้้า ขนาด สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
กว้าง 0.80 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ความยาวไม่น้อยกว่า
125 เมตร

-

-

42,000

-

- ฝาปิด ค.ส.ล. บน ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
รางระบายน้้า ขนาด สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
กว้าง 0.90 เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ความยาวไม่น้อยกว่า
19 เมตร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,010,000

37 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนหลังวัด
หาดใหญ่ใน

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร

-

38 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนโชค
สมาน 6

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร

-

-

-

39 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอย 1 ซอย
2 และซอย 3 ถนน
โชคสมาน 5

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,330 ตารางเมตร

-

-

40 ก่อสร้างปรับปรุงทาง เพื่อความปลอดภัยใน - ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เท้า หน้าวัดโคกสมาน การสัญจรและความ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตาราง
คุณ
สะอาดสวยงามของ เมตร
บ้านเมือง

-

-

86

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,950 ตารางเมตร

ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4

1,230,000

-

- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,750 ตารางเมตร

ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4

-

500,000

-

- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,340 ตารางเมตร

ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4

-

500,000

-

- ทางเท้า พื้นที่ไม่
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
น้อยกว่า 420 ตาราง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เมตร
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
750,000

41 ก่อสร้างรางระบายน้้า
และก่อสร้างผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตรงข้ามซอย 21
ถนนสาครมงคล 2

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
0.50 เมตร พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
148 เมตร
- ก่อสร้างผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 110 ตารางเมตร

-

42 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. และปรับปรุง
ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต ซอย
แยกจากซอย 21
ถนนราษฎร์อุทิศ

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 165 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

-

-

-

43 ก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อความปลอดภัยใน
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด การสัญจรและความ
ซอยสมบูรณ์ประดิษฐ์ สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.60
เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 0.90 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 8.00
เมตร

-

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.50 เมตร พร้อมฝา ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 148 เมตร
- ผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 110
ตารางเมตร

880,000

-

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ขนาดปากกว้าง 0.50 สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
เมตร พร้อมฝาปิด ค. ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ส.ล. ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 165 เมตร
- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300
ตารางเมตร

40,000

-

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.60 เมตร พร้อมฝา ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
0.90 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

44 ก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อความปลอดภัยใน
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด การสัญจรและความ
ถนนโชคสมานคุณ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง 0.60
เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 0.90 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 14
เมตร

45 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตถนนศรีนิล 1
ถนนศรีนิล 2 และ
ถนนศรีนิล 3
เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณ จาก
3,700,000 บาท เป็น
4,000,000 บาท
แก้ไข
- ปีงบประมาณ จาก
พ.ศ.2563 เป็น 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม ฉ.1
หน้า 17 คก.ที่ 1

- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
0.60 เมตร พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
0.90 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 660 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
84,000

2561
(บาท)
-

-

-

-

88

4,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.60 เมตร พร้อมฝา ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ปิด ค.ส.ล.ขนาดกว้าง
0.90 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 14 เมตร

-

- รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.60 เมตร พร้อม
ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 1
ฝาปิด ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.90 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า
660 เมตร
- ถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,800 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

46 ก่อสร้างปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงถนนให้
ถนน ซอยแยกถนน ได้มาตรฐานสะดวก
บุญวรรณโณหลังวัด ต่อการจราจร
ปรักกริม ส่วนที่เหลือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
0.50 เมตร พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้าทั้ง
สองฟากขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 152
เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
535 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2565
(บาท)
1,150,000 - รางระบายน้้า
ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
0.50 เมตร พร้อมฝา ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 3
ปิด ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้าทั้งสองฟาก
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 152
เมตร
- ผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 535 ตาราง
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

47 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ฝาปิด ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้า และก่อสร้าง
รางระบายน้้า ค.ส.ล.
พร้อมฝาปิด ถนนโชค
สมาน 3

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรและความ
สะอาดสวยงามของ
บ้านเมือง

- ก่อสร้างปรับปรุงฝาปิด
ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.70 ความยาว
ไม่น้อยกว่า 115 เมตร และ
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 129
เมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาด
กว้าง 0.90 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 464 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร

48 ก่อสร้างถนนผิวแอส
ฟัลท์คอนกรีตพื้นที่
บริเวณกอบกาญจน์

- เพื่อพัฒนาพื้นที่
บริเวณกอบกาญจน์
ให้ประชาชนเจ้าของ
ที่ดินสามารถมี
เส้นทางสัญจรที่จะเข้า
ไปพัฒนาพื้นที่ของ
ตนเองได้

ด้าเนินการก่อสร้างถนนผิว
แอสฟัลท์คอนกรีต ความ
ยาวประมาณ 500 เมตร
(ด้าเนินการต่อเนื่อง
3 ปี)

2561
(บาท)
-

-

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

-

-
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2565
(บาท)
5,500,000 - ฝาปิด ค.ส.ล. บน ประชาชนได้รับความ ส้านักการช่าง
รางระบายน้้า ขนาด สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
กว้าง 0.70 ความยาว ในการสัญจร
ก่อสร้าง เขต 4
ไม่น้อยกว่า 115 เมตร
และขนาดกว้าง 0.80
เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 129 เมตร
- รางระบายน้้า ค.
ส.ล. พร้อมฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.90 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า
464 เมตร
- ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,850 ตารางเมตร
3,500,000 เจ้าของที่ดินบริเวณ
- สามารถพัฒนา
ส้านักการช่าง
กอบกาญจน์ มี
พื้นที่บริเวณกอบ
ส่วนควบคุมอาคาร
เส้นทางเข้าไปพัฒนา กาญจน์เพื่อรองรับ
และผังเมือง
พื้นที่ของตนเองได้
การขยายตัวของชุมชน
เมืองหาดใหญ่ใน
อนาคต

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
3,500,000 พื้นที่บริเวณ
กอบกาญจน์ไม่มี
ผลกระทบในด้านการ
ระบายน้้า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

49 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้การระบาย
น้้าภายในพื้นที่บริเวณ น้้าภายในพื้นที่บริเวณ
กอบกาญจน์
กอบกาญจน์ไม่มี
ผลกระทบต่อชุมชน
รอบข้าง

- ด้าเนินการก่อสร้างคู
ระบายน้้าตามแนวถนน
สาธารณประโยชน์ทั้ง 2 ฝั่ง
ความยาวประมาณ 500
เมตร (ด้าเนินการต่อเนื่อง
3 ปี)

50 ก่อสร้างท่อขนส่งน้้า
พื้นที่บริเวณกอบ
กาญจน์

- เพื่อก่อสร้างระบบ
ระบายน้้าพื้นที่บริเวณ
กอบกาญจน์ไม่ให้มี
ผลกระทบเกิดปัญหา
น้้าท่วมขังในพื้นที่

- ด้าเนินการก่อสร้างท่อ
ขนส่งน้้า และอาคารผันน้้า
ความยาวประมาณ 500
เมตร

-

-

-

-

13,000,000 การพัฒนาพื้นที่
บริเวณกอบกาญจน์
ไม่มีผลกระทบเกิด
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ในพื้นที่

การระบายน้้าพื้นที่ ส้านักการช่าง
บริเวณกอบกาญจน์มี ส่วนควบคุมอาคาร
ประสิทธิภาพและไม่มี และผังเมือง
ผลกระทบต่อชุมชน
รอบข้าง

51 ขยายเขตระบบ
ประปาพื้นที่บริเวณ
กอบกาญจน์

- เพื่อขยายเขต
ประปา รองรับการใช้
น้้าของอาคารต่าง ๆ
ที่ก่อสร้างภายในพื้นที่
บริเวณกอบกาญจน์

- ด้าเนินการขยายเขต
ประปา ความยาวประมาณ
500 เมตร (ด้าเนินการ
ต่อเนื่อง
3 ปี)

-

-

-

-

1,000,000 อาคารที่ก่อสร้าง
ภายในพื้นที่บริเวณ
กอบกาญจน์มี
น้้าประปาใช้
ครอบคลุมทั้งพื้นที่

พื้นที่บริเวณกอบ
ส้านักการช่าง
กาญจน์มีระบบประปา ส่วนควบคุมอาคาร
ใช้อย่างทั่วถึงและ
และผังเมือง
สร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

52 ขยายเขตระบบไฟฟ้า - เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
พื้นที่บริเวณกอบ
รองรับการใช้ไฟฟ้า
กาญจน์
ของอาคารต่าง ๆ ที่
ก่อสร้างภายในพื้นที่
บริเวณกอบกาญจน์

- ด้าเนินการขยายเขต
ระบบไฟฟ้า โดยการปักเสา
พาดสายและติดตั้งโคมไฟ
แสงสว่าง (ด้าเนินการ
ต่อเนื่อง 3 ปี)

-

-

-

-

2,000,000 อาคารที่ก่อสร้างใน
พื้นที่บริเวณกอบ
กาญจน์ มีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทั้งพื้นที่

พื้นที่บริเวณกอบ
ส้านักการช่าง
กาญจน์มีระบบไฟฟ้า ส่วนควบคุมอาคาร
ใช้อย่างทั่วถึงและ
และผังเมือง
สร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
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การระบายน้้าภายใน ส้านักการช่าง
พื้นที่บริเวณ
ส่วนควบคุมอาคาร
กอบกาญจน์มี
และผังเมือง
ประสิทธิภาพและไม่
เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนรอบข้าง

ที่

โครงการ

53 ก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้้าเสียพื้นที่
บริเวณกอบกาญจน์

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้้าเสียที่เกิด
จากอาคารภายใน
พื้นที่บริเวณกอบ
กาญจน์ เข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้้าเสียสาย
หลักของเทศบาลฯ
รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ด้าเนินการปรับปรุงราง
ระบายน้้าเดิม ก่อสร้าง
อาคารดักน้้าเสีย และท่อ
เชื่อมไปยังบ่อพักระบบ
รวบรวมน้้าเสียสายหลักของ
เทศบาลฯ

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

2561
(บาท)
-

-

-

-
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63,224,200

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
2,000,000 การพัฒนาพื้นที่
บริเวณกอบกาญจน์
ไม่มีผลกระทบ
เกิดปัญหาน้้าเสีย

31,650,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สามารถรวบรวมน้้าเสีย ส้านักการช่าง
ที่เกิดจากอาคารต่าง ๆ ส่วนควบคุมอาคาร
ภายในพื้นที่บริเวณ และผังเมือง
กอบกาญจน์ เพื่อ
น้าไปบ้าบัดก่อน
ปล่อยออกแหล่งน้้า
ธรรมชาติ

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

แผนงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
งบรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
รวม

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-
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ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
4,655,200
4,035,400
43,853,100
25,116,600
2,173,200
4,382,000
2,205,600
75,000
35,500
86,531,600

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

รวม 5 ปี
งบประมาณ
(บาท)
4,655,200
4,035,400
43,853,100
25,116,600
2,173,200
4,382,000
2,205,600
75,000
35,500
86,531,600

ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภัณฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผ.03

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบมีบังตา ขนาด
ไม่น้อยกว่า 80x70 ซม. จานวน 30 ตัวๆ
ละ 6,700 บาท

-

-

-

201,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โต๊ะพับกลมอเนกประสงค์ แบบพลาสติก
ขนาดไม่น้อยกว่า 160x160x73 ซม.
จานวน 10 ตัว ๆ ละ 3,700 บาท

-

-

-

37,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3 โต๊ะทางาน แบบมีรางคีบอร์ด ขนาดไม่
น้อยกว่า 150x75x75 ซม. จานวน 4
ตัว ๆ ละ 8,500 บาท

-

-

-

34,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4 โต๊ะสานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. จานวน 3 ตัวๆ ละ
4,300 บาท
5 โต๊ะทางานแบบมีรางคีบอร์ด ขนาดไม่
น้อยกว่า 322x80x115 ซม. จานวน 2
ชุดๆ ละ 12,300 บาท

-

-

-

12,900

-

สานักปลัด
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

-

-

-

24,600

-

สานักปลัด
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

6 โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า
200x100x75 ซม. จานวน 1 ตัว

-

-

-

10,400

-

สานักปลัด
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

7 โต๊ะทางานแบบเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า
180x140x75 ซม. จานวน 1 ชุด

-

-

-

5,600

-

สานักปลัด
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

8 โต๊ะทางานขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x75
ซม.เป็นโต๊ะไม้โครงขาเหล็กพ่นสีดา
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท

-

-

-

10,400

-

สานักการคลัง
งานธุการ

9 โต๊ะทางานเหล็กขนาด 3 ฟุต พร้อม
กระจกขนาด 91x62x75 ซม. จานวน
2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท

-

-

-

10,000

-

สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ฯ

10 โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า
130x65x75 ซม. จานวน 1 ตัว สาหรับ
ห้องประชุมกองวิชาการฯ

-

-

-

13,900

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

11 โต๊ะทางานขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75
ซม. จานวน 1 ตัว

-

-

-

5,800

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

12 เก้าอี้สานักงาน (สาหรับเจ้าหน้าที่) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 59x59x93-105 ซม. ที่นั่ง
ปรับระดับสูง-ต่า ได้ จานวน 2 ตัว ๆ ละ
2,600 บาท

-

-

-

5,200

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

13 เก้าอี้สานักงาน (สาหรับหัวหน้าฝ่าย)
ขนาดไม่น้อยกว่า 70x66x119-131 ซม.
ที่นั่งปรับระดับสูง-ต่า ได้ จานวน 3 ตัว ๆ
ละ 7,500 บาท

-

-

-

22,500

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

14 เก้าอี้สานักงาน (สาหรับผู้บริหาร) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 65x65x118-128 ซม. ที่นั่ง
ปรับระดับสูง-ต่า ได้ จานวน 1 ตัว

-

-

-

7,500

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

15 เก้าอี้สานักงาน (สาหรับผู้บริหาร) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 79x70x118-128 ซม. ที่นั่ง
ปรับระดับสูง-ต่า ได้ จานวน 1 ตัว

-

-

-

9,500

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

16 เก้าอี้สานักงาน (สาหรับพนักงานเทศบาล)
ขนาดไม่น้อยกว่า 63x64x97-109 ซม.
ที่นั่งปรับระดับสูง-ต่า ได้ จานวน 3 ตัว ๆ
ละ 6,500 บาท

-

-

-

19,500

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

17 เก้าอี้เลคเชอร์แบบพลาสติก ขนาดไม่
น้อยกว่า 60x69x71 ซม. จานวน 2 ตัวๆ
ละ 1,500 บาท

-

-

-

3,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

18 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
65x68x116-126 ซม.จานวน 1 ตัว

-

-

-

5,200

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

19 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
56x61x88-94 ซม.จานวน 2 ตัวๆ ละ
4,600 บาท

-

-

-

9,200

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

20 เก้าอี้สาหรับประชาชนรอรับบริการ มีเท้า
แขน ขนาดไม่น้อยกว่า 65x69x95 ซม.
จานวน 16 ตัวๆ ละ 4,500 บาท

-

-

-

72,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

21 เก้าอี้ประชุม มีเท้าแขน ขนาดไม่น้อยกว่า
57x57x87-98 ซม. จานวน 8 ตัวๆละ
3,400 บาท

-

-

-

27,200

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

22 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
185x47x90 ซม.จานวน 6 ชุดๆละ 8,700
บาท

-

-

-

52,200

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

23 เก้าอี้สานักงาน มีพนักพิง มีที่วางแขนหุ้ม
หนัง ขาเหล็กปรับระดับขึ้นลงได้ ขนาด
ไม่ต่ากว่า 59x62x88-100 ซม. จานวน
5 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

-

-

-

17,500

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายกิจการขนส่ง

24 เก้าอี้สานักงาน ขนาด 62x66x100 ซม.มี
พนักพิง มีที่วางแขนหุ้มหนังเทียมสีดา
ปรับระดับขึ้น-ลงได้ จานวน 7 ตัว ๆ ละ
5,200 ตัว
สาหรับ : งานธุรการ 2 ตัว
: ฝ่ายพัสดุฯ 5 ตัว

