คานา
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และประโยชนของแผนการดาเนินงาน รวมทั้งรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่แสดงถึงการดาเนินงานจริง โดยแต่ละโครงการซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ไดรับงบประมาณดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เพื่อมุ่งไปสูการบรรลุ วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนการดาเนินงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบั ติงานของผู้ มีห น้าที่รับผิ ด ชอบในการติดตามและประเมินผลเพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุง
การดาเนินงาน ให้สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลนครหาดใหญ่
ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
นครหาดใหญ่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนการดาเนินงานของเทศบาล
นครหาดใหญ่จนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เทศบาลนครหาดใหญ่

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1
บทนา

1

วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน

2

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

2

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
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4.4 แผนงานสาธารณสุข
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ส่วนที่ 1
บทนา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดาเนินการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงได้จัดทา
แผนการดาเนิน งาน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น โดยแสดงถึง รายละเอีย ดโครงการ/กิจ กรรม
ที่ดาเนินการในพื้นที่ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังตาราง
ตารางที่ 1 จานวนโครงการและงบประมาณ เฉพาะปี พ.ศ.2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
และแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาสังคม
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการ
ท่องเที่ยว
4. การพัฒนาการเมืองการบริหาร
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รวม
ร้อยละ (%)

(เฉพาะปี พ.ศ.2563)
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

134
42

239,746,900
453,413,000

104
22

172,551,200
84,843,000

14

12,500,000

12

12,300,000

40
104
334
100

242,571,600
273,711,000
1,221,942,500
100

33
92
263
78.74

53,964,000
96,721,000
420,379,200
34.40

จากตารางที่ 1 โครงการตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2563
จานวน 334 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 1,221,942,500.- บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 แล้ว จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพื่อนาโครงการสู่การปฏิบัติ
จานวน 263 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 78.74) งบประมาณ 420,379,200.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 34.40)
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วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้กับส่วนต่างๆ ให้ดาเนินไปโดยไม่ซ้าซ้อนกัน ในส่วนของแผนการดาเนินงานของเทศบาล
นครหาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อนาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ
จริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 27 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
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ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงานประจาปีทาให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึง
กิจกรรม การดาเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ได้อย่างชัดเจน
2. แผนการดาเนินงานประจาปีทาให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ สามารถ
นาแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงานประจาปีทาให้ผู้มีหน้าที่กากับดูแลโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
สามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น
4. แผนการดาเนินงานประจาปีทาให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถนา
ข้อมูลที่ได้รับ ไปรายงานให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้ารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ต่อไป
----------------------------------
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สวนที่ 2 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ
ยุทธศาสตร
แผนงาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.6 แผนงานงบกลาง
รวม
2. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 แผนงานสาธารณสุข
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

55
5
1
15

20.91
1.90
0.38
5.70

110,827,000
6,460,000
500,000
16,360,000

25
3
104

9.51
1.14
39.54

36,579,000
1,825,200
172,551,200

1
20

0.38
7.60

300,000
84,463,000

1
22

0.38
8.37

80,000
84,843,000
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ผด.01

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

26.36
1.54
0.12
3.89

สํานักการศึกษา
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
8.70 สํานักการศึกษา
0.43 กองสวัสดิการสังคม
41.05
0.07 สํานักการสาธารณสุขฯ
20.09 สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการชาง
0.02 สํานักการศึกษา
20.18

ยุทธศาสตร
แผนงาน
3. ยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจ การคาและการทองเที่ยว
3.1แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.3 แผนงานการพาณิชย
รวม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.2 แผนงานการศึกษา
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
4.4 แผนงานสาธารณสุข
4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.7 แผนงานเคหะและชุมชน
4.8 แผนงานการพาณิชย
4.9 งบรายจายเฉพาะการการเดินรถประจําทางหรือขนสง
รวม

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

8
3
1
12

3.04
1.14
0.38
4.56

11,100,000
400,000
800,000
12,300,000

2.64 สํานักปลัด
0.10 กองสวัสดิการฯ
0.19 สํานักปลัด
2.93

16

6.08

31,510,000

7.50 สํานักปลัด
สํานักการคลัง
กองวิชาการฯ

1
6
5
1
1
1
1
1
33

0.38
2.28
1.90
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
12.55

789,000
7,156,000
7,588,000
1,000,000
1,591,000
300,000
4,000,000
30,000
53,964,000

5

0.19
1.70
1.81
0.24
0.38
0.07
0.95
0.01
12.84

สํานักการศึกษา
สํานักปลัด
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักปลัด
สถานีขนสงผูโดยสารฯ

ยุทธศาสตร
แผนงาน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด
1
47
44
92
263

0.38
17.87
16.73
34.98
100

6

จํานวน
งบประมาณ
800,000
26,910,000
69,011,000
96,721,000
420,379,200

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

0.19 สํานักปลัด
6.40 สํานักการชาง
16.42 สํานักการชาง
23.01
100

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 สอนภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสาร

- จัดสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาล
1-5 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ป.1-ม.6 โดยครูเจ้าของ
ภาษา
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะและอบรมครู

4,500,000 ร.ร.เทศบาล 1-5

สานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
และคนเก่งของท้องถิ่น

คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ และส่งนักเรียนไปสอบแข่งขันในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ

400,000 - ระดับจังหวัด
จ.สงขลา
- ระดับประเทศ
จ.เชียงราย

สานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์

3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค/ประเทศ

เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ แสดง
ผลงานของนักเรียนและครู

4 นิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษา

- จัดอบรมพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เอื้อต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัด
จานวน 250 คน
- นิเทศ ติดตามและประเมินผล

1,800,000 - ระดับภาค จังหวัด สานักการศึกษา
ภายในภาคใต้
หน่วยศึกษานิเทศก์
- ระดับประเทศ
จ.เชียงราย
400,000 โรงแรมในเขตเทศบาล สานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
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พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ

แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กับนักเรียนและครู
นักเรียนและครูสู่ Thailand 4.0 ให้มีทกั ษะและพัฒนาศักยภาพตามแนวคิด
ของการศึกษา 4.0

600,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์

6 การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาล

จัดประชุมผู้บริหารและพนักงานครูเทศบาล
ทุกคน ร่วมวิเคราะห์ผลมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ต้องปรับปรุงจากการสอบ O-NET