-

-

-

36,400

-

สานักการคลัง
งานธุรการ
ฝ่ายพัสดุฯ

25 เก้าอี้ประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า
59x62x88-100 ซม. จานวน 8 ตัวๆ ละ
3,800 บาท สาหรับห้องประชุมกอง
วิชาการฯ

-

-

-

30,400

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

26 เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 63x68x115-127
ซม. จานวน 7 ตัวๆ ละ 5,700 บาท
สาหรับ : ฝ่ายนิติการ 3 ตัว
: ฝ่ายแผน 3 ตัว
: ฝ่าย ICT 1 ตัว

-

-

-

39,900

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

27 เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 59x61x88-98
ซม. จานวน 5 ตัวๆ ละ 2,900 บาท
สาหรับ : ฝ่ายนิติการ 5 ตัว

-

-

-

14,500

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

28 โซฟาแบบปรับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า
160x83x73 ซม. จานวน 1 ตัว

-

-

-

5,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

29 ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
118x40x87 ซม. จานวน 3 ตู้ ๆ ละ
4,400 บาท
30 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
46x61x132 ซม. จานวน 1 ชุด

-

-

-

13,200

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

-

-

-

5,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

31 ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า
80x40x159 ซม. จานวน 4 ชุดๆละ
4,800 บาท

-

-

-

19,200

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

32 ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า
80x40x87 ซม. จานวน 3 ชุดๆละ 3,500
บาท

-

-

-

10,500

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

33 ตู้บานเลื่อนสูงอเนกประสงค์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 91x45x183 ซม. จานวน 30
ตู้ๆละ 6,700 บาท

-

-

-

201,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

34 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ แบบ 2 บาน
มีมือจับชนิดบิด ขนาด 91.4x45.7x183
ซม.จานวน 1 ตู้

-

-

-

5,400

-

สานักการคลัง
งานธุรการ

35 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด
91x45x183 ซม.จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500
บาท

-

-

-

16,500

-

สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

36 พัดลมดูดอากาศ ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ
3,500 บาท

-

-

-

28,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

37 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ
ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า
30,000 บีทียู จานวน 4 เครื่องๆ ละ
48,100 บาท
สาหรับ : ฝ่ายบริหารฯ 1 ตัว
: ฝ่ายนิติการ 1 ตัว
: ฝ่าย ICT 1 ตัว
: ฝ่ายบริการฯ สถานีวิทยุ 1 ตัว

-

-

-

192,400

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

38 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
8,500 บาท

-

-

-

17,000

-

สานักการคลัง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

39 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
จานวน 1 เครื่อง
40 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 14,000 บาท
สาหรับ : ฝ่ายบริหารฯ 1 ตัว
: ฝ่ายบริการฯ (สถานีวิทยุ) 1 ตัว

-

-

-

12,000

-

-

-

-

28,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

41 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตรจานวน
1 เครื่อง
42 โทรศัพท์พื้นฐานพร้อมชุดหูฟัง จานวน 6
เครื่องๆ ละ 7,300 บาท (สาหรับ ใช้
งานสายด่วนสองแสน)

-

-

-

14,000

-

-

-

-

43,800

-
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สานัการการคลัง
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

43 โทรศัพท์ระบบสายเดี่ยว จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 700 บาท
44 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จานวน 1
เครื่อง

-

-

-

1,400

-

-

-

-

18,000

-

45 จัดทาระบบป้องกันฟ้าผ่าตู้สาขาโทรศัพท์
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จานวน 1
ระบบ

-

-

-

250,000

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

1 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง แรงดันน้าไม่ต่ากว่า
120 บาร์ จานวน 1 เครื่อง
2 ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้าสแตนเลส ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 22.5 ลิตร จานวน 1 ถัง

-

-

-

13,000

-

-

-

-

19,500

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายกิจการขนส่ง
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3 เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ รองรับ
กระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์
จานวน 6 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท

-

-

-

27,000

-

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 3 kVA พร้อม
ติดตั้งและเดินระบบ จานวน 1 เครื่อง
สาหรับ : สถานีวิทยุ FM 96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 8
ชุด ๆ ละ 23,300 บาท

100

-

-

-

-

-

-

9,500

186,400

สานัการการคลัง
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการจานวน 16 ชุด ๆ ละ
23,300 บาท
สาหรับ : งานธุรการ 3 ชุด
: ฝ่ายพัสดุฯ 5 ชุด
: ฝ่ายการเงิน 2 ชุด
: ฝ่ายแผนที่ฯ 4 ชุด
: ฝ่ายผลประโยชน์ 2 ชุด (งานจัด
ระเบียบจอดยานยนต์)

-

-

-

372,800

-

สานักการคลัง
งานธุรการ
ฝ่ายพัสดุฯ
ฝ่ายแผนที่ฯ
ฝ่ายผลประโยชน์

3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
และชุดโปรแกรมปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)สาหรับ
รองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 Core) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจานวน 2
ชุด ๆ ละ 378,000 บาท

-

-

-

756,000

-

สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
งานประมวลผล เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
จานวน 15 ชุด ๆ ละ 29,300 บาท

-

-

-

439,500

-

สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

5 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อย
กว่า 1920x1080 Pixel จานวน 15
ชุด ๆ ละ 4,000 บาท

-

-

-

60,000

-

สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้

6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที
)จานวน 2 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท
สาหรับ : ฝ่ายบริการ สถานีวิทยุ FM.96
: ฝ่าย เทคโนโลยีฯ

-

-

-

17,800

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการ (สถานีวิทยุ
FM.96)
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

7 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

8,000

-

สานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยขน์
(งานจัดระเบียนจอด
ยานยนต์)

8 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700
บาทต่อปี (สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1
เครื่อง) จานวน 300 ลิขสิทธิ์

-

-

-

210,000

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 2 จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
23,000 บาท

-

-

-

69,000

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จานวน 2
เครื่องๆ ละ 16,000 บาท

-

-

-

32,000

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

11 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติงาน จานวน 3
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
สาหรับ : ฝ่ายนิติการ 2 เครื่อง
: ฝ่ายแผนฯ 1 เครื่อง

-

-

-

7,500

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายแผนฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

12 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง
13 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จานวน
1 เครื่อง สาหรับ : สถานีวิทยุ FM 96

-

-

-

2,500

-

-

-

-

32,000

-

14 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

2565
(บาท)

12,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายในฯ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ
สานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษี

1 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart
TV ขนาดไม่ต่ากว่า 65 นิ้ว ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ มีตัวรับ
สัญญาณ ditital ในตัว มีช่อง sub ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง HDMI ไม่น้อยกว่า
2 ช่อง พร้อมขาเหล็กยึดผนัง
จานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ 36,000 บาท

-

-

-

72,000

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายกิจการขนส่ง

2 กล้องถ่ายภาพแบบ Action Camera
สามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ มี
เซ็นเซอร์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12
ล้านพิกเซล รองรับการถ่ายวีดีโอไม่น้อย
กว่า Full HD 1080p/480fps 4K จนถึง
ระดับ 4K /120fps พร้อมกระเป๋าและ
อุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

-

-

-

42,000

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

3 ไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่งในสตูดิโอพร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- หัวไฟถ่ายภาพนิ่งในสตูดิโอ จานวน 5
หัว พร้อมโคมแบบ Softbox สี่เหลี่ยม
ขนาด 80x120 ซม. จานวน 3 อัน ,
Softbox แปดเหลี่ยม ขนาด 80 ซม.
จานวน 1 อัน, ร่มแบบทะลุ 1อัน, ร่ม
สะท้อนแสง 1 อัน, มีเรดิโอเสลฟ สาหรับ
ส่งสัญญาณไฟแฟลชสตูดิโอ 1 ชุด ขาตั้ง
ไฟสตูดิโอ 6 ขา พร้อมด้วยกระเป๋าสาหรับ
ใส่หัวไฟแฟลชถ่ายภาพและขาตั้งไฟ
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-

-

-

34,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

4 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
สานักงานเทศบาล เดินสายพร้อมติดตั้ง
ระบบเสียงตามสายผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
ประกอบด้วย
1. เครื่องกระจายเสียงโดยใช้ระบบ
Network แบบไร้สาย พร้อมไมโครโฟน
อุปกรณ์ต่อพ่วงและคอมพิวเตอร์ชนิดตั้ง
โต๊ะสาหรับส่งสัญญาณกระจายเสียงและ
ควบคุมการทางาน จานวน 1 ชุด
2. ตู้ลาโพง พร้อมดอกลาโพง ขนาดไม่ต่า
กว่า 6 นิ้ว มีเครื่องขยายเสียงในตัว มี
เครื่องรับสัญญาณเสียงแบบไร้ในตัวตู้
จานวน 27 ชุด พร้อมติดตั้งภายในอาคาร
สานักงานเทศบาล
3. เดินสายระบบ เคลื่อนย้าย ติดตั้ง
เชื่อมต่อกับลาโพงภายนอกอาคารเดิมที่มี
อยู่เดิมให้สามารถเชื่อมต่อใช้งานร่วมกันได้
5 จอประชาสัมพันธ์แบบสัมผัสหน้าจอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
รวม
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2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

495,000

-

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

-

-

-

120,000

-

-

-

-

4,655,200

-

ที่

แผนงาน

หมวด

2 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภัณฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก

ผ.03

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

-

-

-

51,000

-

สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

-

40,200

-

สานักปลัด
ฝ่ายปกครอง

-

-

-

40,200

-

สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

-

8,000

-

สานักปลัด
ฝ่ายปกครอง
งานเทศกิจ

-

-

-

180,000

-

สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

-

5,000

-

สานักปลัด
ฝ่ายปกครอง
งานเทศกิจ

เวลาเข้าออกงาน จานวน 6
เครื่องๆ ละ 8,500 บาท
2 โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แบบมีบังตา)

ขนาดไม่น้อยกว่า 180x70 ซม.
จานวน 6 ตัวๆ ละ 6,700 บาท
3 โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แบบมีบังตา)

ขนาดไม่น้อยกว่า 180x70 ซม.
จานวน 6 ตัวๆ ละ 6,700 บาท
4 โต๊ะทางาน ขนาด 5 ฟุต รวม

กระจก ขนาดไม่น้อยกว่า
153x77x75 ซม. จานวน 1 ตัว
5 ตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู ขนาดไม่น้อย

กว่า 91x45x91 ซม. จานวน 40
ชุดๆ ละ 4,500 บาท
6 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า

68x80x119-125 ซม. จานวน 1 ตัว
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

7 เก้าอี้ห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

-

-

-

180,000

-

สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

-

30,000

-

สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

-

30,000

-

สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

-

262,500

-

สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

-

1,700,000

-

สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

-

495,000

-

สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

-

474,500

-

สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

48x54x87.5 ซม. จานวน 100
ตัวๆ ละ 1,800 บาท
8 เค้าเตอร์ สาหรับห้องประชุม ขนาด

ไม่น้อยกว่า 158x77x108 ซม.
จานวน 1 ชุด
9 โพเดี้ยมห้องประชุม ขนาดไม่น้อย

กว่า 48x48x115 ซม. จานวน 2
ตัวๆ ละ 15,000 บาท
ครุภัณฑ์เกษตร

1 เครื่องสูบน้า ขนาด 5.5 แรงม้า

จานวน 25 เครื่องๆ ละ 10,500
บาท
ครุภัณฑ์ดับเพลิง

1 ชุดดับเพลิง (นอร์แม็ค) แบบครึ่ง

ตัวแยกเสื้อ-กางเกง ตัดเย็บด้วยผ้า
3 ชั้น ประกอบด้วยหมวก ชุดหูฟัง
ไมค์ และฮูด จานวน 20 ชุดๆ ละ
85,000 บาท
2 หัวฉีดดับเพลิง (ชนิดด้ามปืน)

ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จานวน
18 อันๆ ละ 27,500 บาท
3 หัวฉีดโฟมและน้าดับเพลิง ขนาด

ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จานวน 13
อันๆ ละ 36,500 บาท
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

1 ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้าสแตนเลส

ครุภัณฑ์งอื่นๆ

1 เครื่องตัดถ่าง แบบมือโยกกาลังสูง

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

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

-

-

-

39,000

-

สานักปลัด
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายป้องกัน

-

-

-

500,000

-

สานักปลัด
ฝ่ายป้องกันฯ

-

-

-

4,035,400

-

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22.5 ลิตร
จานวน 2 ถังๆ ละ 19,500 บาท

จานวน 10 เครื่องๆ ละ 50,000
บาท
รวม
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภัณฑ์
(บาท)

3 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผ.03

2565

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท)

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000
บีทียู แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จานวน 5
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท

-

-

-

85,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000
บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง จานวน 20 เครื่อง ๆ ละ
32,400 บาท
: สาหรับ รร.ท.1 จานวน 2 เครื่อง
: สาหรับ รร.ท.4 จานวน 12 เครื่อง
: สาหรับ รร.ท.5 จานวน 6 เครื่อง

-

-

-

648,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1, 4, 5

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000
บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ
40,200 บาท

-

-

-

241,200

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

4 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 32,000
บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง จานวน 20 เครื่อง ๆ ละ
42,300 บาท
: สาหรับ รร.ท.1 จานวน 12 เครื่อง
: สาหรับ รร.ท.6 จานวน 8 เครื่อง

-

-

-

846,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1, ท.6
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

5 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000
บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง จานวน 27 เครื่อง ๆ ละ
47,000 บาท
: สาหรับ รร.ท.1 จานวน 10 เครื่อง
: สาหรับ รร.ท.2 จานวน 5 เครื่อง
: สาหรับ รร.ท.3 จานวน 12 เครื่อง

-

-

-

1,269,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1, 2, 3

6 โต๊ะสแตนเลส 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า
180x70x80 ซม. จานวน 2 ตัว ๆ ละ
32,000 บาท

-

-

-

64,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

7 โต๊ะผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 160x85x76
ซม.จานวน 1 ชุด
8 โต๊ะประชุมแบบ 12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จานวน
2 ชุด ๆ ละ 39,000 บาท ประกอบด้วย
- โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x75
ซม. 4 ตัว
- โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า
150x75x75 ซม. 2 ตัว
- เก้าอี้สานักงานขนาดไม่น้อยกว่า
61x59x88-99 ซม. 12 ตัว บุด้วยฟองน้า
หนาหุ้มด้วย PVC หนาปรับขึ้นลงด้วยระบบ
Gas Lift

-

-

-

17,900

-

-

-

78,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2
- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

9 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
183x76x74 ซม. สีขาว ขาเหล็ก จานวน 50
ตัว ๆ ละ 2,700 บาท

-

-

-

135,000
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(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

10 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า
150x60x75 ซม. ตัวโต๊ะแบบครึ่งวงรี ภายใน
มีกล่องลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก ภายนอกมี
ชั้นสาหรับวางของ มีปลั๊กไฟสาหรับใช้งานใน
การเรียนการสอน พร้อมเก้าอี้ 1 ตัว จานวน
1 ชุด สาหรับห้องเรียนวิทยาการคานวณและ
โค้ดดิ้ง

-

-

-

38,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

11 โต๊ะสาหรับครูผู้สอน ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. แผ่นบนโต๊ะ, แผ่นขาโต๊ะ,
แผ่นกั้นโต๊ะและโครงตู้ ทาด้วยวัสดุ Particle
Board เคลือบผิวด้วยเมลามีน มี 2 ลิ้นชัก
จานวน 1 ตัว สาหรับห้องเรียน Active
Learning

-

-

-

6,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

12 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่นอะคริลิคกั้น
โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x74 ซม. แผ่น
กั้นสูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. จานวน 20 ชุด ๆ
ละ 3,550 บาท

-

-

-

71,000

- สานักการศึกษา

13 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75
ซม. มีลิ้นชักอย่างน้อย 2 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก
จานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,300 บาท

-

-

-

13,200

- สานักการศึกษา

14 โต๊ะเก้าอี้ทางาน ประกอบด้วย โต๊ะขนาดไม่
น้อยกว่า 158x78x75 ซม. เก้าอี้ขนาดไม่
น้อยกว่า 62x60x110-115 ซม. พนักพิงและ
ที่นั่งบุฟองน้าหุ้มหนังสังเคราะห์ ปรับความ
สูงของที่นั่งได้ จานวน 1 ชุด

-

-

-

18,800

- สานักการศึกษา/
รร.ท.5
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15 โต๊ะ-เก้าอี้ทางานครูขนาดไม่น้อยกว่า
150x75x75ซม. มีลิ้นชักอย่างน้อย 2 ลิ้นชัก
และเก้าอี้สานักงานขนาดไม่น้อยกว่า
57x62x90-102 ซม. ที่นั่งปรับสูงต่าได้ ขา
พลาสติก จานวน 10 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท

-

-

-

80,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

16 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ โต๊ะขนาดไม่
น้อยกว่า 80x60x75 ซม. มีที่วางตัวเครื่อง
ด้านล่าง เก้าอี้สาหรับคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 57x58x90-102 ซม. แบบมีล้อ
พนักพิง มีที่วางแขน ปรับระดับสูง-ต่าได้
จานวน 3 ชุด ๆ ละ 4,800 บาท

-

-

-

14,400

- สานักการศึกษา

17 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ โต๊ะขนาดไม่
น้อยกว่า 80x60x75 ซม. เคลือบผิวด้วยพีวีซี
หรือเมลามีน มีที่วางตัวเครื่องด้านล่าง เก้าอี้
สาหรับคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า
45x49x84-94 ซม. แบบมีล้อมีพนักพิง ปรับ
ระดับขึ้นลงได้ พร้อมติดตั้ง จานวน 85 ชุด ๆ
ละ 3,800 บาท

-

-

-

323,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

18 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
58x59x100-103 ซม. แบบหนัง มีท้าวแขน
ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 9 ตัว ๆ ละ
4,500 บาท

-

-

-

40,500

- สานักการศึกษา

19 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
69x71x113-125 ซม. แบบหนัง มีท้าวแขน
ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 4 ตัว ๆ ละ
6,800 บาท

-

-

-

27,200

- สานักการศึกษา

112

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

20 เก้าอี้แบบพนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า
57x58x90-102 ซม. ที่นั่งและพนักพิงของ
เก้าอี้บุฟองน้า หุ้มด้วยหนังเทียม ปรับสูง-ต่า
ได้ มีล้อเลื่อน จานวน 20 ชุด ๆ ละ 1,450
บาท

-

-

-

29,000

- สานักการศึกษา

21 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
57x62x90-102 ซม. ชนิดล้อเลื่อน ที่นั่งปรับ
ระดับสูงต่าได้ จานวน 5 ตัว ตัวละ 2,300
บาท

-

-

-

11,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

22 เก้าอี้สาหรับครูผู้สอน มีขนาดไม่น้อยกว่า
45x54x99-109 ซม. ปรับความสูงด้วยระบบ
ไฮโดรลิค ขาทาจากเหล็กชุบโครเมี่ยม
จานวน 1 ตัว สาหรับห้องเรียน Active
Learning

-

-

-

3,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

23 พัดลมไอน้า แบบ mobile ตั้งพื้น ขนาดไม่
น้อยกว่า 24 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 12,000 บาท

-

-

-

24,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

24 พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 20 ตัว ๆ ละ
4,500 บาท

-

-

-

90,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.5

25 พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง จานวน 108 ตัว ๆ ละ 3,500
บาท
: สาหรับ รร.ท.2 จานวน 78 ตัว
: สาหรับ รร.ท.4 จานวน 30 ตัว

-

-

-

378,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2, ท.4
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26 พัดลมอุตสาหกรรมแบบสามขา ขนาดใบพัด
ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จานวน 10 ตัว ๆ ละ
3,500 บาท

-

-

-

35,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

27 พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า
25 นิ้ว จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,600 บาท
28 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อย
กว่า 91.5x45.7x183 ซม. ผลิตจากเหล็กแผ่น
มีกุญแจล็อก จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 7,200 บาท

-

-

-

7,200

-

-

-

21,600

- สานักการศึกษา/
ศพด.
- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

29 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่น
ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น จานวน 4 ตู้ ๆ ละ
5,500 บาท

-

-

-

22,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

30 ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานกระจก มีขนาดไม่
น้อยกว่า 118x40x87 ซม. โครงตู้ทาจาก
เหล็กแผ่น บานเลื่อนหน้ากระจกล็อกด้วย
ระบบกุญแจ มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป
ชั้นวางเอกสารเป็นเหล็กแผ่นจานวนไม่น้อย
กว่า 2 ชั้น จานวน 8 ตู้ ๆ ละ 4,100 บาท
สาหรับห้องเรียนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

-

-

-

32,800

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

31 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อย
กว่า 149x40x87 ซม. จานวน 6 ตู้ ๆ ละ
5,300 บาท

-

-

-

31,800

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2
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32 ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานทึบ เป็นตู้ใส่
เอกสาร มีขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x87 ซม.
โครงตู้และบานประตูทาจากแผ่นเหล็กหนา
บานเลื่อนหน้าล็อกด้วยระบบกุญแจ มือจับ
เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป ชั้นวางเอกสารเป็น
เหล็กแผ่นจานวนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น จานวน 8
ตู้ ๆ ละ 3,600 บาท สาหรับห้องเรียน
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

-

-

-

28,800

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

33 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
118.8×40.8×87.7 ซม. จานวน 9 ตู้ ๆ ละ
4,100 บาท

-

-

-

36,900

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

34 ตู้ใส่เสื้อผ้า บานเดี่ยวกระจกใส ขนาดไม่น้อย
กว่า 60 ซม. ภายในมีราวแขวน และแผ่นกั้น
2 แผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 60x61x183 ซม.
จานวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,700 บาท

-

-

-

23,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

35 ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกสูงใส ขนาดไม่น้อย
กว่า 118.8×62×183 ซม. โครงตู้ทาจาก
เหล็กแผ่นเป็นแบบถอดประกอบได้ กรอบตู้
ทาจากเหล็กแผ่น มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้น
รูป บานเลื่อนล็อคด้วยระบบกุญแจ จานวน
4 ตู้ ๆ ละ 8,800 บาท

-

-

-

35,200

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

36 ตู้เก็บของสแตนเลสประตู 4 บาน ขนาดไม่
น้อยกว่า 230x80x80 ซม. จานวน 2 ตู้ ๆ ละ
52,500 บาท

-

-

-

105,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.5
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37 ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
118.8x40.8x87.7 ซม. จานวน 1 ตู้
38 ตู้เหล็กบนบานเลื่อนกระจกด้านล่างบาน
เลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 90x40x185 ซม.
จานวน 1 ตู้
39 ตู้ 3 ชั้นโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 42x29x87
ซม. จานวน 5 ตัวๆละ 540 บาท
40 บอร์ดบานเลื่อนกระจกพื้นกามะหยี่กรอบ
อลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 80x120 ซม.
จานวน 1 ชุด

(บาท)

(บาท)

-

-

-

4,300

-

-

-

6,500

2,700

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- สานักการศึกษา/
ศพด.
- สานักการศึกษา/
ศพด.
สานักการศึกษา/
ศพด.
- สานักการศึกษา/
ศพด.

-

-

-

4,900

41 บอร์ดบานเลื่อนกระจกพื้นกามะหยี่กรอบ
อลูมิเนียม มีกุญแจล็อก พร้อมติดผนัง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 120x200 ซม. จานวน 1 ชุด

-

-

-

6,900

- สานักการศึกษา/
ศพด.

42 ชุดชั้นเก็บอุปกรณ์แบบมีล้อเลื่อน แบบ 21
ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 43x105x140 ซม. มี
ล้อเลื่อนสาหรับเคลื่อนย้ายด้านล่างของตู้
4 ล้อ จานวน 1 ชุด สาหรับห้องเรียน
วิทยาการคานวณและโค้ดดิ้ง

-

-

-

20,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

43 ชั้นวางของเหล็กฉาก ขนาดไม่น้อยกว่า
91.8 x46x150 ซม. จานวน 5 ตัว ๆ ละ
3,800 บาท

-

-

-

19,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.5

44 แท่นบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า
48x48x115 ซม. แท่นสาหรับกล่าวรายงาน
โครงสร้างเป็นสเตนเลสผสมไม้ จานวน 1 ตัว

-

-

-

17,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

45 แท่นบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า
80×55×115 ซม. จานวน 1 อัน

-

-

-

8,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4
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46 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า
20 แผ่น จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

8,900

- สานักการศึกษา

47 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาระบบ
เลเซอร์ ความเร็วในการส่งแฟกซ์ไม่เกิน 2.5
วินาที/แผ่น หน่วยความจาไม่น้อยกว่า 16
MB รับเอกสารขณะกระดาษหมดได้ 400
แผ่น กระจายส่งอัตโนมัติ 272 เลขหมาย ส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ทางานเป็นปริ๊น
เตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารได้ ย่อ - ขยาย
เอกสารได้ จานวน 1 ตัว

-

-

-

8,200

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

48 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา
และสี) ความเร็วขั้นต่า 20 แผ่นต่อนาที เป็น
ระบบมัลติฟังก์ชั่น เป็นระบบกระดาษ
ธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้ จานวน
1 เครื่อง

-

-

-

120,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

49 เครื่องทาลายเอกสารแบบตัดละเอียด
ทาลายครั้งละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น จานวน 1
เครื่อง

-

-

-

26,300

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

50 เครื่องทาลายเอกสารแบบตัดตรง ทาลายครั้ง
ละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
51 ถังน้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1,500 ลิตร จานวน 1 ใบ

-

-

-

20,000

-

-

-

11,300

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4
- สานักการศึกษา/
รร.ท.6
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52 เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท
: สาหรับ รร.ท.1 ห้องเรียนหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง
: สาหรับ รร.ท.2 จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

28,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1, 2

53 เครื่องขัดพื้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 16 นิ้ว ใช้ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
54 ชั้นวางรองเท้า แบบ 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า
300x30x100 ซม. แบบเหล็ก จานวน 36
ชุด ๆ ละ 7,400 บาท

-

-

-

20,000

-

-

-

266,400

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2
- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

55 ชั้นวางรองเท้า แบบ 35 ช่อง ขนาดไม่น้อย
กว่า 148x30x105 ซม. ทาจากไม้ PARTICLE
BOARD เคลือบ MELAMINE RESIN FILM
ปิดขอบ PVC จานวน 9 ชุด ๆ ละ 5,100
บาท

-

-

-

45,900

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

56 ชุดโซฟารับแขก ทาจากไม้สัก หุ้มผ้า
ประกอบด้วย โซฟาชนิด 3 ที่นั่ง จานวน 1
ตัวขนาดไม่น้อยกว่า 190x68x108 ซม.
โซฟาชนิด 1 ที่นั่ง จานวน 2 ตัว ขนาดไม่
น้อยกว่า 85x68x104 ซม. โต๊ะกลาง จานวน
1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x45 ซม.
จานวน 1 ชุด

-

-

-

89,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

57 รถเข็นพื้นเหล็ก 2 ชั้น มือจับเป็นสเตนเลส มี
คอกล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ตะแกรงด้านยาว
สามารถถอดออกได้ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า
96.5×61.5×100 ซม. จานวน 1 คัน

-

-

-

6,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท 2
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58 โต๊ะโรงอาหารสเตนเลส (สาหรับเด็กอนุบาล)
ทาจากไม้ หุ้มสแตนเลส ขาทาด้วยเหล็ก
ขนาดหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า 180x60x62 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ติดกับโต๊ะ ขาทาด้วย
เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 180x30x32 ซม. ทา
จากไม้จริงทาสีธรรมชาติ จานวน 25 ชุด ๆ
ละ 9,500 บาท

-

-

-

237,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท 6

59 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 159x79x77
ซม. จานวน 1 ตัว
60 เวทีสาเร็จรูป สีเหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 60×116.4x40 ซม. จานวน
6 ชิ้น ๆ ละ 5,100 บาท

-

-

-

10,500

- สานักการศึกษา

-

-

-

30,600

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

61 เวทีสาเร็จรูป สีเหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 60×116.4x60 ซม. จานวน
8 ชิ้น ๆ ละ 5,600 บาท

-

-

-

44,800

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

62 เวทีสาเร็จรูป สีเหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 60×116.4x80 ซม. พร้อม
บันได 2 ขั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 30x60x40
ซม. จานวน 2 ชุด ๆ ละ 11,500 บาท

-

-

-

23,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประกอบด้วย โต๊ะนักเรียน
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x40x67 ซม. เก้าอี้
นักเรียนขนาดไม่น้อยกว่า 39x38x38x68.5
ซม. ทาด้วยพลาสติก POLYPROPYLENE
จานวน 40 ชุด ๆ ละ 1,600 บาท

-

-

-

64,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6
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2 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประกอบด้วย โต๊ะนักเรียน
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x40x76 ซม. เก้าอี้
นักเรียนขนาดไม่น้อยกว่า 40.5x46x40x78.5
ซม. ทาด้วยพลาสติก POLYPROPYLENE
จานวน 10 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท

-

-

-

17,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

3 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
ประกอบด้วย โต๊ะนักเรียนขนาดไม่น้อยกว่า
60×40×67 ซม. เก้าอี้นักเรียนขนาดไม่น้อย
กว่า 38×38×38 ซม. จานวน 200 ชุด ๆ ละ
1,900 บาท

-

-

-

380,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

4 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(มอก.) ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 40x60x76 ซม.
ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 39x39.5x80 ซม.
จานวน 180 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท

-

-

-

306,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

5 โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า
60x120x52 ซม. พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 53x36x28 ซม. จานวน 6 ตัวจานวน 24
ชุด ๆ ละ 5,500 บาท

-

-

-

132,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

6 โต๊ะปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 60×120×75 ซม. หน้าโต๊ะไม้
ยางพาราปิดด้วยลามิเนท โครงขาเหล็ก
จานวน 14 ตัว ๆ ละ 2,900 บาท

-

-

-

40,600

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

7 โต๊ะเด็กพลาสติก ทาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x50 ซม. ขาโต๊ะ
ทาจากเหล็ก จานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท

-

-

-

15,600

- สานักการศึกษา
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8 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ประกอบด้วย โต๊ะนักเรียน ขนาด 60x40x67
ซม. หน้าโต๊ะทาด้วยไม้ยางพารา โครงโต๊ะ
ทาจากเหล็ก เก้าอี้นักเรียน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 38x38x38 ซม. จากพื้นถึงพื้น
รองนั่งและพนักพิงทาจากไม้ยางพารา โครง
ขาเก้าอี้ทาจากเหล็ก จานวน 120 ชุด ๆ ละ
1,850 บาท

-

-

-

222,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.5

9 โต๊ะปฏิบัติการหุ่นยนต์พร้อมเก้าอี้
ประกอบด้วย
- โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 160x80x75 ซม.
จานวน 1 ตัว มีกล่องใส่หุ่นยนต์พร้อมชั้นวาง
ของ หน้าโต๊ะเจาะรูร้อยสายไฟ มีพาติชั่นติด
กับตัวโต๊ะพร้อมเจาะเพื่อติดตั้งปลั๊กไฟ
- เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 30x30x45 ซม.
จานวน 3 ตัว พื้นด้านบนทาด้วยไม้ ส่วนขา
ทาด้วยเหล็ก มียางหรือพลาสติกรองขา
จานวน 14 ชุด ๆ ละ 21,300 บาท บาท
สาหรับห้องเรียนวิทยาการคานวณและโค้ดดิ้ง

-

-

-

298,200

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2
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10 โต๊ะสาหรับนักเรียน แบบ 1 ตัว 2 ที่ (สาหรับ
เข้ากลุ่ม) โต๊ะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดไม่
น้อยกว่า 120(60)x60x75 ซม. หน้าโต๊ะปิด
ผิวด้วยโฟเมก้า ขาทาจากเหล็กพ่นสี จานวน
14 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท สาหรับห้องเรียน
Active Learning