200,000 ร.ร.เทศบาล 1-6

สานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

7 พัฒนาการเรียนรู้รักษ์ทอ้ งถิ่น

- จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการสารวจไลเคน
ตัวชี้วดั คุณภาพอากาศในชุมชน ให้แก่
นักเรียนชั้นป.5 จานวน 120 คน
- จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการศึกษาพืช, สัตว์บน
เขาคอหงส์ให้กับนักเรียนชั้นป.5 จานวน
120 คน

400,000 - เขตชุมชนเทศบาล สานักการศึกษา
นครหาดใหญ่
ฝ่ายวิชาการ
- เขาคอหงส์

8 การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา
9 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และ
สื่อการเรียนการสอน วิชา
อิสลามศึกษาและวิชา พุทธ
ศาสนาในหลักสูตร การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

- โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
- จัดซื้อสื่อการสอน
- จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ
วิชาอิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนา
- จัดซื้อสื่อการสอน

100,000 โรงเรียนที่ได้รับการ
จัดสรร 2 แห่ง
900,000 ร.ร.เทศบาล 1-6

8

สานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
สานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

10 ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
เรียนการสอนการบริหารตาม สถานศึกษาพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

700,000 ร.ร.เทศบาล 1-6

11 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

400,000 โรงแรมในเขต
สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายวิชาการ

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้แก่ครูปฐมวัย โรงเรียนท.3, 4, 5

สานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

12 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
- รับสมัครและอบรมนักเรียนที่เข้าร่วม
หุ่นยนต์ อากาศยาน วิศวกรรม โครงการ
และระบบอัตโนมัติ
- ซื้อวัสดุ, คัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทน
ระดับประเทศและระดับ
- เข้าค่ายติวเข้มเตรียมความพร้อม
นานาชาติของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่

400,000 - โรงแรมในเขต
สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายวิชาการ
- หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

13 พัฒนาศักยภาพการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา

150,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการทบทวนแผน การ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ
การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายของสถานศึกษา และ
วิธกี ารจัดตั้งงบประมาณ

9

สานักการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

14 จัดกิจกรรมวันครูเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1. พิธกี ารทางศาสนาอิสลาม/ศาสนาพุทธ
ทาบุญตักบาตรเนื่องในวันครู
2. พิธบี ชู าบูรพาจารย์ การกล่าวราลึกถึง
พระคุณของครูบรุ พาจารย์และกล่าวปฏิญาณ
ตน
3. การอ่านสารเนื่องในวันครูของ
นายกรัฐมนตรีโดยประธานในพิธี
4. พิธมี อบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชู
เกียรติแด่ครู "รางวัลครูดีเด่นเทศบาลนคร
หาดใหญ่เนื่องในวันครู ประจาปี 2563"
5. กิจกรรมแสดงมุทติ าจิตและมอบของที่
ระลึกแก่ครูผู้อาวุโส (ครูผู้เกษียณอายุราชการ)
6. การฟังบรรยายพิเศษเนื่องในวันครูจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

300,000 หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

10

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

15 จัดนิทรรศการการจัดการศึกษา 1. จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
ปฐมวัย
"โครงการจัดนิทรรศการจัดการศึกษาปฐมวัย "
ของแต่ละโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ปฐมวัย
3. พิธมี อบวุฒบิ ตั รให้แก่นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับชั้น
อนุบาล 3 ประจาปีการศึกษา 2562
4. การแสดงความสามารถบนเวทีของ
นักเรียนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
16 สอนภาษาจีนในโรงเรียนเทศบาล จัดจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาจีนให้กับ
นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ร.ร.เทศบาล 1-6

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

600,000 หอประชุมจัตุรัสนคร สานักการศึกษา
หาดใหญ่
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

2,000,000 ร.ร.เทศบาล 1-6

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

17 ห้องเรียนอัจฉริยะสาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 5

จัดให้มีหอ้ งเรียนอัจฉริยะจานวน 6 ห้อง
สาหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)

600,000 ร.ร.เทศบาล 5

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียนสังกัด
เทศบาล)

เบิกหักผลักส่งงบประมาณลงสถานศึกษา
เพื่อดาเนินการในกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

62,496,000 ร.ร.เทศบาล 1-6

11

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
ฝ่ายวิชาการ
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ที่
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เกิดขึ้นจากโครงการ

19 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน - จัดกิจกรรมฝึกซ้อมด้านดนตรีให้กับ
ด้านดนตรี
นักเรียน เพื่อมีทกั ษะในด้านดนตรี
- สรรหาและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านดนตรี

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

600,000 ร.ร.เทศบาล 1, 2, 3, สานักการศึกษา
4, 6
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.1,
2, 3, 4, 6

20 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวงโยธ - จัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนด้านดนตรี
วาทิต
- จัดหาวัสดุด้านดนตรี เพื่อใช้ในการแข่งขัน

1,000,000 ภายในประเทศ

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.1

21 ห้องเรียน Interactive Class
Room

จัดให้มีหอ้ งเรียน Interactive Classroom
ภายใน ร.ร.เทศบาล 3 และ ร.ร.เทศบาล 4
โรงเรียนละ 4 ห้องเรียน

1,440,000 ร.ร.เทศบาล 3, 4

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

22 สอนสองภาษาอนุบาลในฝัน

จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่
นักเรียน โดยมีเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน

4,000,000 ร.ร.เทศบาล 6

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.6

23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(งานระดับมัธยมศึกษา)

เบิกหักผลักส่งงบประมาณลงสถานศึกษา
ตามที่เทศบาลจัดสรรด้านอาหารกลางวัน
ระดับมัธยมศึกษา

5,706,000 ร.ร.เทศบาล 1

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.1

24 จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

- จ้างเหมาครูสอนเด็กด้อยโอกาส
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่เด็กด้อย
โอกาส

250,000 ในเขตเมืองเทศบาล
นครหาดใหญ่

25 จัดกิจกรรมในหอศิลป์นคร
หาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ

- จัดนิทรรศการ
- จัดการประกวดงานศิลปะ
- จัดการฝึกอบรม

500,000 หอศิลป์นครหาดใหญ่ สานักการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติฯ
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

12

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
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สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

26 จัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นคร
หาดใหญ่

- จ้างเหมา จนท.โครงการ
- จัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์จัดการเรียนรู้

400,000 ศูนย์การเรียนรู้
สานักการศึกษา
วิทยาศาสตร์ดารา
ฝ่ายการศึกษานอก
ศาสตร์นครหาดใหญ่ โรงเรียนฯ

27 จัดกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้
นครหาดใหญ่

- จัดการอบรม
- ประกวดหนังสั้น

70,000 - อุทยานการเรียนรู้ สานักการศึกษา
นครหาดใหญ่
ฝ่ายการศึกษานอก
- หอประชุมเทศบาล โรงเรียนฯ

28 จัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้
ICT เทศบาลนครหาดใหญ่

ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์

70,000 หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

29 จัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

จัดมุมประสบการณ์ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม

20,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
ศพด. มัสยิดหมัด
ยาเม๊าะมุสลิม

30 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
นักเรียนปฐมวัย ศพด.

- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
- สอนภาษา 3 ภาษา

50,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

31 จัดกิจกรรมใส่ใจสุขภาพ

แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

30,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
ศพด. มัสยิดหมัด
ยาเม๊าะมุสลิม
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เกิดขึ้นจากโครงการ

32 จัดกิจกรรม HAPPINESS
LIBRARY

- จัดนิทรรศการ
- จัดการอบรม

33 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรัก
วิทยาศาสตร์ (science kids
camp)

จัดกิจกรรมฝึกอบรม

34 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
เยาวชนนอกสถานศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

70,000 ห้องสมุดประชาชน สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
350,000 อ.หว้ากอ
จ.ประจวบคีรีขันธ์

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

200,000 ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

35 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (งานการศึกษาไม่
กาหนดระดับ)

เบิกหักผลักส่งงบประมาณลงศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

1,236,800 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

36 SMART STUDENT

- ประกวดคัดเลือก
- ทัศนศึกษา

1,200,000 ภายในประเทศ/
ต่างประเทศ

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

37 จัดกิจกรรม HAPPY FOR ALL จัดมุมรักการอ่านชุมชน

200,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

14

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
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38 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า
กลางแจ้งหลังอาคารเรียน 2,
ห้องน้ากลางแจ้งระหว่างอาคาร
เรียน 2 กับอาคารเรียน 5 และ
ห้องน้าอาคารเรียน 4 ชั้น 1
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

ปรับปรุงซ่อมแซม
- ห้องน้าชาย-หญิงกลางแจ้งหลัง
อาคารเรียน 2
- ห้องน้าชาย-หญิง กลางแจ้งระหว่างอาคาร
เรียน 2 กับอาคารเรียน 5
- ห้องน้าชาย-หญิง อาคารเรียน 4 ชั้น 1
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

300,000 ร.ร.เทศบาล 1

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

39 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต บริเวณโรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

- งาน TACK COAT
- งานปูแอสฟัลท์คอนกรีต
- งานปูแอสฟัลท์คอนกรีตต่างระดับ
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

453,000 ร.ร.เทศบาล 1

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

40 ปรับปรุงระบบระบายน้า
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

งานปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้าของโรงเรียน
เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
(รายละเอียดตามรูปแบบ และรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

2,355,000 ร.ร.เทศบาล 1

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
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41 ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 4
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

- งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิม
- งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet พร้อม
ฉนวนกันความร้อน
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดานชั้น 4 ที่ชารุด
- งานซ่อมระบบไฟฟ้าชั้น 4 ที่ชารุด
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

590,200 ร.ร.เทศบาล 2

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

42 ปรับปรุงพื้นที่ส่วนรับประทาน
อาหารใต้อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

- งานทาพื้น คสล. และบุกระเบื้องเคลือบ
ชนิดกันลื่น
- งานติดตั้งโครงหลังคา พร้อมหลังคา Metal
Sheet
- งานปรับปรุงพื้นที่รอบนอกโดยทาพื้น คสล.
และบุกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

731,500 ร.ร.เทศบาล 2

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

16

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

43 ปรับปรุงห้องน้าอาคารเรียน 1
และ 3 บริเวณชั้น 1,2,3,4
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

- งานปรับปรุงท่อน้าทิ้ง ท่อน้าใช้
- งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์
- งานปูกระเบื้องพื้น
- งานปูกระเบื้องผนังบางส่วน
- งานเปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า
- งานทาสี
- งานติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียเพิ่มเติม
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

44 ปรับปรุงระบบระบายน้า
โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านหาดใหญ่)

45 ปรับปรุงห้องน้าอาคารเรียน 4
บริเวณชั้น 2,3,4 โรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2,088,600 ร.ร.เทศบาล 2

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

- งานรื้อสิ่งปฏิกูลทั้งหมดในรางระบายน้าเดิม
พร้อมขนทิ้ง
- งานฝาคูระบายน้า
- งานวางท่อระบายน้า และบ่อพัก
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

762,000 ร.ร.เทศบาล 2

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

- งานปูกระเบื้องพื้นและผนังใหม่
- งานปรับปรุงระบบท่อน้าทิ้ง ท่อน้าใช้
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์
- งานเปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า
- งานซ่อมระบบไฟฟ้า
- งานทาสี
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

856,200 ร.ร.เทศบาล 2

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
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เม.ย.
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ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

46 ปรับปรุงโรงครัว โรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

- ปรับพื้นรอบโรงครัว
- ก่อสร้างโครงเหล็กและมุงหลังคา Metal
Sheet
- ปรับปรุงพื้นที่อาคาร
- ระบบบาบัดน้าเสีย
- งานครุภณ
ั ฑ์
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

1,504,000 ร.ร.เทศบาล 2

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

47 ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

- งานปูกระเบื้องพื้นกระเบื้องแกรนิต
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- งานทาสีฝ้าเพดาน
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- งานติดตั้งประตูบานเฟี้ยม
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

518,400 ร.ร.เทศบาล 2

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

48 ก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณ
ด้านหลังอาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 3
(โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)

- งานโครงสร้าง
- งานหลังคา
- งานระบบไฟฟ้า
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
เทศบาลกาหนด)

650,000 ร.ร.เทศบาล 3

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

49 ปรับปรุงประตูทางเข้าอาคาร
- งานมุกทางเข้าด้านหน้าอาคาร
พระโศภนฯ โรงเรียนเทศบาล 3 - งานติดตั้งประตูเหล็กม้วนทางเข้า
(โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
- งานไฟฟ้า
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
เทศบาลกาหนด)