-

-

-

42,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

11 เก้าอี้สาหรับนักเรียน
ขนาดไม่น้อยกว่า 50x53x83 ซม. พนักพิง
ผลิตจาก Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาด
หลังพิงไม่น้อยกว่า 44x32 ซม. ขนาดที่นั่งไม่
น้อยกว่า 43x42 ซม. โครงขาเก้าอี้ผลิตจาก
เหล็ก จานวน 40 ตัว ๆ ละ 950 บาท
สาหรับห้องเรียน Active Learning

-

-

-

38,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

12 เก้าอี้เด็กพลาสติก ทาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
ขนาดไม่น้อยกว่า 30x34x48 ซม. โครงขาทั้ง
สี่ทาจากวัสดุพลาสติก จานวน 16 ตัว ๆ ละ
500 บาท

-

-

-

8,000

- สานักการศึกษา

13 จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า ชนิดเย็บได้ทั้ง
เส้นตรงและซิกแซก ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 4 แรงม้า ราคาพร้อมโต๊ะ
และอุปกรณ์ จานวน 1 คัน

-

-

-

27,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

14 จักรพันริม แบบอุตสาหกรรม ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ราคา
พร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ จานวน 1 คัน ๆ ละ
24,500 บาท

-

-

-

24,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3
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15 เครื่องเล่นสนาม ถ้าลอดตัวหนอน ขนาดไม่
น้อยกว่า 215x100x105 ซม. จานวน 4
ตัว ๆ ละ 9,500 บาท

-

-

-

38,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

16 เครื่องเล่นสนาม บ้านน้อยสองชั้น ขนาดไม่
น้อยกว่า 178x302x174 ซม. จานวน 3
ตัว ๆ ละ 47,500 บาท

-

-

-

142,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

17 เครื่องเล่นเชือกปีนป่ายผลิตจากเหล็กกลม
ขนาดใหญ่ ถักด้วยเชือกในล่อนขนาดใหญ่ทั้ง
2 ด้านขนาดไม่น้อยกว่า 195x195x190
ซม.พร้อมติดตั้ง จานวน 3 ชุด ๆ ละ 16,000
บาท

-

-

-

48,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

1 รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีหรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
จานวน 1 คัน
- มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนัง
โดยรอบ แยกที่นั่ง
- เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
- มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลาย
ระดับ
- เป็นเกียร์อัตโนมัติและติดตั้งถุงลมนิรภัย
- ราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง
และพ่นกันสนิม

-

-

-

1,364,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
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2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 4,000 ซีซี
น้าหนักของรถบรรทุกไม่ต่ากว่า 8,000
กิโลกรัม พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ
จานวน 1 คัน

-

-

-

1,375,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

1 เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องเชื่อมแบบป้อนลวด มีกระแสไฟฟ้า
เชื่อม 10-160 แอมป์ แรงดันไฟฟ้า 220
โวลท์ สามารถใช้ลวดเชื่อม ขนาด
0.6/0.8/0.9 มม. ได้ พร้อมระบบป้อนลวด
ในตัว จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

66,000

-

-

-

25,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

1 เครื่องเสียงห้องเรียน กาลังขยายไม่ต่ากว่า
100 วัตต์ ประกอบด้วย ตู้ลาโพงแขวนผนัง
ขนาด 6 นิ้ว 2 ตู้ ไมโครโฟนพร้อมสาย 10
เมตร และขาตั้ง สายสัญญาณเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จานวน 22 ชุด ๆ
ละ 24,500 บาท
: สาหรับ รร.ท.3 จานวน 2 ชุด
: สาหรับ รร.ท.4 จานวน 20 ชุด

-

-

-

539,000
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2 เครื่องช่วยสอนแบบพกพา มีช่องเสียบไมค์ 2
ช่อง พร้อมปุ่มปรับ Volume ช่อง AUX
INPUT ต่อ CD/MD PLAYER ช่อง AUX
OUTPUT ช่องต่อลาโพงภายนอก มี LED
บอกสถานะ ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
กาลังขับไม่น้อยกว่า 10W จานวน 8
เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท

-

-

-

48,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

3 ชุดเครื่องเสียงจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียน
(ลานโดม) ประกอบด้วย
- เครื่องขยายเสียงกาลังขยายไม่น้อยกว่า
800 วัตต์ 2 เครื่อง
- เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิทัลมิกเซอร์
ขนาดอินพุตไม่น้อยกว่า 40 ช่อง 1 ตัว
- ตัวประมวลผลสัญญาณเสียง DSP 1 ตัว
- ลาโพงตู้ทุ้มแหลม ขนาด 12 นิ้ว จานวน 8
ตู้ พร้อมแขวนปรับทิศทางได้
- ไมโครโฟนชนิดไดนามิค พร้อมสายยาว 15
เมตร 3 ชุด
- ไมค์ลอยคู่ชนิดมือถือ แบบ UHF พร้อม
เครื่องรับ 1 คู่
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า สายสัญญาณ และ
เดินสายลาโพงร้อยท่อ ตู้เก็บพร้อมทดสอบ
ระบบ
จานวน 1 ชุด

-

-

-

492,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
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4 ชุดระบบเสียงหอประชุมใหญ่ ประกอบด้วย
- เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอลมิกซ์เซอร์
ขนาดช่องอินพุตไม่น้อยกว่า 40 ช่อง 1 ตัว
- ลาโพงทุ้มแหลมขนาด 10 นิ้ว 20 ตู้
- เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่ต่ากว่า 600 วัตต์
2 ตัว
- ไมโครโฟน ชนิดไดนามิค 2 ชุด
- ตู้เก็บอุปกรณ์ 1 ชุด
- สายสัญญาณไมโครโฟนและสายเสียง
พร้อมติดตั้งทดสอบระบบ
รวมจานวน 1 ชุด

-

-

-

455,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

5 ชุดเครื่องเสียงห้องเรียนดนตรี ประกอบด้วย
เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมเครื่องขยาย
เสียงแบบสเตอริโอไม่น้อยกว่า 200 วัตต์
พร้อมตู้ลาโพงประจาห้องเรียนขนาดไม่น้อย
กว่า 8 นิ้ว และไมโครโฟนชนิดไร้สาย พร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 ชุด

-

-

-

43,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
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6 ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน มีกาลังขยายไม่ต่า
กว่า 100 วัตต์ ใช้ไฟ 220 โวลท์ มีช่องเสียบ
ไมค์ 3 ช่อง และมีช่องอินพุต 2 ช่อง เพื่อ
รองรับสัญญาณจากภายนอก มีช่องเสียบ
USB, วิทยุ FM พร้อมรีโมท มีบลูทูธ ตู้ลาโพง
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 2 ทาง จานวน 1 คู่
ไมโครโฟนแบบไดนามิคพร้อมสาย 1 ชุด ขา
ตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมติดตั้งและทดสอบ
ระบบ จานวน 5 ชุด ๆ ละ 17,900 บาท

-

-

-

89,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.5

7 เครื่องเสียงภาคสนาม จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย ตู้ลาโพง+แอมป์, เครื่องขยาย
สัญญาณเสียงแบบ BUILT-IN, มีช่อง
USB/MP3/SD CARD/FM PLAYER
BUILT-IN มีตัวรับ BLUETOOTH ขนาดไม่
น้อยกว่า 48x45.5x73.5 ซม.

-

-

-

11,200

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

8 เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอลมิกซ์เซอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 อินพุต จานวน 1 ตัว
9 เครื่องออสซิลโลสโคป วัดสัญญาณทาง
ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
30,000 บาท

-

-

-

120,000

-

-

-

60,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
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10 ตู้ลาโพงกลางแจ้งแบบมีกาลังขยายในตัว
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตัวตู้ลาโพงทาด้วย
วัสดุสังเคราะห์ หรือไฟเบอร์พ่นสี ตัวตู้ลาโพง
เป็นแบบ Active Class D Amplifier มี
กาลังขับเสียงทุ้ม 700 W มีกาลังขับเสียง
แหลม 300 W ออดิโออินพุตเป็นแบบ XLR
จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 11,500 บาท

-

-

-

46,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

11 ลาโพงบลูทูธ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 80 วัตต์
กาลังขับ 100W RMS , USB SD CARD เล่น
MP3 มีไมค์ลอย 2 ตัว จานวน 2 ชุด ๆ ละ
5,100 บาท

-

-

-

10,200

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

12 เครื่องเชื่อมต่อสัญญาณมิกซ์ดิจิตอล
ตัวเครื่องทาด้วยโลหะ พ่นสี มี อินพุต และ
เอ้าพุต 16 แชนนอล จานวน 1 ตัว

-

-

-

45,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

13 Microphone Splitter แบบ เข้า 8 ออก 16
อุปกรณ์แยกสัญญาณแบบ เข้า 1 ออก 2
รับอินพุตแบบ XLR (ตัวเมีย) จานวน 8 ช่อง
เอาต์พุตแบบ XLR (ตัวผู้) จานวน 16 ช่อง
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท

-

-

-

13,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

14 Power Distribution Rack Mount แบบ
12 ช่อง หน้าจอ LED แจ้งสถานะ / การ
แสดงผลแบบเรียลไทม์ของแรงดันไฟฟ้า /
สามารถควบคุมเวลาหน่วงเวลาเอาท์พุตได้
30A ต่อ 1 ช่อง จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

6,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
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15 ระบบเสียงห้องมินิเธียเตอร์ พร้อมติดตั้งและ
ทดสอบระบบ ประกอบด้วย
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง จานวน 1 ชุด
- เครื่องถอดรหัสสัญญาณเสียง จานวน 1 ชุด
- เครื่องประมวลสัญญาณเสียง จานวน 1 ชุด
- ลาโพงหน้า จานวน 1 ชุด
- ลาโพงเซอร์ราวข้าง จานวน 1 ชุด
- ลาโพงเสียงต่า จานวน 1 ชุด
พร้อมติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงติดตั้งผนังและ
อุปกรณ์ติดตั้ง

-

-

-

341,300

- สานักการศึกษา

16 เครื่องขยายเสียง มีกาลังขับไม่น้อยกว่า 30
W ที่ 8 โอห์ม มีช่องเสียบไมโครโฟนไม่น้อย
กว่า 2 ช่อง มีช่องเสียบ AUX ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง พร้อมลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
จานวน 2 ลูก กาลังขับสูงสุด 35 W และ
ไมโครโฟนแบบ wireless จานวน 4 ชุด ๆ
ละ 10,000 บาท สาหรับห้องเรียน
Interactive Classroom

-

-

-

40,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

17 ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน Active Learning
ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียง กาลังขยาย
ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมลาโพงติดผนัง
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2 ตัว ไมโครโฟนมือ
ถือชนิดไดนามิค 1 ตัว และไมโครโฟนไร้สาย
แบบคาดศีรษะ 1 เครื่อง จานวน 1 ชุด
สาหรับห้องเรียน Active Learning

-

-

-

33,900

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3
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18 ชุดเครื่องเสียงห้องเรียนอัจฉริยะ Smart
Classroom ประกอบด้วย เครื่องขยาย
สัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
พร้อมเครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง
ไมโครโฟนชนิดไดนามิค 2 ตัว ชุดลาโพงติด
ผนังขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว 2 คู่ จานวน 1
ชุด สาหรับห้องเรียนอัจฉริยะ Smart
Classroom

-

-

-

46,400

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

19 ชุดเครื่องเสียงห้องเรียนออนไลน์
ประกอบด้วย เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1
เครื่อง เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 60
วัตต์ 1 เครื่อง ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด และ
ลาโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ 1 คู่
จานวน 5 ชุด ๆ ละ 32,020 บาท

-

-

-

160,100

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

20 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ มีล้อลากจูง
จานวน 1 ตู้
1 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาดไม่ต่ากว่า 55 นิ้ว จานวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 18,200 บาท
: สาหรับ รร.ท.2 จานวน 10 เครื่อง
: สาหรับ รร.ท.3 จานวน 3 เครื่อง
: สาหรับ รร.ท.4 จานวน 20 เครื่อง
: สาหรับ รร.ท.6 จานวน 11 เครื่อง

-

-

-

5,700

-

-

-

54,600

- สานักการศึกษา/
ศพด.
- สานักการศึกษา/
รร.ท.2, ท.3, ท.4,
ท.6
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2 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล
ขนาดไม่ต่ากว่า 49 นิ้ว จานวน 11 เครื่อง ๆ
ละ 19,600 บาท

-

-

-

215,600

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

3 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล
ขนาดไม่ต่ากว่า 50 นิ้ว จานวน 20 เครื่อง ๆ
ละ 20,600 บาท

-

-

-

412,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

4 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล
ขนาดไม่ต่ากว่า 55 นิ้ว จานวน 10 เครื่อง ๆ
ละ 25,300 บาท

-

-

-

253,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

5 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
พร้อมระบบเครื่องเสียง ความละเอียด
จอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อย
กว่า 65 นิ้ว ชุดเครื่องเสียงในตู้เหล็ก ลาโพง
1 คู่ ไมโครโฟนพร้อมสาย พร้อมติดตั้งเดิน
สายสัญญาณร้อยท่อพร้อมระบบไฟฟ้าตามที่
โรงเรียนกาหนด จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
52,000 บาท

-

-

-

156,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

6 จอภาพอัจฉริยะชนิดทัชสกรีน ขนาดไม่น้อย
64 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์แสดงภาพเสียงชนิดไร้
สาย พร้อมติดตั้ง จานวน 24 ชุด ๆ ละ
180,000 บาท

-

-

-

4,320,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3
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7 จอภาพแบบ Interactive Flat Panel
Display touchscreen ขนาดไม่น้อยกว่า 85
นิ้ว พร้อมขาตั้งล้อเลื่อน และอุปกรณ์แสดง
ภาพและเสียงแบบไร้สาย จานวน 2 ชุด ๆ
ละ 299,000 บาท

-

-

-

598,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

8 จอภาพแบบ Interactive Flat Panel
Display touchscreen ขนาดไม่น้อยกว่า 85
นิ้ว และอุปกรณ์แสดงภาพและเสียงแบบไร้
สาย พร้อมติดตั้ง จานวน 3 ชุด ๆ ละ
289,000 บาท

-

-

-

867,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

9 จอภาพมัลติฟังก์ชั่นระบบสัมผัส
(Interactive Touch Screen) พร้อมขาตั้ง
จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 64.5 นิ้ว ความ
ละเอียดการแสดงผลไม่ต่ากว่าระดับ 4K
(3,840x2,160 pixel) มีชิพเซ็ตหน่วย
ประมวลผล CPU Quad core ความเร็วไม่
น้อยกว่า 1.7GHz มีเทคโนโลยีระบบสัมผัส
แบบ InGlass หรือ Capacitive หรือดีกว่า
รองรับการขีดเขียนบนจอ มีช่องเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียงแบบใช้สายและไร้สาย
มีลาโพงแบบสเตอริโอพร้อมอุปกรณ์แสดง
ภาพและเสียงแบบไร้สาย รองรับทั้งระบบ
ios windows และ android และขาตั้ง
จอภาพ แบบมีล้อเลื่อน สามารถปรับสูงต่าได้
พร้อมติดตั้งทดสอบระบบ จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 194,000 บาท

-

-

-

582,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
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10 จอโฆษณา Kiosk Digital Signage แบบ
ทัชสกรีน เพื่อการประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 55 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล สามารถแสดงสีได้ไม่
น้อยกว่า 16.7 ล้านสี มีความสว่างสูงสุด 450
cd/m2 มีช่องสัญญาณเข้า USB 2.0 และ
RJ45 จานวน 2 ชุด ๆ ละ 120,000 บาท

-

-

-

240,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

11 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 100 นิ้ว จอม้วนเก็บในกล่องได้
บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือ รีโมท
คอนโทรล จานวน 5 จอ ๆ ละ 13,000 บาท

-

-

-

65,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

12 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
20,000 บาท
13 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จานวน 5
เครื่อง ๆ ละ 14,100 บาท