450,000 ร.ร.เทศบาล 3

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

50 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าอาคาร - งานรื้อถอนห้องน้าเดิม ชาย-หญิง
เรียน 2,4 และ 5 โรงเรียน
- งานปรับปรุงและซ่อมแซม
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

600,000 ร.ร.เทศบาล 4

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

51 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

- งานรื้อพื้นเดิมและปูพื้นยางสังเคราะห์
(สนามเด็กเล่นอนุบาล และสนามหน้าเวที
ลานกิจกรรม)
- งานรื้อพื้นเดิมและปูกระเบื้องใหม่ (หน้า
อาคารอเนกประสงค์)
- งานก่อสร้างห้องเก็บของ
(หลังอาคารเรียน 3)
- งานรื้อหลังคาเดิมและติดตั้งหลังคา Metal
Sheet (โรงอาหารเล็ก)
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

1,987,000 ร.ร.เทศบาล 4

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

52 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

407,000 ร.ร.เทศบาล 4

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
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เกิดขึ้นจากโครงการ
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(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

53 ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

494,300 ร.ร.เทศบาล 4

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

54 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง
อาคารเรียน 1
โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

- งานซ่อมโครงสร้างเสา
- งานซ่อมแซมผนัง
- งานทาสี
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

117,000 ร.ร.เทศบาล 4

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

55 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
เบิกหักผลักส่งงบประมาณค่าอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโคก สาหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
สมานคุณ
รวม

1,624,000 ร.ร.วัดโคกสมานคุณ

110,827,000
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27
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29

30

31

32

33

34

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 พัฒนาสุขาภิบาลสถาน
ประกอบการด้านอาหาร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1. ตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยฯ
2. จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบกิจการด้าน
อาหารและผู้สัมผัสอาหาร ร้านอาหารขนาด
พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.,ร้านอาหารขนาดพื้นที่ไม่
เกิน 200 ตร.ม.,ผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน
จานวน 400 คน
- ผู้ประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร 2 รุ่น
- ผู้สัมผัสอาหาร 3 รุ่น
3. ตรวจประเมิน โรงอาหารในโรงเรียนและ
โรงครัว โรงพยาบาล
4. จัดกิจกรรมจัดพิธมี อบประกาศนียบัตรแก่
โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน
โรงอาหาร/โรงครัวมาตรฐานประจาปี 2563
และมอบป้ายแก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จานวน 100 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

100,000 ร้านอาหารแผงลอยฯ สานักการ
โรงอาหารในโรงเรียน สาธารณสุขฯ
โรงครัวของ
โรงพยาบาล
เขต ทน.หาดใหญ่
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ

ผด.02
แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

2 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและ
อสม.สาขาคุ้มครองผู้บริโภค
3. อสม.ลงให้ความรู้แก่พอ่ ค้าแม่ค้าและ
ประชาชนพร้อมสุ่มตรวจสารปนเปื้อนใน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4. อสม.สาขาคุ้มครองผู้บริโภคลงปฏิบตั ิงาน
ในชุมชน
5. สนับสนุนและติดตามการดาเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคของ อย.น้อย
6. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล
3 มหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ไทย 1. เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
แลนด์ 4.0
และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ได้มีการรับทราบ
ข้อมูล ข่าวสารในกิจกรรม ความรู้การ
เสริมสร้างสุขภาพด้านกลุ่มวัยต่างๆ ด้วย
การแพทย์ผสมผสานสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์กับสภาพของบุคคล
ครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่
ผลงานนวัตกรรม กิจกรรมด้านสุขภาพ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

40,000 ตลาด ชุมชน โรงเรียน สานักการ
สถานประกอบการ สาธารณสุขฯ
จานวน 250 แห่ง

6,000,000 สวนสาธารณะ
สานักการ
เทศบาลนครหาดใหญ่ สาธารณสุขฯ
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สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

4 จัดการคุณภาพน้าเพื่อการ
บริโภคและอุปโภค

1. จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบกิจการด้านน้า
ดื่มบรรจุขวดและตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ
2. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้าดื่มบรรจุขวด
และน้าจากตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ จานวน 200
ตัวอย่าง โดยตรวจเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/ปี ใช้ชุด
ทดสอบภาคสนาม

20,000 สถานประกอบการ สานักการ
ด้านน้าดื่มและตู้น้า สาธารณสุขฯ
ดื่มหยอดเหรียญ เขต
ทน.หาดใหญ่

5 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

1. ดาเนินการสารวจและจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุวทิ ยาศาสตร์อื่น
2. ทาการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว
3. ทาการจับสุนัขจรจัดเพื่อจัดทาวัคซีนและ
ทาหมัน

300,000 ชุมชนในเขต
ทน.หาดใหญ่

รวม

6,460,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

500,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่

500,000
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ

ผด.02
แบบ ผด.02

25

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

1,000,000 ห้องประชุม
ทน.หาดใหญ่
800,000 ห้องประชุม
ทน.หาดใหญ่

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 อบรมพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
2 อบรมพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน

อบรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และนา
ผู้สูงอายุไปศึกษาดูงาน
อบรมให้ความรู้ อสม.และนา อสม.ไปศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

3 แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ
"สูงวัย นครหาดใหญ่เกมส์"

จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง
4 เขต

4 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
5 อุดหนุนงบประมาณสาหรับ
สนับสนุนการดาเนินด้าน
สาธารณสุขของชุมชน

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ
อุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชนเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

250,000 ห้องประชุม
ทน.หาดใหญ่
2,060,000 ชุมชนทั้ง 4 เขต

สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

6 เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม องค์กร ชุมชนภายในเขต
เทศบาล

2,400,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

7 ประชุมคณะกรรมการชุมชน

จัดประชุมกรรมการชุมชนประจาเดือน

100,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

250,000 สนามกีฬาจิระนคร
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สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02
แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

8 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน
9 วันแม่แห่งชาติ

จัดให้มีกิจกรรมและอบรมสัมมนาการป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนารถและคัดเลือกแม่ดีเด่น
เพื่อรับโล่

200,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่
200,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

10 วันสตรีสากล

จัดกิจกรรมวันสตรีสากล จัดกิจกรรมกลุ่ม
สตรีอาสาพัฒนาและมอบเกียรติบตั รแก่สตรี
ดีเด่น

200,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

11 พัฒนาศักยภาพสตรี

จัดให้มีการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ
สมาชิกสตรี
จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ในการดาเนินงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชน

1,000,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่
200,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

13 สัมมนาคณะกรรมการชุมชน
ด้านการจัดการชุมชน
14 เสริมสร้างชุมชน 3 วัยใส่ใจ
ชุมชน

สัมมนาคณะกรรมการชุมชนด้านการจัดการ
ชุมชนและศึกษาดูงาน
- อบรมให้ความรู้แก่คน 3 วัย
- กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างชุมชน
3 วัย

5,000,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่
300,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

15 อุดหนุนกีฬาชุมชนสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่

อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
เพื่อจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์

2,400,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ กองสวัสดิการสังคม

12 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
สวัสดิการชุมชน

รวม

16,360,000
26

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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ที่
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดการแข่งขันกีฬา "อนุบาลช้าง จัดการแข่งขันกีฬาสาหรับเด็กปฐมวัยสังกัด
น้อยเกมส์"
สถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
หาดใหญ่ จานวน 5 ประเภทกีฬา และการ
ประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรด
2 จัดกิจกรรมเข้าร่วมการ แข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้และ
รอบชิง ชนะเลิศระดับประเทศ

- ฝึกซ้อมนักกีฬา
- เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา
- ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ

3 จัดกิจกรรมจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

- การอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ
- การมอบรางวัลเด็กดีเด่น
- การแสดงความสามารถ บนเวที
- ซุ้มกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

200,000 สนามกีฬาจิระนคร

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

5,000,000 - รอบคัดเลือกระดับ
ภาค ทม.ชุมพร
- รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ทน.ระยอง

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

500,000 สนามกีฬาจิระนคร

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
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ต.ค.
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มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

โครงการ

4 มหกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนและเยาวชน
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

จัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่ จานวน 9 ประเภทกีฬา ได้แก่
- กีฬาฟุตบอล
- กีฬาฟุตซอล
- กีฬาวอลเล่ย์บอลในร่ม
- กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
- กีฬาเทเบิลเทนนิส
- กีฬาเปตอง
- กีฬาแบดมินตัน
- กีฬาเซปักตะกร้อ
- กรีฑา

500,000 สนามกีฬาจิระนคร

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

5 พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความ - ฝึกซ้อมนักกีฬา
เป็นเลิศ
- ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ
- จัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ กีฬาเซปักตะกร้อ
กีฬาฟุตซอล กีฬาแบดมินตัน กีฬาเทเบิล
เทนนิส กีฬาเทนนิส ฯลฯ

1,800,000 สนามกีฬาจิระนคร

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

50,000 หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่ และ
สถานที่เกี่ยวข้องกับ
การทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

6 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ

- จัดประกวดผลงานเยาวชนและบุคคลผู้ทา
คุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน รางวัล"
เยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่ เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ"
- พิธเี ปิดงานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
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ธ.ค.
ม.ค.
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มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

7 เยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง

- จัดการแข่งขันประกวดเล่านิทาน
- จัดการแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์
- จัดอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

100,000 หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดู
ร้อน

จัดฝึกอบรมกีฬาและนันทนาการสาหรับเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
นครหาดใหญ่ จานวน 20 กิจกรรม

600,000 สนามกีฬาจิระนคร สานักการศึกษา
และสถานที่อื่น ๆ
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
ตามความเหมาะสม และเยาวชน
ของกิจกรรมแต่ละชนิด

9 ส่งเสริมกิจกรรมวงหาดใหญ่
ออเคสตร้า

จ้างเหมาวิทยากรผู้สอนแต่ละประเภท ได้แก่
- เครื่องสาย
- เครื่องเป่า
- เครื่องกระทบ
- ประพันธ์เพลง
- จัดแสดงคอนเสิร์ตประจาปี

10 จัดการแข่งขันหาดใหญ่สเก็ตชา จัดการแข่งขันกีฬาสเก็ตชาเลนจ์สาหรับเด็ก
เลนจ์
และเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จานวน 16 ประเภท
(ชาย-หญิง)

1,500,000 อาคารฟุตซอล
สนามกีฬาจิระนคร

200,000 ลานกีฬาพรุแม่สอน
ข้างห้างบิ๊กซีเอ็กตร้า
หาดใหญ่

29

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

11 จัดงานรัฐพิธี

จัดงานรัฐพิธี
- วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม 2562
- วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562
- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 วัน
ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั (ร.10) 28 กรกฎาคม 2563
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปี
หลวง 12 สิงหาคม 2563

5,000,000 - สวนสาธารณะ
สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายส่งเสริม
- บริเวณ
ศาสนาฯ
ถ.เสน่หานุสรณ์
- หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

12 จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

- การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดดนตรีไทย
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย /
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

950,000 สนามกีฬาจิระนคร

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

13 จัดงานต้อนรับปีใหม่วถิ ีพทุ ธ

- ฟังพระธรรมเทศนา
- พิธที าบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์
จานวน ๒๐๐ รูป

300,000 ที่ประดิษฐานพระ
พุทธมงคลมหาราช
สวนสาธารณะ
เทศบาลฯ

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
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ส.ค.
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ที่

โครงการ

14 จัดงานประเพณีสงกรานต์

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ประเพณีแห่พระเทียมดา
- กีฬามวยทะเล
- ขบวนแห่คาร์นิวลั ประเพณีสงกรานต์
- พิธเี ปิดงาน
- การประกวดนางสงกรานต์
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง
- การเล่นน้ามิดไนท์สงกรานต์
- พิธที าบุญตักบาตร
- พิธรี ดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
- ขบวนแห่พระพุทธสิหงิ ค์/องค์หลวงปู่ทวด
- การสรงน้าพระพุทธรุป
- ขบวนแห่รถบุปผชาตินางสงกรานต์
- พิธเี ปิดงานมหาสงกรานต์ บริเวณถนน
นิพทั ธ์อุทศิ ๓
- กีฬามวยทะเล
- การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง
- การเล่นน้ามิดไนท์สงกรานต์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

6,500,000 - แยกธรรมนูญวิถี
- ถ.นิพทั ธ์อุทศิ 1-3
- ถ.เสน่หานุสรณ์
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

15 สืบสานศิลป์ถิ่นใต้

- พิธกี รรมและการสาธิตการแสดงโนราโรงครู
- การแสดงหนังตะลุง / การแสดงโนรา
- การสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการแกะรูป
หนังตะลุง / การทาขนมพื้นบ้าน
- การร่วมชม และร่วมพิธกี ราบครูของ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
- การจัดนิทรรศการโนรา โนราโรงครู หนัง
ตะลุง และทวดทอง

16 จัดงานประเพณีลอยกระทง

- การประกวดนางนพมาศ
- การประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย
- การสาธิต และฝึกปฏิบตั ิทากระทงจาก
วัสดุธรรมชาติ
- การจัดนิทรรศการสืบสานประเพณีลอย
กระทง
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- กิจกรรมภาคกลางคืน และการแสดง
คอนเสิร์ตจากศิลปิน

17 จัดงานประเพณีวนั สาคัญทาง
ศาสนา

พิธเี วียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วิสาขบูชา
และอาสาฬหบูชา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

600,000 สนามกีฬากลางจิระ
นคร

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

3,200,000 บริเวณศาลากลางน้า สานักการศึกษา
สวนสาธารณะ
ฝ่ายส่งเสริม
เทศบาลนครหาดใหญ่ ศาสนาฯ

90,000 ที่ประดิษฐานพระ
สานักการศึกษา
พุทธมงคลมหาราช ฝ่ายส่งเสริม
สวนสาธารณะ
ศาสนาฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
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ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

18 สืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นบุญ
สารทเดือนสิบ

- กิจกรรมจัดหมฺรับ
- กิจกรรมสาธิต และฝึกปฏิบตั ิการทาขนม
เดือนสิบ โดยวิทยากรท้องถิ่น
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศประวัติความเป็นมา
ของพิธบี ญ
ุ สารทเดือนสิบ และส่วนที่เกี่ยวข้อง

50,000 ร.ร.เทศบาล 1

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

19 ทาบุญเดือนห้าห่มผ้าพระนอน

- ขบวนแห่ผ้าห่มพระ และพิธหี ม่ ผ้าพระพุทธ
มหัตตมงคล (พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่)
- พิธสี รงน้าพระนอน พระพุทธรูปพันปี
รูปเหมือนหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืด
รูปเหมือนหลวงปู่พระมงคลพฤฒาจารย์ และ
รูปเหมือนพระครูมงคลสถิต อดีตเจ้าอาวาส
- การทาบุญพระประจาวันเกิด
- พิธที าบุญทักษิณานุประทานอุทศิ แด่
บูรพาจารย์ และบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ
- พิธสี รงน้าพระสงฆ์ผู้ทรงคุณ
- พิธรี ดน้าดาหัวผู้สูงอายุในชุมชน
- มหรสพและการละเล่นพื้นบ้าน / การก่อ
เจดีย์ทราย

100,000 วัดมหัตตมังคลาราม
(วัดหาดใหญ่ใน)

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
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พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
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มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
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ส.ค.
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

20 ปรับปรุงอาคารโรงยิมเนเซี่ยม
สนามกีฬาจิระนคร

- งานรื้อถอน,ติดตั้งและปรับแต่งพื้นไม้ปาเก้
และทาน้ายาเคลือบเงา
- งานรื้อถอนสกัดผิวทรายล้างและติดตั้งพื้น
ทรายล้างใหม่บริเวณบันไดเดิม พร้อมติดตั้ง
จมูกบันไดอลูมิเนียม
- งานขัดล้างพื้นทรายล้างเดิมพร้อมลงน้ายา
เคลือบ
- งานเปลี่ยนแผ่นช่องระบายอากาศใต้ที่นั่ง
บริเวณที่นั่งอัฒจันทร์ภายใน พร้อมทาสี
- งานเปลี่ยนประตูบานเปิดไม้
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

697,000 อาคารโรงยิมเนเซี่ยม สานักการศึกษา
สนามกีฬาจิระนคร ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

21 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ่

- งานรื้อพื้นคอนกรีต รื้อพื้นตัวหนอน
- งานเทคอนกรีต
- งานคันหิน
- งานปูกระเบื้องคอนกรีต
- ติดตั้งแผงกันแดด
- งานป้ายอาคาร
- งานแผงบานเกร็ด
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

1,470,000 อาคารอเนกประสงค์ สานักการศึกษา
สนามกีฬาจิระนคร ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

22 ก่อสร้างสนามตะกร้อพร้อม
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและรั้วกั้น
โดยรอบ

- งานรื้อพื้นเดิม
- งานปรับปรุงพื้นคอนกรีต
- งานรั้วตาข่าย สูง 2 ม.
- พื้นยางพาราเคลือบอะคริลิค
- พื้นทาสีอิมัลชั่น รวมสีรองพื้น
- งานไฟฟ้า
- ชุดเสาตะกร้อ พร้อมตาข่าย
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

634,000 ลานกีฬาพรุแม่สอน
ข้างห้างบิ๊กซีเอ็กตร้า
หาดใหญ่

23 ปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดและ
ซ่อมแซมประตูบานเลื่อนเหล็ก
อาคารโรงยิมเนเซี่ยม สนาม
กีฬาจิระนคร

- งานรื้อถอนเฉพาะกระจกบานเกล็ด
- งานติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง
- งานติดตั้งแผงกันสาดเหล็กพร้อมงานตกแต่ง
- งานซ่อมแซมประตูบานเลื่อนเหล็กเดิม
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกาหนด)

388,000 อาคารโรงยิมเนเซี่ยม สานักการศึกษา
สนามกีฬาจิระนคร ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
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สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
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พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

24 อุดหนุนสมาคมส่งเสริมกีฬา
นครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนสมาคมในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆของชมรมสังกัด
สมาคมส่งเสริมกีฬานครหาดใหญ่ ได้แก่
- กีฬาฟุตบอล
- กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม
- กีฬาตะกร้อชายหาด
- กีฬาบาสเกตบอล
- จัดการแข่งขัน THAI ANGEL CYCLING
- ส่งสริมสุขภาพและออกกาลังกายด้วยกีฬา
ลีลาศขั้นพื้นฐาน
- จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
- การเข้าร่วมมหกรรมไท้เก๊กภาคใต้
- จัดการแข่งขันกีฬาสเก็ตชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ประจาปี 2563
- จัดการแข่งขันวิง่ วิสาขพุทธบูชา