-

-

-

40,000

-

-

-

70,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6
- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

14 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อม
จอรับภาพ ประกอบด้วย เครื่องมัลติมีเดียโป
รเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
3,500 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า
120 นิ้ว จานวน 1 ชุด

-

-

-

45,600

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

15 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

62,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
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16 กล้องถ่ายรูปดิจิทัลชนิดเลนส์เดี่ยว (DSLR)
ไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิเซล พร้อมเลนส์
18-135 ม.ม. แบตเตอร์เสริม ไฟแฟลช ขาตั้ง
กล้อง ฟิลเตอร์ จานวน 1 ชุด

-

-

-

89,400

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

17 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล กล้อง
คอมแพคความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพไม่
น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล มีระบบแฟลชในตัว
สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่าง
สะดวก จานวน 1 ตัว

-

-

-

19,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

18 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล DSLR ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 32.5 ล้านพิกเซล
หน้าจอพับแบบสัมผัสได้ สามารถถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวระดับ 4K ความละเอียดสูงระดับ
Full HD เชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย และ
Bluetooth พร้อมเลนส์สาหรับถ่ายภาพ มี
ระบบกันสั่นในตัว ขนาดทางยาว 18-135
มม. มีฟิลเตอร์และฮูทถ่ายภาพ มีระบบ
แฟลชในตัว มีการ์ดหน่วยความจาสาหรับใช้
กับกล้องถ่ายภาพ ความจุไม่น้อยกว่า 32 GB
จานวน 1 อัน มีแบตเตอรี่สารองจานวน 1
ก้อน พร้อมกระเป๋ากล้องใส่อุปกรณ์ทั้งหมด
แบบสะพาย จานวน 1 ชุด

-

-

-

80,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3
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19 แฟลช (ไฟแวบ) สาหรับถ่ายภาพ มี
ระบบวัดแสงผ่านเลนส์ หัวแฟลชสามารถ
ปรับเงย และหมุนซ้ายขวา สามารถซูมแสง
ได้ตามระยะเลนส์ที่ใช้ มีเจลฟิลเตอร์สาหรับ
สวมด้านหน้าเพื่อกระจายแสง มีจอแสดงผล
การทางานแบบ LCD สามารถใช้แบตเตอรี่
แบบ AA ได้ จานวน 1 อัน

-

-

-

26,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

20 กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จานวน 1 เครื่อง
21 กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet TV Box) จานวน 36
กล่อง ๆ ละ 2,000 บาท

-

-

-

19,300

-

-

-

72,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4
- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

22 ระบบภาพห้องมินิเธียเตอร์ พร้อมติดตั้งและ
ทดสอบระบบ จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
- โปรเจคเตอร์ ระดับ 3LCD,WYXGA/5500
ANSI Lumens จานวน 1 ชุด
- จอรับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า
150 นิ้ว แบบ Widescreen จานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI และระบบ
สาย HDMI พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จานวน
1 ชุด

-

-

-

130,900

- สานักการศึกษา

23 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
20,000 บาท สาหรับโครงการห้องเรียน
Interactive Classroom

-

-

-

80,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4
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24 เครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw
(16:9) เป็นเครื่องฉายภาพโดยรับสัญญาณ
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ LCD หรือ DLP
แสดงผลที่ความละเอียดระดับ XGA หรือ
WXGA หรือดีกว่าได้ ขนาดไม่น้อยกว่า
2,500 ANSI Lumens จานวน 4 เครื่อง ๆ
ละ 43,000 บาท สาหรับโครงการห้องเรียน
Interactive Classroom

-

-

-

172,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

25 จอภาพแบบ Interactive Flat Panel
Display touchscreen
ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว พร้อมขาตั้ง และ
อุปกรณ์แสดงภาพและเสียงแบบไร้สาย
ความละเอียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 พิกเซล (4K) จานวน 1 จอ
สาหรับห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

-

-

-

289,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

26 จอภาพแสดงผล Smart Signage Monitor
แบบทัชสกรีน ขนาดของจอภาพไม่น้อยกว่า
64.5 นิ้ว ความละเอียดของการแสดงผลไม่
น้อยกว่า 3840x2160 พิกเซล (4K) มีลาโพง
Built in แบบสเตอริโอ มีปากกาหรือ stylus
สาหรับเขียนหน้าจอ รองรับการใช้วัตถุ
หลายขนาดเขียนหน้าจอ จานวน 5 เครื่อง ๆ
ละ 136,000 บาท สาหรับห้องเรียนออนไลน์

-

-

-

680,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4
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27 กล้องวิดีโอสาหรับบันทึกภาพความละเอียด
สูง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
พร้อมเครื่องบันทึกสัญญาณความละเอียดสูง
สามารถบันทึกวิดีโอลงฮาร์ดดิสก์ ตัดต่อไฟล์
วิดีโอที่บันทึกไว้ และ upload ไฟล์วิดีโอขึ้น
เว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ จานวน
6 ชุด ๆ ละ 57,000 บาท
: สาหรับ รร.ท.3 จานวน 1 ชุด
: สาหรับ รร.ท.4 จานวน 5 ชุด

-

-

-

342,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3, ท.4

28 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI แปลงสัญญาณ
HDMI เป็น USB เข้าคอมพิวเตอร์ มี
ช่องสัญญาณ HDMI ขาเข้าไม่น้อยกว่า 1
ช่อง และ ขาออกไม่น้อยกว่า 1 ช่อง บันทึก
และสตรีมได้ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า
1080p ที่ 60p จานวน 1 ชุด สาหรับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

-

-

-

6,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

29 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI แปลงสัญญาณ
HDMI เป็น USB ช่อง HDMI รองรับความ
ละเอียดขาเข้า และขาออกสูงสุดที่ 4K
(3840x2160 ที่ 60p) หรือดีกว่า บันทึกและ
สตรีมได้ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p
ที่ 60p จานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,700 บาท

-

-

-

28,250

สานักการศึกษา/
รร.ท.4
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30 กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet TV Box)
รองรับระบบข้อมูลไร้สาย มีหน่วยความจา
ความจุไม่น้อยกว่า 32GB จานวน 1 เครื่อง
สาหรับห้องเรียน Active Learning

-

-

-

7,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

1 รถเข็นอาหาร เป็นรถเข็น 3 ชั้น โครงตัวรถ
ทาด้วยโลหะ มีล้อจานวน 4 ล้อ มีด้ามจับเข็น
เคลื่อนที่ได้ ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า
18x32x32 นิ้ว จานวน 2 คัน ๆ ละ 9,300
บาท

-

-

-

18,600

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

2 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด มี
จอแสดงผล LCD ไฟ LED แจ้งสถานะ
สามารถบันทึกฐานข้อมูลใบหน้าได้ สามารถ
ดึงข้อมูลออกมาเป็นไฟล์เอกสารได้ มี
Software บริหารจัดการระบบจากส่วนกลาง
จานวน 18 ชุด ๆ ละ 69,000 บาท

-

-

-

1,242,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1-6
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1 เครื่องกรองน้าสแตนเลส พร้อมติดตั้ง
ประกอบด้วย
- เครื่องกรองน้าท่อคู่ ทาจากสแตนเลส มี
ระบบแบควอชในตัวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 10 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม. ท่อน้า
เข้า-ออก 0.5 นิ้ว มีจุกถ่ายสารหัว-ท้าย
บรรจุสารกรอง 7 ลิตร
- เครื่องกรองเชื้อแบคทีเรีย ทาจากสแตนเลส
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6.5 ซม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- เครื่องดักตะกอนละเอียด ขนาดไม่น้อยกว่า
20 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. จานวน 2 ชุด ๆ ละ
16,000 บาท

-

-

-

32,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

2 เครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อ ชนิด 5 หัวก๊อก
ขนาดไม่น้อยกว่า 108x46x115 ซม. พร้อม
ติดตั้ง จานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 31,200 บาท
: สาหรับ รร.ท.2 จานวน 5 เครื่อง
: สาหรับ รร.ท.3 จานวน 2 เครื่อง
: สาหรับ รร.ท.6 จานวน 2 เครื่อง

-

-

-

280,800

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2, 3, 6

3 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบ 2 ก๊อก ถังน้า
เย็นปั้มขึ้น ถังคว่า ความจุไม่น้อยกว่า 20
ลิตร มีไฟแสดงสถานะการทางาน ขนาดไม่
น้อยกว่า 30.5x108x38 ซม. ตัวเครื่องเป็น
พลาสติก จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

8,000

- สานักการศึกษา
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4 เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า
15 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง
5 หม้อหุงข้าวแก๊ส ระบบจุดไฟอัตโนมัติ รักษา
อุณหภูมิโดยอัตโนมัติ หัวเตาเหล็กหล่อ
ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จานวน 2 ใบ ๆ
ละ 9,500 บาท

-

-

-

18,000

-

-

-

19,000

6 ถังต้มน้าไฟฟ้าระบบดิจิตอล สามารถตั้ง
อุณหภูมิได้ระหว่าง 30 - 98 องศาเซลเซียส
มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ กาลังไฟ 3,000 วัตต์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร จานวน 1
ถัง

-

-

-

12,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

7 ถังต้มน้าไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 30 ซม. ความจุไม่น้อยกว่า 22.5 ลิตร มี
ปุ่มควบคุมป้องกันน้าเข้า มีฮีทเตอร์ซ่อนไว้ใต้
ถัง มีหลอดแก้วบอกระดับน้า ถังต้มน้าสแตน
เลสขึ้นรูปทั้งใบและมีผ้าหุ้มกันความร้อน
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

19,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

8 ตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 32 คิวบิกฟุต
ตู้แบบ 4 ประตู ทาด้วยสแตนเลส จานวน 1 ตู้

-

-

-

48,400

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

9 อ่างล้างจานสแตนเลสชนิด 3 หลุม พร้อมขา
ตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 180x70x80 ซม.
ขนาดบ่อไม่น้อยกว่า 50x50x30 ซม. จานวน
1 ชุด

-

-

-

35,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.5

10 อ่างล้างมืออลูมิเนียม พร้อมก็อก สะดืออ่าง
ท่อทิ้งน้า จานวน 4 ตัวๆ ละ 3,900 บาท

-

-

-

15,600

- สานักการศึกษา/
ศพด.
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11 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง ขนาด 200 บาร์ ใช้
ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
12 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง ให้แรงดันน้า 120 บาร์
จานวน 1 เครื่อง
13 เครื่องอบช้อนยูวี ขนาดไม่น้อยกว่า
14x40x22 ซม. จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
18,000 บาท

-

-

-

5,200

-

-

-

13,000

-

-

-

54,000

14 เครื่องอบจานฆ่าเชื้อโรค โครงสร้างสแตนเลส
อบแห้งฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซน ขนาดไม่
น้อยกว่า 90x52x68 ซม. มีหน้าจอ Digital
LCD แสดงเวลาที่เลือกในการอบแห้ง จานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท

-

-

-

90,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

1 เทเนอร์แซกโซโฟน (TENOR SAXOPHONE)
ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์
สายรัดปากเป่าทาด้วยทองเหลืองเคลือบ
แลคเกอร์ ปุ่มกดทาจากพลาสติกสีขาวนวล
ฝาครอบปากเป่าทาจากพลาสติก จานวน 1
เครื่อง

-

-

-

72,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

2 อัลโตแซกโซโฟน (ALTO SAXOPHONE)
ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์
สายรัดปากเป่าทาด้วยทองเหลืองเคลือบแลค
เกอร์ ปุ่มกดทาจากพลาสติก สีขาวนวล ฝา
ครอบปากเป่าทาจากพลาสติก จานวน 1
เครื่อง

-

-

-

55,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
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3 บีแฟลต ทรัมเปต (Bb TRUMPET) ตัวเครื่อง
ทาด้วยทองเหลืองชนิด Yellow Brass
เคลือบเงิน ปากเป่าทาจากทองเหลืองชุบเงิน
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

28,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

4 ทรอมโบน (TROMBONE) ตัวเครื่องทาด้วย
ทองเหลืองชนิด Yellow Brass เคลือบเงิน
ปากเป่าทาจากทองเหลืองชุบเงิน จานวน 1
เครื่อง

-

-

-

42,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

5 ไวโอลิน (Violin) ตัวเครื่องด้านบนทาจากไม้
สนแท้ ตัวเครื่องด้านหลังทาจากไม้เมเปิลแท้
ที่รองคางทาจากไม้ จานวน 4 ตัว ๆ ละ
4,600 บาท

-

-

-

18,400

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

6 คีย์บอร์ด (Keyboard) 61 คีย์ จานวนโน้ต
โพลิโฟนี 32 โน้ต จานวนเสียงเครื่องดนตรี
401 เสียง จังหวะภายในเครื่อง 143 จังหวะ
จานวน 3 ตัว ๆ ละ 11,000 บาท

-

-

-

33,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

7 คีย์บอร์ด จานวนแป้นคีย์ 88 คีย์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 144.8×38.3×13.6 ซม. แป้นคีย์ให้
เสียงตามการลงน้าหนักนิ้ว 4 ระดับ โพลีโฟนี
สูงสุด 120 เสียง เมมโมรี่ไม่น้อยกว่า 128
Mb เป็นแบบ 16 บิท แหล่งกาเนิด
สัญญาณเสียงมีทั้งแบบซิงเกิ้ลและดับเบิ้ล ใช้
แบตเตอร์รี่ AA×6 ก้อนมีช่องเสียบ USB ใช้
พาวเวอร์ซัพพลายขนาด 120V จานวน 1 ตัว

-

-

-

37,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4
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8 กีตาร์โปร่งไฟฟ้า ไม้หน้าทาจากไม้โซลดิ
สปรูซ (SOLID SPRUCE) ไม้ข้างและหลังทา
จากไม้นาโต/โอคุเมะ (NATO/OKUME) คอ
ทาจากไม้นาโต ฟิงเกอร์บอร์ดทาจากไม้
วอลนัท (WALNUT) ระบบไฟฟ้า SRT
Pickup จานวน 1 ตัว

-

-

-

14,900

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

9 ตู้กีตาร์โปร่ง กาลังขับ 120 วัตต์ จานวนช่อง
Input แบบ Hybrid จานวน 2 ช่อง ดอก
ลาโพงขนาด 7x8 นิ้ว โดม Tweeter 7 นิ้ว
มีปุ่ม Shape ที่สามารถปรับเปลี่ยน EQ ได้
จานวน 1 ตู้

-

-

-

18,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

10 ปิคโคโล (Piccolo) ตัวเครื่อง ABS resin,
คีย์/ปากเป่า Nickel Silver(Silver-plated)
จานวน 1 ตัว

-

-

-

43,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

11 มาร์ชชิงทูบา (Marching Tuba) ตัวเครื่อง
ทองเหลืองชุบเงิน ปากลาโพงขนาดไม่น้อย
กว่า 443 มม. ท่อลมขนาดไม่น้อยกว่า 18.50
มม. ลูกสูบ 3 Piston Valves จานวน 1 ตัว

-

-

-

360,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

12 ทรอมโบน (Trombone) ตัวเครื่อง
ทองเหลืองชนิด Yellow Brass ชุบเงิน ปาก
ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 204.4 มม. ท่อลม
ขนาดไม่น้อยกว่า 12.70 มม. ท่อสไลด์ด้านใน
Silver ท่อสไลด์ด้านนอก Yellow Brass
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 42,000 บาท

-

-

-

84,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4
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13 ยูโฟเนียม (Euphonium) ตัวเครื่อง
ทองเหลืองชนิด Yellow Brass ชุบเงิน ปาก
ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 280 มม. ท่อลม
ขนาดไม่น้อยกว่า 14.50 มม. ลูกสูบ 3
Piston Valves จานวน 1 ตัว

-

-

-

118,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

14 กลองใหญ่ มาร์ชชิ่ง 12 หลัก พร้อมชุด
สายสะพายและไม้ตี กลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ตัวถังกว้างไม่น้อยกว่า 14
นิ้ว ตัวถังไม้หนา 7 ชั้น ขอบกลอง
Aluminium หลักยึดกลอง 12 หลัก พร้อม
ขาแขวน ไม้ตีและกุญแจกลอง จานวน 1 ชุด

-

-

-

9,200

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

15 กลองสะแนร์ มาร์ชชิ่ง พร้อมชุดสายสะพาน
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว สูงไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว ตัวถังไม้หนา 7 ชั้น หลัก
ยึดกลอง 12 หลัก Aluminium Alloy ขอบ
กลอง Aluminium die-cast พร้อมขาแขวน
ไม้ตีและกุญแจกลอง จานวน 1 ชุด

-

-

-

19,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

16 กลอง 4 ใบ Quad ประกอบด้วยกลองควอท
ขนาด 8 นิ้ว, 10 นิ้ว, 12 นิ้ว, 13 นิ้ว สีขาว
ผลิตจากไม้เมเปิ้ลทั้งชุด มีขอบยางกัน
กระแทกที่ขอบกลอง พร้อมชุดสะพายเกาะ
อกแบบโลหะ มีฟองน้าบุ ปรับระดับได้ ไม้
กลอง 1 คู่ อุปกรณ์สาหรับตั้งหนังกลอง
จานวน 1 ชุด

-

-

-

5,800

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4
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17 กลองทอมบ้าไม้ ประกอบด้วยตัวกลอง 2 ใบ
มีเสียงสูงและเสียงต่า ทาด้วยไม้ ขึงด้วยหนัง
วัว หน้ากลองเสียงสูงมีขนาดไม่น้อยกว่า 10
นิ้ว จานวน 1 คู่

-

-

-

5,900

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

18 กลองทอมบ้า ทาจากไม้เคลือบเงาพร้อมขาตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 26
นิ้ว จานวน 1 คู่

-

-

-

6,400

- สานักการศึกษา/
รร.ท.5

19 กลองบองโก้ไม้ ตัวกลองทาด้วยไม้ ขึงด้วย
หนังวัว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ไม่น้อยกว่า 7 และ 8 นิ้ว ขาตั้งกลองทาด้วย
โลหะ จานวน 1 คู่

-

-

-

4,700

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

20 ระฆังราว (Chimes) พร้อมขาตั้ง ทาด้วยท่อ
โลหะแขวนเรียงตามลาดับเสียงจากสูงไปต่า
จานวน 1 ชุด

-

-

-

3,600

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

21 ฆ้องมอญวงใหญ่ ร้านฆ้องมอญทาจากไม้
ขนุนแกะสลักเป็นรูปกินนรแบบเกศลอย ลง
รักปิดทองพร้องแกะโลโก้โรงเรียน ลูกฆ้อง
มอญทาด้วยโลหะทองเหลือง 15 ลูก จานวน
1 โค้ง

-

-

-

55,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

22 ฆ้องมอญวงเล็ก ร้านฆ้องมอญทาจากไม้ขนุน
แกะสลักเป็นรูปกินนรแบบเกศลอย ลงรักปิด
ทองพร้องแกะโลโก้โรงเรียน ลูกฆ้องมอญทา
ด้วยโลหะทองเหลือง 18 ลูก จานวน 1 โค้ง

-

-

-

55,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
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23 ตะโพนมอญ เท้าตะโพนแกะสลักโลโก้
โรงเรียน ลงรักปิดทอง หุ่นกลองทาด้วยไม้
ขนุน หนังหน้ากลองทาด้วยหนังวัว ประดิษฐ์
เสียงได้ครบทุกเสียง จานวน 1 ชุด

-

-

-

23,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

24 เปิงมางคอก คอกเปิงมางประกอบด้วย 3
แผง ทาด้วยไม้สักแกะสลักลงรักปิดทอง
พร้อมแกะโลโก้โรงเรียน ลูกเปิงมางมีทั้งหมด
7 ใบ หุ่นกลองทาด้วยไม้ขนุน หนังหน้า
กลองทาด้วยหนังวัว จานวน 1 ชุด

-

-

-

41,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

25 ระนาดเอกเหล็ก รางระนาด ทาด้วยไม้สัก
แกะสลักลงรักปิดทอง พร้อมแกะโลโก้
โรงเรียน ผืนทาด้วยโลหะทองเหลืองมีจานวน
21 ลูก เสียงไม่อับทึบ จานวน 1 ราง

-

-

-

35,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

26 ระนาดทุ้มเหล็ก รางระนาดทาด้วยไม้สัก
แกะสลักลงรักปิดทอง พร้อมแกะโลโก้
โรงเรียน ผืนทาด้วยโลหะทองเหลืองมีจานวน
17 ลูก เสียงไม่อับทึบ จานวน 1 ราง

-

-

-

35,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
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27 ชุดนาฎศิลป์ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- ผ้านุ่งจีบหน้านางจับจีบ 8 ชั้น สีม่วง 10 ตัว
- สไบอัดพลีทใหญ่แบบทิ้งตัว 10 ผืน
- โจงกระเบนสาเร็จรูป 10 ตัว
- เสื้อรัชกาลที่ 5 สไบห่มทับบนเสื้ออีก
ชั้นหนึ่ง 10 ตัว
- เสื้อแขนกระบอกผ้าไหมอิตาลีสีเหลือง 10
ตัว
- ผ้าสไบลายดอกไม้ สีเขียว, ม่วง กว้าง
18-20 ยาว 3 เมตร 10 ผืน
- สร้อยเป่าแล่น พร้อมต่างหู 10 ชุด
- เส้นเข็มขัดเหล็กสีทอง 10 เส้น
- เกี้ยวเทริด ดอกลาดวน 10 ชุด
- แขนกนกนาค 7 ตัว 10 ชุด
- จอนหูลายก้านเหงา 10 ชุด

-

-

-

104,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว พร้อม
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สาหรับรองรับ
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด

-

-

-

163,800

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2
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2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA และ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย จานวน 5 ชุด ๆ ละ 36,300 บาท
: สาหรับ รร.ท.2 จานวน 2 ชุด
: สาหรับ รร.ท.3 จานวน 3 ชุด

-

-

-

181,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2, ท.3

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
ประมวลผล พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800VA และ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 85
ชุด ๆ ละ 29,300 บาท

-

-

-

2,490,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

148

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่อง
สารองไฟฟ้าขนาด 800VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 16
ชุด ๆ ละ 23,300 บาท
: สาหรับสานักการศึกษา จานวน 12 ชุด
: สาหรับ รร.ท.6 จานวน 4 ชุด

-

-

-

372,800

- สานักการศึกษา/
รร.ท.6

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
สานักงาน พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800VA และ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 17
ชุด ๆ ละ 23,300 บาท
: สาหรับ รร.ท.1 จานวน 5 ชุด
: สาหรับ รร.ท.2 จานวน 12 ชุด

-

-

-

396,100

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1, 2
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6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย จานวน 22
ชุด ๆ ละ 25,800 บาท
: สาหรับ รร.ท.1 ห้องเรียนหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ จานวน 15 ชุด
: สาหรับ รร.ท.3 จานวน 3 ชุด
: สาหรับ รร.ท.4 จานวน 4 ชุด

-

-

-

567,600

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1, ท.3, ท.4

7 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จานวน
35 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท
8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600
บาท

-

-

-

700,000

-

-

-

5,200

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4
- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

9 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จานวน
14 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท
: สาหรับ รร.ท.1 จานวน 10 เครื่อง
: สาหรับ รร.ท.6 จานวน 4 เครื่อง

-

-

-

124,600

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1, ท.6

10 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
10,000 บาท

-

-

-

20,000

- สานักการศึกษา
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

11 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
พร้อมติดตั้ง จานวน 11 เครื่อง ๆ ละ 8,000
บาท
: สาหรับห้องเรียนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

88,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

12 เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ
จานวน 1 เครื่อง สาหรับห้องเรียนหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ

-

-

-

40,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

13 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
จานวน 1 ตัว สาหรับห้องเรียนหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ

-

-

-

21,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

14 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 1
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,400 บาท สาหรับ
ห้องเรียนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

-

-

-

10,800

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

15 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)
จานวน 1 เครื่อง สาหรับห้องเรียนหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ

-

-

-

44,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

16 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
17 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท สาหรับ
ห้องเรียนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

-

-

-

5,000

- สานักการศึกษา

-

-

-

11,600

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

18 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
จานวน 1 เครื่อง สาหรับห้องเรียนหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ

-

-

-

12,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

19 ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
จานวน 1 ตัว สาหรับห้องเรียนหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ

-

-

-

18,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

20 เครื่องแกะสลักและตัดเลเซอร์ เป็นเครื่อง
แกะสลักและตัดเลเซอร์ ระบบ CO2 กาลัง
ของเลเซอร์ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จานวน 1
เครื่อง สาหรับห้องเรียนหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ

-

-

-

100,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

21 ระบบกล้องวงจรปิด จานวน 1 ระบบ พร้อม
ติดตั้งและทดสอบระบบ ประกอบด้วย
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
6 ตัว
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder)แบบ 8 ช่อง 1
ตัว
- เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE(POE
L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 1 ตัว
- จอมอนิเตอร์ LED ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
- วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

-

-

-

220,000

- สานักการศึกษา
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์
22 ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งและ
รายงานผลการทดสอบ จานวน 1 ระบบ
ประกอบด้วย
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 16
ตัว
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
1 ตัว
- เครื่องสารองไฟ ขนาด 2 KVA
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE
L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 2 ตัว
- จอมอนิเตอร์ LED ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าแรงและค่า
ติดตั้ง
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-

(บาท)
-

(บาท)
-

633,700

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์
23 ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งและ
ตรวจสอบระบบการทางานออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต จานวน 1 ระบบ
ประกอบด้วย
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านระบบเครือข่าย
แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
สาหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
จานวน 16 ตัว
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 3 เครื่อง
- ตู้ Rack ติดผนัง ขนาด 19 นิ้ว 6U พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 ตู้
- เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 3
เครื่อง
- ระบบสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
จานวน 1 ระบบ
- งานเดินสายระบบอินเตอร์เน็ต ชนิด Fiber
Optic พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 งาน
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-

(บาท)
-

(บาท)
-

499,300

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

24 ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบ
จอแสดงผลชนิด LED Full Color Display
Outdoor ขนาดจอ LED ไม่น้อยกว่า
2,048x3,072 มม. พร้อมชุดคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ควบคุมระบบ ค่าติดตั้ง ค่า
โครงสร้างระบบไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ
จานวน 1 ชุด

-

-

-

975,900

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

25 ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่) จานวน 1 ระบบ
ประกอบด้วย
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
point) แบบที่ 1
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
- เครื่องสารองไฟขนาด 1 KVA
- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ และอุปกรณ์งานเดินสาย fiber
optic cable เชื่อมระหว่างอาคาร พร้อม
ติดตั้ง

-

-

-

574,300

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2
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2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์
26 กระดาน All In One ทัชสกรีน ขนาด 102 นิ้ว
- อัตราส่วน 16:10
- ตัวประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz
และ CPU Quad core 3.7 GHz RAM ไม่
น้อยกว่า DDR3 2 GB และ 16 GB
- หน่วยจาหลัก (Memory) ไม่น้อยกว่า 8 GB
และ 1TB
- รองรับการต่ออินเทอร์เน็ต มีช่องเชื่อมต่อ
LAN, HDMI, VGA, USB
- การทัชสัมผัสกระดานใช้เทคโนโลยี IR
อุปกรณ์การสัมผัสเป็นนิ้วมือและอุปกรณ์ปลาย
มน
- พร้อมคีย์การ์ดควบคุมการเปิด-ปิดทั้งระบบ
- ระบบฉายภาพเลเซอร์ ความละเอียดไม่ต่า
กว่า 1,280x800 พิกเซล กล้องถ่ายภาพ ระบบ
เสียงและลาโพง
- รองรับระบบปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2 ระบบ
ในเครือ่ งเดียวกัน พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ
จานวน 5 เครือ่ ง ๆ ละ 250,000 บาท
: สาหรับโครงการจัดตั้งห้องเรียนหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ จานวน 1 เครือ่ ง
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-

(บาท)
-

(บาท)
-

1,250,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- สานักการศึกษา/
รร.ท.1

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์
27 ชุดกระดานทัชสกรีนแบบจอเดี่ยว
ประกอบด้วย
- กระดาน (Smart Signage Monitor)
ขนาดไม่ต่ากว่า 60 นิ้ว พื้นผิวรองรับการขีด
เขียนบนจอ มีความละเอียดไม่น้อยกว่า
3,800x2,100 พิกเซล พร้อมปากกาใช้ร่วม
กระดาน โปรแกรมควบคุมการทางาน
- ขุดขาแขวนจอภาพแบบล้อเลื่อน มี
ล้อเลื่อนปรับสูง-ต่าได้ไม่น้อยกว่า 1,500 มม.
- อุปกรณ์แสดงภาพและเสียงแบบไร้สาย
สามารถรับสัญญาณภาพวีดีโอ เสียง แบบไร้
สายสามารถส่งสัญญาณภาพวีดีโอได้ จานวน
10 ชุด ๆ ละ 199,000 บาท
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-

(บาท)
-

(บาท)
-

1,990,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์
28 ระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับห้องเรียน
วิทยาการคานวณและโค้ดดิ้ง พร้อมติดตั้ง
และทดสอบระบบ จานวน 1 ระบบ
ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
งานประมวลผล พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 15
ชุด
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ตัว
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่าย
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-

(บาท)
-

(บาท)
-

468,500

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- สานักการศึกษา/
รร.ท.2

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์
29 จัดหาระบบเครือข่ายสาหรับศูนย์การเรียนรู้
ICT พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ จานวน 1
ระบบ ประกอบด้วย
- อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จานวน 1
ชุด
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง จานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 4 ชุด
- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2
ชุด
- ค่าเดินระบบสายสัญญาณชั้น 1 และ ชั้น 2
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ระบบ
- ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ Wall Mount Rack 6U
จานวน 1 ชุด

159

-

(บาท)
-

(บาท)
-

105,500

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- สานักการศึกษา

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

30 จัดทาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT พร้อมติดตั้งและทดสอบ
ระบบ ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
งานสานักงาน พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 20
ชุด
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบสายสัญญาณและ
ทดสอบระบบ

-

-

-

490,000

- สานักการศึกษา

31 ระบบคอมพิวเตอร์สาหรับห้องมินิเธียเตอร์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT พร้อมติดตั้งและทดสอบ
ระบบ ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 ชุด
- เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA จานวน 1
เครื่อง

-

-

-

27,800

- สานักการศึกษา
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2563
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(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

32 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต สาหรับครูผู้สอน
ขนาดไม่น้อยกว่า 10.5 นิ้ว มีพื้นที่เก็บ
ข้อมูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 64 GB มี
อุปกรณ์ต่อพ่วงอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้
งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท สาหรับ
ห้องเรียน Active Learning

-

-

-

20,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

33 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต สาหรับนักเรียน
ขนาดไม่น้อยกว่า 10.2 นิ้ว มีพื้นที่เก็บ
ข้อมูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 32 GB
สามารถแสดงผลได้ที่ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 2160x1620 ที่ 264 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi)
พร้อมระบบ Multi-Touch แบ็คไลท์แบบ
LED รองรับอุปกรณ์การเขียนและรองรับการ
ใช้งาน keyboard เสริมที่สามารถใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จานวน
40 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท สาหรับห้องเรียน
Active Learning

-

-

-

800,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

34 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา หน่วย
ประมวลผล Quad-Core ทางานที่ความถี่
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ความเร็ว 1.4
GHz พร้อม eDRAM ขนาด 128MB มี
หน่วยความจาแบบ 2133 MHz LPDDR3
ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB หรือดีกว่า มี
หน่วยความจาหลักแบบ SSD ความจุไม่น้อย
กว่า 128 GB มีขนาดจอแสดงผลจอภาพแบ็ค
ไลท์แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 13.3 นิ้ว
(แนวทแยง) พร้อมเทคโนโลยี IPS
ความละเอียดปกติ 2560 x 1600 ที่ 227 พิก
เซลต่อนิ้ว จานวน 1 เครื่อง สาหรับห้องเรียน
Active Learning