25 สนับสนุนกิจการด้านศาสนา
อุดหนุนกิจการวัดมหัตตมังคลาราม
และการอนุรักษ์ บารุงรักษา
- โครงการอบรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน
ศิลปะ วัฒนธรรม
- ศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

2,200,000 ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

100,000 วัดมหัตตมังคลาราม

36

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สมาคมส่งเสริม
กีฬานครหาดใหญ่

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ
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เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

อุดหนุนกิจการวัดหงษ์ประดิษฐาราม
- โครงการส่งเสริมศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

100,000 วัดหงษ์ประดิษฐาราม

อุดหนุนกิจการวัดโคกสมานคุณ
- โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
- โครงการส่งเสริมเยาวชน เข้าวัดวันอาทิตย์

200,000 วัดโคกสมานคุณ

อุดหนุนกิจการมัสยิดมะมูดีย๊ะ
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มัสยิดมะมูดีย๊ะ

อุดหนุนกิจการมัสยิดหน้าควน (นูรุดดีน)
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

400,000 มัสยิดหน้าควน
(นูรุดดีน)

อุดหนุนกิจการมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม
หาดใหญ่
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรม เดือนรอมฎอน

200,000 มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิมหาดใหญ่

อุดหนุนกิจการมัสยิดกลางดีนุลอิสลาม
(มัสยิดสถานี 2)
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรม เดือนรอมฎอน

150,000 มัสยิดกลางดีนุลอิสลาม
(มัสยิดสถานี 2)

อุดหนุนกิจการมูลนิธเิ สียงสัจธรรม
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มูลนิธเิ สียงสัจธรรม
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

อุดหนุนกิจการมูลนิธสิ ะอีด
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มูลนิธสิ ะอีด

อุดหนุนกิจการสมาคมคนตาบอดมุสลิม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน
อุดหนุนกิจการสมาคมมุสลิมหาดใหญ่
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

50,000 สมาคมคนตาบอด
มุสลิม
150,000 สมาคมมุสลิมหาดใหญ่

อุดหนุนกิจการสมาคมชาวเหนือ-อีสาน
- โครงการงานประเพณียี่เป็ง
- โครงการงานตานก๋วยสลาก
- โครงการงานขันโตกดินเนอร์ ปี๋ใหม่เมือง

500,000 สมาคมชาวเหนืออีสาน

อุดหนุนกิจการคริสตจักรหาดใหญ่
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
อุดหนุนกิจการคริสตจักรพระสิริ
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
รวม

1,500,000 คริสตจักรหาดใหญ่
150,000 คริสตจักรพระสิริ
36,579,000
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 สมทบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

2 สมทบเบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีรายได้น้อย

3 สมทบเบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ ยเอดส์ที่มีรายได้น้อย
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

1,275,600 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่
393,600 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่
156,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่
1,825,200
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1.6 แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ

แบบ ผด.02

40

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 คัดแยกขยะในชุมชน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
2. จัดอบรม่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะแก่ประชาชนฯ
3. จัดประชุมแกนนาเครือข่ายชุมชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม
4. เดินรณรงค์แบบเคาะประตูบา้ นในพื้นที่
เป้าหมาย
5. จัดอบรมการคัดแยกขยะอินทรีย์และฝึก
ปฏิบตั ิการทาปุ๋ยหมักฯ
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะสัญจร
ในชุมชน
7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะและ
นาขยะกลับไปใช้ประโยชน์ของชุมชน
8. สารวจครัวเรือนที่คัดแยกขยะในชุมชน
และสถานประกอบการ
9. สารวจความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน
10. สรุปผลการดาเนินงาน

300,000 ชุมชน จานวน
43 ชุมชน
(รวมสถาน
ประกอบการ)

รวม

300,000
40

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จ้างเหมากวาดดูแลและรักษา 1.แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดขอบเขตจ้าง
ความสะอาด พื้นที่สาธารณะใน เหมากวาดดูแลและรักษาความสะอาด พื้นที่
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
เขต 2
2. ประชุมคณะกรรมการกาหนดขอบเขตฯ
3. คัดเลือกผู้รับจ้างเหมากวาดดูแลและรักษา
ความสะอาด
4. ขออนุมัติดาเนินโครงการ
5. ส่งเอกสารให้ผ่านพัสดุ สานักการคลัง
ดาเนินการตามระเบียบฯ
6. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้าง
โครงการฯ
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาวัน
8. สรุปผลและประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน
9. สิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

6,000,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

สานักการ
สาธารณสุขฯ

รายการที่ 1 ดาเนินการ เดือน ก.ย.2562
รายการที่ 2-5 ดาเนินการ เดือน ต.ค.2562
รายการที่ 6-9 ดาเนินการ ต.ค.2562- ก.ย. 2563

41

โครงการ

2 จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูล
ฝอย เขต 3 และ เขต 4

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1.แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดขอบเขตจ้าง
เหมาเอกชนดาเนินการเก็บขยะมูลฝอย
2. ประชุมคณะกรรมการกาหนดขอบเขตฯ
3. เสนอขออนุมัติดาเนินโครงการ
4. ส่งเอกสารให้ผ่านพัสดุ สานักการคลัง
ดาเนินการตามระเบียบฯ
5. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้าง
โครงการฯ
6. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาวัน
7. สรุปผลและประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน
8. สิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ

3 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
1.ขออนุมัติดาเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รักษา 2.ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ความสะอาด
3. ประชุมชีแ้ จง คัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าร่วม
โครงการ
4. อบรมผู้เข้าร่วมโครงการฯ
5. เดินทางศึกษาดูงานต่างพื้นที่
6. สรุปผลการดาเนินโครงการเสนอ
ผู้บงั คับบัญชา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

25,000,000 พื้นที่ เขต 3 บางส่วน สานักการ
และเขต 4 ทั้งหมด สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

500,000 - ภายในเขตเทศบาล กระบี
สานั,่ พักงการ
งา,ภูเก็ต
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

42

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

รายการที่ 1-4 ดาเนินการ เดือน ก.ย.2562
รายการที่ 5-8 ดาเนินการ เดือน พ.ย.2562- กย.2563

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

4 พัฒนาสุขาภิบาลตลาดสด
1.ขออนุมัติโครงการ
ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 2.แต่งตั้งคณะทางาน
3. ประชุมคณะทางาน
4. ประเมินผลด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ
ตลาด
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการเสนอ
ผู้บงั คับบัญชา
5 จ้างเหมารื้อลอกคูระบายน้า