-

-

-

52,900

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

35 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
ประมวลผล พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800VA และ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 41
ชุด ๆ ละ 29,300 บาท สาหรับห้องเรียน
อัจฉริยะ Smart Classroom

-

-

-

1,201,300

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3
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2563
2564
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(บาท)

(บาท)
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ผลผลิตของครุภัณฑ์

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

36 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA และ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย จานวน 5 ชุด ๆ ละ 28,300 บาท

-

-

-

141,500

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

37 แท่นชาร์ทและสัญญาณกันขโมยสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ฐานขนาดไม่
น้อยกว่า 150x130x85 มม. ทาจากพลาสติก
ABS ปิด-เปิดด้วย remote คอนโทรล
จานวน 41 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท สาหรับ
ห้องเรียน Active Learning

-

-

-

155,800

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

38 โปรแกรมบริหารจัดการห้องเรียน
Classroom Manager พร้อมติดตั้ง
ยี่ห้อเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 41
ชุด ๆ ละ 1,900 บาท (ห้องเรียนอัจฉริยะ
Smart Classroom)

-

-

-

75,850

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

39 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 2 จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
23,000 บาท สาหรับห้องเรียน Active
Learning และ ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart
Classroom

-

-

-

46,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3
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40 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel มี frame rate ไม่น้อย
กว่า 25 ภาพต่อวินาที จานวน 2 ชุด ๆ ละ
23,000 บาท สาหรับห้องเรียน Active
Learning และ ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart
Classroom

-

-

-

46,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.3

41 กระดานทัชสกรีนแบบหน้าจอเดี่ยว 3 in 1
Computer Touch Screen ขนาดไม่ต่ากว่า
92 นิ้ว พื้นผิวรองรับการขีดเขียนจากปากกา
ไวท์บอร์ด ปากกาไร้ฝุ่น ปากกาอัจฉริยะ
วัตถุปลายมน หรือนิ้วมือ ความละเอียด
ภายในกระดานไม่น้อยกว่า 12,000x9,000
พิกเซล พร้อมปากกาสาหรับใช้ร่วมกับ
กระดาน โปรแกรมควบคุมการทางาน
จานวน 4 ชุด ๆ ละ 107,000 บาท สาหรับ
โครงการห้องเรียน Interactive Classroom

-

-

-

428,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4

42 กระดาน All In One ทัชสกรีน ขนาดไม่ต่า
กว่า 88 นิ้ว ความละเอียดภายในกระดานไม่
น้อยกว่า 2216x1246 พิกเซล พื้นผิว
กระดานรองรับการขีดเขียนจากปากกาไวท์
บอร์ด ปากกาอัจฉริยะ วัตถุปลายมน หรือ
นิ้วมือ จานวน 4 ชุด ๆ ละ 250,000 บาท

-

-

-

1,000,000

- สานักการศึกษา/
รร.ท.4
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43 กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ
ดังนี้
- กล้อง infrared ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2
ล้านพิกเซล จานวน 16 ตัว
- เครื่องบันทึกภาพสาหรับ 16 กล้อง จานวน
1 เครื่อง
- Hard Disk ขนาดความจุ 10 TB
- ทีวี LED ขนาด 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA
- อุปกรณ์จ่ายไฟกล้องวงจรปิด
- ระบบสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

-

-

-

250,000

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

44 ระบบเครือข่าย จานวน 1 ระบบ
ประกอบด้วย
- ระบบสายสัญญาณ UTP CAT6
- ราง Wireway
- เต้ารับสายแลน
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE
- เครื่องสารองไฟขนาด 800VA
- สายไฟ THW ขนาด 2.5
- สายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
- ท่อร้อยสายไฟ
- ราง Aluminium หลังเต่า

-

-

-

468,700

- สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

รวม

-

165

-

-

43,853,100

-

ที่

แผนงาน

หมวด

4

เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภัณฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผ.03

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

ครุภัณฑ์สานักงาน

1 ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง มี
มือจับชนิดฝัง จานวน 2 ตู้ๆ ละ
8,000 บาท

-

-

-

16,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

1 รถยนต์ตรวจการณ์ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ชาร์จไฟ เป็นรถยนต์
ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า กาลัง
สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 (110)
แรงม้า (กิโลวัตต์) จานวน 1 คัน

-

-

-

1,500,000

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

2 รถบรรทุกนา เครื่องยนต์ดีเซล
มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 195
แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
10,000 ลิตร จานวน 1 คัน

-

-

-

5,000,000

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

3 รถขุดตีนตะขาบ เป็นรถขุด
ไฮโดรลิคตีนตะขาบ หมุนได้
รอบตัวเครื่องยนต์ดีเซล 4
จังหวะ ระบบขับเคลื่อนเป็น
แบบ Hydroastiic หรือ
Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้าง
สามารถขับเคลื่อนอิสระระบบ
ไฟฟ้า 24 โวลต์ จานวน 1 คัน

-

-

-

4,800,000

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

4 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กาลัง
มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์
ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 75
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะต่อการ
ชาร์จไม่น้อยกว่า 70 กิโลเมตร
พร้อมอุปกรณ์ชาร์ต จานวน 2
คัน ๆ ละ 95,000 บาท

-

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

190,000

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

5 รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์
เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

-

-

-

44,800

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล
แค็บ จานวน 1 คัน

-

-

-

854,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 5
กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน
4 จังหวะ ระบบสตาร์ทมือ
แรงดันไฟ AC 220 โวลต์ ชนิด
ยกเดียว 50 เฮิรตซ์ สาหรับ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาดน้อย
กว่า 10 กิโลวัตต์ ความจุถัง
นามันเชือเพลิง 25 ลิตร มีมาตร
วัดระดับนามันและแรงดันไฟฟ้า
ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด พร้อมสวิตซ์
ปิด-เปิดจานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

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

-

-

-

32,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

1 อากาศยานควบคุมระยะไกล
พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและ
แบตเตอรี่สารองพร้อม
หน่วยความจาภายนอก จานวน
1 เครื่อง

-

-

-

90,000

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

2 จอแสดงผลแบบสัมผัสหน้าจอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิว จานวน
1 เครื่อง

-

-

-

190,000

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(28หน้า/นาที)

-

-

-

8,900

-

สานักการช่าง
สวนโยธา
(งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ)

ครุภัณฑ์การเกษตร

1 เครื่องบดอเนกประสงค์ จานวน
2 เครื่องๆ ละ 1,000,000 บาท

-

-

-

2,000,000

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

2 เครื่องดูดโคลน เครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 100 แรงม้า ท่อดูดไม่
น้อยกว่า 4 นิว พร้อมถังเก็บ
ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 700,000
บาท

-

-

-

700,000

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

3 เลื่อยยนต์ 2 จังหวะ กาลังไม่
น้อยกว่า 1.8 แรงม้า ความเร็ว
รอบไม่น้อยกว่า 3,000 รอบต่อ
นาที พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1
ตัว ๆ ละ 19,200 บาท

-

-

-

19,200

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

4 ปั้มนาแบบทรงยืน โครงสร้าง
ตัวปั้มทาจากสแตนเลสมีใบพัด
จานวน 10 ใบ ทาจากสเตนเลส
ใช้ซีลเซอร์รามิกอย่างดี ท่อทาง
ดูด 3 นิว ทางส่ง 3 นิว
สามารถสูบนาได้ 15 - 40 คิว/
ชั่วโมง ส่งสูงได้ไม่น้อยกว่า
143.90 เมตร ความเร็วรอบ
2,900 รอบ ใช้กับมอเตอร์ 30
แรงม้า 22 กิโลวัตต์ จานวน 2
ตัวๆ 250,000 บาท

-

-

-

500,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

5 ปั้มจุ่มโครงตัวถังเป็นสแตนเลส
ขนาดทางส่งนา 4 นิว ใช้กับ
ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50Hz มีลูก
ลอยควบคุมการทางานขนาด
2,200 วัตต์ มีโอเวอร์โหลดโปร
เทคเตอร์ ในตัวเพื่อป้องกัน
มอเตอร์ไหม้ จานวน 2 ตัวๆ ละ
24,000 บาท

-

-

-

48,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

1 เครื่องทานาร้อน-นาเย็น แบบ
ตังพืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
10 ลิตร พร้อมตู้ใส่กรวย
กระดาษที่ด้านข้าง
จานวน 1 เครื่องๆละ 12,000
บาท

-

-

-

12,000

-

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ครุภัณฑ์งโรงงาน

1 คีมยาหางปลาไฮดรอลิค ยาสาย
ขนาด 16 - 300 Sqmm.
พร้อมดายหกเหลี่ยม 16 - 300
Sq.mm. แรงอัดสูงสุด 14 ตัน
จานวน 1 ชุด

-

-

-

13,500

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

2 สว่านไร้สาย 48 โวลท์ 2 ระบบ
ปรับสปีดได้พร้อมแท่นชาร์จ
แบตเตอรี่และดอกสว่าน
ดอกไขควง ครบชุด จานวน 1 ตัว

-

-

-

4,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

3 สว่านโรตารี่ 3 ระบบ 8 หุน 800
วัตต์ ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์
จานวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี
- ใช้มือบิดหัวสว่านเพื่อเปลี่ยน
ดอกแทนการใช้ดอกจาปา
- ปรับรอบหมุนเร็ว/ช้าได้
- ปรับหมุน ซ้าย/ขวาได้
- ความเร็วรอบ 3,400 รอบ/นาที

-

-

-

7,500

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

4 สว่านมือถือไฟฟ้า ขนาด 10 มม.
ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ ใช้
กับไฟฟ้า 220 โวลท์ จานวน 2
ตัว ๆ ละ 2,500 บาท

-

-

-

5,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

5 รอกสลิงดึงสายไฟพร้อม
กามะลอล๊อคสายไฟ ขนาด 2
ตัน จานวน 1 ชุด

-

-

-

5,500

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

6 ไฟเบอร์ตัดเหล็กแบบไร้สะเก็ด
BEC (Dry cut saw) พร้อมใบ
ตัด 14 นิว ใช้กับไฟ 220 โวลท์
จานวน 1 ตัว

-

-

-

20,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

7 เครื่องเจีย ชนิดมือถือ ขนาด 4
นิว ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์
ขนาดไม่น้อยกว่า710 วัตต์
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
11,000 รอบต่อนาที จานวน 2
ตัวๆ ละ 1,600 บาท

-

-

-

3,200

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

8 ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ ใช้กับ
ไฟฟ้า 220 โวลท์ ใช้กับลวด
เชื่อมขนาด 1.60 - 4.00 มม. มี
ระบบป้องกันการตัดเชื่อมได้ทัง
วันไม่ตัดนาหนักตู้ 4 กิโลกรัม
จานวน 1 ตัว

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัพรธ์
รวม

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

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

12,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

9 เครื่องฉีดนาแรงดันสูง มีแรงดัน
นาสูงสุด 160 บาร์แรงดันนา
ปกติ 130 บาร์ กาลังมอเตอร์
2,400 วัตต์ความยาวสายฉีด
นาไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ปืนครบชุด มีระบบ
ป้องกันอุณหภูมิความร้อนของ
เครื่องสูงเกินไป จานวน 1
เครื่อง

-

-

-

36,400

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

10 เครื่องเลื่อยจิ๊กซอร์ นาหนักเบา
กาลังไฟ 500 วัตต์ ความ
ยาวช่วงชัก 20 มม. สามารถ
เลือกปรับการเตะ ใบเลื่อย 4
ระดับ ตัวจับใบเลื่อยเปลี่ยนง่าย
ใช้สาหรับงานตัดไม้ งาน
พลาสติก งานโลหะขนาดบาง
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

4,600

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

1 ค่าซ่อมบารุงรักษากระเช้าลอย
ฟ้าและอะไหล่อุปกรณ์กระเช้า
ลอยฟ้า
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-

-

-

9,000,000

-

-

-

-

25,116,600

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

ที่

แผนงาน

5 สร้างความเข้มแข็ง

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ชุมชน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภัณฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
93,200
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้อง
ตามกฎหมายราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
จานวน 4 ชุดๆ ละ 23,300 บาท

ครุภัณฑ์กีฬา

1 จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง ดังนี้

- เครื่องบริหารแบบฝึกก้าวเดินคู่ จานวน
8 ตัว ๆละ 47,000 บาท
- เครื่องบริหารหน้าท้อง (ม้าโยก)
จานวน 8 ตัวๆ ละ 42,000 บาท
- เครื่องบริหารก้าวเดินสลับเท้า จานวน
8 ตัวๆละ 42,000 บาท
- เครื่องบริหารแบบจักรยานก้าวเดิน
จานวน 8 ตัวๆละ 42,000 บาท
- เครื่องบริหารบิวเอว 4 จุด จานวน 8
ตัวๆ ละ 42,000 บาท
- เครื่องบริหารหัวไหล่และหน้าอก
จานวน 8 ตัวๆ ละ 45,000 บาท

รวม

-

-

-

2,080,000

2,173,200

173

ผ.03

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

กองสวัสดิการสังคม

-

กองสวัสดิการสังคม

ที่

แผนงาน

6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
ผลผลิตของครุภัณฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
48,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อม
ติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 55,900
บาท

ผ.03

2564
(บาท)
111,800

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

สานักการศึกษา

2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 60x80x75 ซม.
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท

-

-

-

8,400

-

สานักการศึกษา

3 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
58x59x100-103 ซม. แบบหนัง มี
ท้าวแขน ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 5
ตัว ๆ ละ 4,500 บาท

-

-

-

22,500

-

สานักการศึกษา

4 ชุดรับแขก ประกอบด้วย
- โซฟาขาเหล็ก 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อย
กว่า 178x65x74 ซม. จานวน 1 ตัว
- โซฟาขาเหล็ก 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อย
กว่า 62x65x74 ซม. จานวน 2 ตัว
- โต๊ะกลางโซฟา ขนาดไม่น้อยกว่า
60x60x42 ซม. จานวน 1 ตัว
จานวน 3 ชุด ๆ ละ 25,700 บาท

-

-

-

77,100

-

สานักการศึกษา

5 ชั้นวางเครื่องปริ้นเตอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 50x45x67 ซม. มีช่องวาง
กระดาษ 2 ช่อง มีล้อเคลื่อนที่ได้
จานวน 1 ตัว

-

-

-

1,900

-

สานักการศึกษา
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)

1 เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ จานวน 1
ชุด พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ
ประกอบด้วย
- เครื่องขยายเสียง มีกาลังขยาย 800
วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
- ไมค์ประกาศแบบตั้งโต๊ะ จานวน 1
ชุด
- ลาโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์ จานวน
15 ชุด
- ลาโพงมอนิเตอร์ ขนาด 6 นิ้ว
จานวน 1 ชุด
- ชุดกระดิ่งสัญญาณ จานวน 3 ชุด
2 ชุดเครื่องเสียงสนามฟุตซอลพร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- POWER MIXER 16mono 500W
จานวน 1 ตัว
- ตู้ลาโพง 12 นิ้ว 2 ทาง จานวน
6 ตัว
- ไมค์ลอยมือถือคู่ UHF จานวน 1 ตัว
- สายต่อสัญญาน สายลาโพงและ
อุปกรณ์ติดตั้ง
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-

-

-

-

2564
(บาท)
250,000

53,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รถตัดหญ้า
- แบบนั่งขับ ชนิด 4 ล้อ สามารถตัด
หญ้าได้หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว
- เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า
23 แรงม้า ชนิด 2 สูบ 4 จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยอากาศ
- ระบบกาลังเป็นแบบไฮโดรสเตติก
(Hydrostatic)
- ความเร็วในการเดินหน้าสูงสุด 8
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ใบมีดตัดหญ้า 2 ใบ สามารถปรับ
ระดับสูง-ต่าได้ 12 ระดับ (1 นิ้ว-4 นิ้ว)
- ล้อเป็นล้อยางชนิดสูบลม
- ความจุถังน้ามันเชื้อเพลิงไม้น้อยกว่า
12 ลิตร
- ไฟส่องสว่างด้านหน้าตัวรถ เป็นแบบ
LED
- มีหน้าจอแสดงผลและการแจ้งเตือน
ด้วยสัญญาณไฟ LED
- มีระบบควบคุมความปลอดภัยขณะ
ใบมีดหมุน
- ที่นั่งสามารถปรับได้ 11 ระดับ
- สามารถตัดหญ้าขณะถอยหลังได้
- มีระบบล้างทาความสะอาดใบมีด
หลังใช้งาน
จานวน 1 เครื่อง
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-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
362,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑ์กีฬา

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

1 อุปกรณ์นวดหลังและเอว ขนาดไม่
น้อยกว่า 100x40x150 ซม. เสา
โครงสร้างหลักและโครงสร้างรองผลิต
จากสแตนเลส ลูกกลิ้งนวดหลังทา
จากพลาสติกโพลีเอทธีลีน LLDPE
และ/หรือยาง พื้นผิวขัดเงาหรือผิว
ด้านทั้งตัว ป้ายแสดงวิธีการใช้งาน
ผลิตจากแผ่นเหล็ก จานวน 1 เครื่อง

-

2 อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู่ ขนาดไม่น้อย
กว่า 120x120x160 ซม. เสา
โครงสร้างหลักและโครงสร้างรองผลิต
จากสแตนเลส พื้นผิวขัดเงาหรือผิว
ด้านทั้งตัว ป้ายแสดงวิธีการใช้งาน
ผลิตจากแผ่นเหล็ก จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

3 อุปกรณ์ก้าวเดินคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า
226x47x115 ซม. เสาโครงสร้างหลัก
และโครงสร้างรองผลิตจากสแตนเลส
ส่วนประกอบของเครื่องออกกาลัง
กายผลิตจากพลาสติก LLDPE และ/
หรือ Nylon พื้นผิวขัดเงาหรือผิวด้าน
ทั้งตัว ป้ายแสดงวิธีการใช้งานผลิต
จากแผ่นเหล็ก จานวน 1 เครื่อง

-

-

-
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2564
(บาท)
81,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

สานักการศึกษา

80,000

-

สานักการศึกษา

117,000

-

สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

4 อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัว ขนาดไม่น้อย
กว่า 116x30x123 ซม. เสาโครงสร้าง
หลักและโครงสร้างรองผลิตจากสแตน
เลส ส่วนประกอบของเครื่องออก
กาลังกายผลิตจาก พลาสติก LLDPE
และ/หรือ Nylon พื้นผิวขัดเงาหรือ
ผิวด้านทั้งตัว ป้ายแสดงวิธีการใช้งาน
ผลิตจากแผ่นเหล็ก จานวน 1 เครื่อง

-

5 อุปกรณ์บริหารข้อมือ-หัวไหล่ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 226x47x115 ซม. เสา
โครงสร้างหลักและโครงสร้างรองผลิต
จากสแตนเลส ส่วนประกอบของ
เครื่องออกกาลังกาย ผลิตจาก
พลาสติก LLDPE และ/หรือ Nylon
พื้นผิวขัดเงาหรือผิวด้านทั้งตัว ป้าย
แสดงวิธีการใช้งานผลิตจากแผ่นเหล็ก
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

6 อุปกรณ์บริหารขาและแขน ขนาดไม่
น้อยกว่า 226x47x115 ซม. เสา
โครงสร้างหลักและโครงสร้างรองผลิต
จากสแตนเลส ส่วนประกอบของ
เครื่องออกกาลังกาย ผลิตจาก
พลาสติก LLDPE และ/หรือ Nylon
พื้นผิวขัดเงาหรือผิวด้านทั้งตัว ป้าย
แสดงวิธีการใช้งานผลิตจากแผ่นเหล็ก
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-
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2564
(บาท)
72,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

สานักการศึกษา

74,400

-

สานักการศึกษา

77,000

-

สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

7 อุปกรณ์บริหารขา-แขน-หัวไหล่ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 113x53x144 ซม. เสา
โครงสร้างหลักและโครงสร้างรองผลิต
จากสแตนเลส ส่วนประกอบของ
เครื่องออกกาลังกาย ผลิตจาก
พลาสติก LLDPE และ/หรือ Nylon
พื้นผิวขัดเงาหรือผิวด้านทั้งตัว ป้าย
แสดงวิธีการใช้งานผลิตจากแผ่นเหล็ก
จานวน 1 เครื่อง

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
84,100

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

สานักการศึกษา

8 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขา ขนาด
ไม่น้อยกว่า 135x71x110 ซม. เสา
โครงสร้างหลักและโครงสร้างรองผลิต
จากสแตนเลส ส่วนประกอบของ
เครื่องออกกาลังกาย ผลิตจาก
พลาสติก LLDPE และ/หรือ Nylon
พื้นผิวขัดเงาหรือผิวด้านทั้งตัว ป้าย
แสดงวิธีการใช้งานผลิตจากแผ่นเหล็ก
จานวน 1 เครื่อง

86,100

-

สานักการศึกษา

9 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า - ขา แบบดัน
ขาคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 146x79x197
ซม. เสาโครงสร้างหลักและโครงสร้าง
รองผลิตจากสแตนเลส ส่วนประกอบ
ของเครื่องออกกาลังกาย ผลิตจาก
พลาสติก LLDPE และ/หรือ Nylon
พื้นผิวขัดเงาหรือผิวด้านทั้งตัว ป้าย
แสดงวิธีการใช้งานผลิตจากแผ่นเหล็ก
จานวน 1 เครื่อง

92,100

-

สานักการศึกษา

179

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

10 อุปกรณ์บิดเอวคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า
140x68x115 ซม. เสาโครงสร้างหลัก
และโครงสร้างรองผลิตจากสแตนเลส
ส่วนประกอบของเครื่องออกกาลังกาย
ผลิตจากพลาสติก LLDPE และ/หรือ
Nylon พื้นผิวขัดเงาหรือผิวด้านทั้งตัว
ป้ายแสดงวิธีการใช้งานผลิตจากแผ่น
เหล็ก จานวน 1 เครื่อง

-

11 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน หน้าอก
หัวไหล่ ขนาดไม่น้อยกว่า
227x91x165 ซม. เสาโครงสร้างหลัก
และโครงสร้างรองผลิตจากสแตนเลส
ส่วนประกอบของเครื่องออกกาลังกาย
ผลิตจากพลาสติก LLDPE และ/หรือ
Nylon พื้นผิวขัดเงาหรือผิวด้านทั้งตัว
ป้ายแสดงวิธีการใช้งานผลิตจากแผ่น
เหล็ก จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

12 อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น ขนาดไม่น้อย
กว่า 120 x 25 x 110 ซม. เสา
โครงสร้างหลักและโครงสร้างรองผลิต
จากสแตนเลส ส่วนประกอบของ
เครื่องออกกาลังกาย ผลิตจาก
พลาสติก LLDPE และ/หรือ Nylon
พื้นผิวขัดเงาหรือผิวด้านทั้งตัว ป้าย
แสดงวิธีการใช้งานผลิตจากแผ่นเหล็ก
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-
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2564
(บาท)
75,400

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

สานักการศึกษา

131,500

-

สานักการศึกษา

88,200

-

สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

13 สกอร์บอร์ดฟุตซอล ขนาดไม่น้อยกว่า
200x150 ซม.
- มีเครื่องควบคุมไร้สายระยะไกล
ระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร
- ไฟตัวเลขใช้หลอด LED Super
Bright โดยตัวเลขคะแนน 2 หลัก ใช้
สีแดง, ตัวเลขเวลา XX:XX ใช้สีส้ม,
ตัวเลขรอบเวลาแข่งขัน ใช้สีเขียว
- สามารถป้อนชื่อทีมได้ทั้งไทยและ
อังกฤษ ด้วยระบบWIFI
- มีฟังก์ชั่นพิเศษสาหรับฟุตซอล
แสดงผลการจับเวลา 60วินาที ใน
กรณีขอเวลานอก หมดเวลานอกมี
สัญญานเตือน
- มีสัญญานแจ้งเตือนกรณีหมดเวลา
แข่งขันด้วยแตร พร้อมชุดติดตั้งสกอร์
บอร์ด ขาตั้งแบบขาแขวนผนัง มี
ตะแกรงป้องกันลูกบอล ทาด้วยเหล็ก
พ่นสี
จานวน 1 ชุด
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-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
267,500

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

14 แป้นบาสเกตบอล พร้อมติดตั้ง
ประกอบด้วย
- แป้นบาสมาตรฐานแข่งขันระบบ
Manual Hydraulic ปรับความสูง พับ
เก็บและเคลื่อนย้ายได้ ใช้ได้ทั้ง
Indoor/Outdoor
- ปรับความสูงแบบละเอียดด้วย
Manual Hydraulic ตั้งแต่ 1.85 2.25 ม. (จากพื้นถึงห่วง)
- ระยะยืน 2.25 ม. จากห่วงถึงฐาน
- ระบบโช้คไฮดรอลิคควบคุมสองชุด
เพื่อปรับความสูงและปรับฐานให้ยึด
กับพื้น
- หน้าแป้นบาสกระจกนิรภัยขนาด
มาตรฐาน (Temper Glass)
หนา 12 มม. กรอบอลูมิเนียม
- ห่วงบาสขนาดมาตรฐานการกีฬา
โช๊คสปริง 3 ชุด
จานวน 2 แป้น ๆ ละ 215,000 บาท

-

1 เครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย ความแม่นยา
สูง จานวน 18 เครื่องๆ ละ 69,000
บาท

-
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
430,000

1,242,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

สานักการศึกษา

-

สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

2561
(บาท)

1 ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) สนามกีฬาแห่งที่ 2 พร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด IP 2
ล้านพิกเซล 16 ตัว
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
NVR 32CH 1 ตัว
- LED TV 40 นิ้ว 1 เครื่อง
- เครื่องสารองไฟฟ้า 1 kva 1 ตัว
- ตู้ CCTV Outdoor Cabinet 4 ตู้
- ฮาร์ดดิส 8 TB 2 ลูก
- ขาแขนทีวี 1 ชุด
- เสาสาหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด
ความสูง 3 เมตร จานวน 10 เสา
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 5 ตัว
- ระบบสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง

รวม

-

-
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
497,000

4,382,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

-

สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

7 อุตสาหกรรมและการ ค่าครุภัณฑ์
โยธา

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภัณฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผ.03

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

1 โต๊ะทางานไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า
180x175x75 ซม. มีลิ้นชักอย่างน้อย
2 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก จานวน 2 ตัวๆ
ละ 15,000 บาท

-

-

-

30,000

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โต๊ะทางานไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. มีลิ้นชักอย่างน้อย 2
ลิ้นชัก มีกุญแจล๊อค จานวน 11 ตัว
ตัวละ 3,300 บาท

-

-

-

36,300

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3 โต๊ะประชุม ขนาด 150x60x75 ซม.
ที่นั่ง จานวน 10 ตัวๆละ 4,400 บาท

-

-

-

44,000

-

4 โต๊ะประชุมขาไม้ ครึ่งวงกลม ขนาด
65x65x75 ซม. จานวน 4 ตัวๆละ
3,200 บาท

-

-

-

12,800

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

5 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
68x80x119-125 ซม.
แบบหนัง มีพนักพิงสูง มีท้าวแขน
ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 3 ตัวๆ ละ
5,000 บาท

-

-

-

15,000

-
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สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

6 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
61x69x112-123 ซม.
แบบหนัง มีพนักพิงสูง มีท้าวแขน
ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 3 ตัวๆ ละ
4,000 บาท

-

-

-

12,000

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
62x66x100-110 ซม. แบบหนัง มี
พนักพิงสูง มีท้าวแขน ปรับระดับสูง
ต่าได้ จานวน 26 ตัวๆ ละ 3,900 บาท

-

-

-

101,400

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

8 เก้าอี้ประชุมหุ้มเบาะหนังขาเหล็ก
พร้อมพนังพิง ขนาด 44x55x90 ซม
จานวน 20 ตัวๆละ 900

-

-

-

18,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

9 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาด 13,000 BTU
สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และ
สามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท

-

-

-

23,000

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาด 24,000 BTU สามารถ
ดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถ
ถอดล้างทาความสะอาดได้ จานวน 1
เครื่องๆ ละ 32,400 บาท

-

-

-

32,400

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

185

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

11 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
ฝังฝ้าเพดานเป่าลม 8 ทิศทาง ขนาด
30,000 BTU ควบคุมการทางานด้วย
รีโมทคอลโทรล ชนิดไร้สาย จานวน
2 เครื่องๆ ละ 45,800 บาท

-

-

-

91,600

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

12 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
ฝังฝ้าเพดานเป่าลม 8 ทิศทาง
ขนาด 36,000 BTU ควบคุมการ
ทางานด้วยรีโมทคอลโทรล ชนิดไร้สาย
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 55,800 บาท

-

-

-

111,600

-

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

13 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากศ ขนาด
36,00 บีทียู จานวน 3 ชุดๆ ละ
47,000บาท

-

-

-

141,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

14 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ขนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 8,500 บาท

17,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง
ประกอบด้วย
- เพาเวอร์มิกซ์ ขนาด 550 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
- ตู้ลาโพงติดพนัง ขนด 6 นิ้ว 2 คู่
- ไมฏครฏฟนขนิดมีสาย จานวน 2 ตัว
- ชั้นวางเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งเช็ค
ระบบ
- ไมค์ลอย ชนิด 2 มือถือ จานวน 1
ชุด

186

-

-

-

89,500

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
ผลผลิตของครุภัณฑ์

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

2561
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

1 รถบรรทุก (ดีเซล ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400
ซีซีหรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
จานวน 1 คัน

-

-

-

575,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

2 เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(GPS) รองรับคลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า
3G และสามารถตรวจสอบตาแหน่งได้
เพื่อใช้ในการติดตั้งกับรถบรรทุก
เครื่องจักรกล จานวน 43 ชุดๆ ละ
18,000 บาท

-

-

-

774,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1 เครื่องตัดคอนกรีต รุ่น 16 นิ้ว

-

-

-

60,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงทางฯ

ครุภัณฑ์โรงงาน

1 พัดลมอุตสาหกรรม จานวน 3
เครื่องๆละ 7,000 บาท

-

-

-

21,000

-

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

-

-

-

2,205,600

-

รวม

187

ที่

แผนงาน

8 การพาณิชย์

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ผลผลิตของครุภัณฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผ.03

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

ครุภัณฑ์สานักงาน

1 พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว 3 ใบพัด
กาลังไฟไม่น้อยกว่า 95 วัตน์ มี
สวิตซ์สาหรับปรับระดับกาลังลม
จานวน 25 ตัว

-

-

-

50,000

-

สานักปลัดเทสบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานเทศพาณิชย์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1 เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้สูบน้าได้ 450 ลิตรต่อนาที ใช้ไฟ
กาลังไฟ 380 v 3 เฟต จานวน 1
เครื่อง

-

-

-

25,000

-

สานักปลัดเทสบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานเทศพาณิชย์

-

-

-

75,000

-

รวม

188

ที่

แผนงาน

หมวด

1 งบรายจ่ายเฉพาะ ค่าครุภัณฑ์
การสถานธนานุบาล

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ประเภท
ผลผลิตของครุภัณฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภัณฑ์สานักงาน 1 โต๊ะเหล็กทางาน ขนาดไม่น้อย
8,500
กว่า160x77x75 ซม. จานวน 1
ตัว
2 เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ตชนิด
เลเซอร์ จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละๆ 8,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 1
(18 หน้า/นาที)
รวม

189

ผ.03

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

สถานธนานุบาล
ทน.หาดใหญ่

-

-

-

17,000

-

สถานธนานุบาล
ทน.หาดใหญ่

-

-

-

10,000

-

สถานธนานุบาล
ทน.หาดใหญ่

-

-

-

35,500

-