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ควบคุมการปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้างโครงการ
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาวัน
4. สิ้นสุดระยะโครงการ
5. สรุปผลและประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน

6 รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนฯ
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้าง
ความตระหนัก
4. จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด
5. ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

80,000 ตลาดสดพลาซ่า 3

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

2,000,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ

200,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
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พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

7 รณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูล 1. ประชุม/แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ฝอยและการนามูลฝอยกลับมา 2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ใช้ประโยชน์
3. จัดอบรม
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ
5. สรุปรายงานผล
6. ติดตามและประเมินผล

200,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

8 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

100,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ

1.ขออนุมัติโครงการ
2. ดาเนินโครงการ
6. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการเสนอ
ผู้บงั คับบัญชา

9 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายใน ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
โดยทาการ ติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED
ขนาด 50 วัตต์ พื้นที่สนามเด็กเล่นบริเวณ
ถนนภายในสวนสาธารณะช่วงร้านอาหารบน
เขาถึงสานักงานสวนสาธารณะ, บริเวณลาน
จอดรถท้าวมหาพรหม, บริเวณค่ายลูกเสือ
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

1,600,000 สวนสาธารณะ
สานักการช่าง
เทศบาลนคร หาดใหญ่ ส่วนการโยธา
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10 ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศั น์และ
ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหลัง
ลานพระบรมรูป ร.5
(สวนสาธารณะเทศบาลนคร
หาดใหญ่)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศั น์และปรับปรุงผิว
จราจรบริเวณหลังลานพระบรมรูป ร.5
(สวนสาธารณะเทศบาลนคร หาดใหญ่)
โดยทาการ
- ก่อสร้างทางเท้าบนรางระบายน้าแบบ
ยกระดับขนาดปากกว้าง 0.90 เมตร ยาว
ประมาณ 165 เมตร
- ก่อสร้างทางเท้า (ฟุตบาท) ความกว้าง
2.00 เมตร ยาวประมาณ 165 เมตร
- ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล.ขนาด
0.15 x 0.45 x165 เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
1.00 เมตร ยาวประมาณ 165 เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
8.00 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้าง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 165 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 825 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่เทศบาลกาหนด)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1,300,000 สวนสาธารณะ
สานักการช่าง
เทศบาลนคร หาดใหญ่ ส่วนการโยธา
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

11 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตบริเวณถนนหน้าลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ
ถนนหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่
5 โดยทาการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างระหว่าง
4.60-5.35 เมตร ความยาว 150.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 746.00 ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

373,000 สวนสาธารณะ
สานักการช่าง
เทศบาลนคร หาดใหญ่ ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

12 ปรับปรุงซุ้มและประตูทางเข้า
สวนสาธารณะเทศบาลนคร
หาดใหญ่

ปรับปรุงซุ้มประตูและประตู้เข้าออก
สวนสาธารณะ จานวน 5 แห่ง ดังนี้
1.ประตูเรือนเพาะชาขนาดกว้าง 10 เมตร
2. ประตูศาลากลางน้า ขนาดกว้าง 15 เมตร
3. ประตูศาลาดอกเห็ดขนาดกว้าง 10 เมตร
4. ประตูกองอานวยการขนาดกว้าง 12 เมตร
5. ประตูหอศิลป์ขนาดกว้าง 12 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

2,600,000 สวนสาธารณะ
สานักการช่าง
เทศบาลนคร หาดใหญ่ ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

13 ปรับปรุงอาคารหน้าสานักงาน
สวนสาธารณะ

ปรับปรุงอาคารหน้าสานักงานสวนสาธารณะ
ขนาดกว้าง 5.77 เมตรยาว 9.25 เมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

350,000 สวนสาธารณะ
สานักการช่าง
เทศบาลนคร หาดใหญ่ ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

14 ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ

80,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

15 จัดกิจกรรม รณรงค์ สร้าง
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ
จิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

80,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

16 จัดกิจกรรมวันปลอดรถลดโลก
ร้อน
17 การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก

จัดกิจกรรมวันปลอดรถ ลดโลกร้อน

100,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
100,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

18 ก่อสร้างระบบกาจัดสิ่งปฏิกูล
ทดแทนของเก่าที่ชารุด

ก่อสร้างระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลทดแทนของเก่า
ที่ชารุด โดยจุลินทรีย์ชีวภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 80 ลบ.ม.ต่อวัน จานวน 1 แห่ง
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
1. จัดทาแบบแปลนและกาหนดราคากลาง
2. ขอนุมัติและจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ดาเนินการก่อสร้าง/ติดตั้ง/จัดกิจกรรม

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโลก

20,000,000 สถานที่ระบบ
สานักการช่าง
ปรับปรุงคุณภาพน้า ส่วนช่างสุขาภิบาล
เทศบาลนครหาดใหญ่
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19 ปรับปรุงซ่อมแซมสานักงาน
ระบบปรับปรุงคณภาพน้า

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสานักงานระบบปรับปรุง
คณภาพน้า
โดยทาการ
- งานปรับปรุงป้ายสานักงาน และประตูรั้ว
- งานปรับปรุงระบบท่อน้าดี/น้าเสียและ
ระบบบาบัดสุขาภิบาล
-งานปรับปรุงห้องประชุม
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
1. จัดทาแบบแปลนและกาหนดราคากลาง
2. ขอนุมัติและจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ดาเนินการก่อสร้าง/ติดตั้ง/จัดกิจกรรม

20 ค่าจ้างดาเนินการกาจัดขยะมูล จ้างเหมาเอกชนดาเนินการกาจัดมูลฝอย
ฝอย
ชุมชนในอัตราตันละ 290 บาท เป็น
ระยะเวลา
12 เดือน
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

1,300,000 บริเวณสานักงาน
ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้า

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

22,500,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

84,463,000
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49

50

51

52

53

54

55

56

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ - จัดการแข่งขันประกวดโครงงานด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
- จัดอบรมความรู้และฐานกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

80,000 หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่ และ
สถานที่เกี่ยวข้องกับ
การทากิจกรรม
ฐานความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม
80,000
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
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และเยาวชน
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2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

จัดกิจกรรมแสดงแสง สี เสียง ร่วมกันนับ
ถอยหลังเข้าสู่ปใี หม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของหาดใหญ่ และประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

3,000,000 ถนนเสน่หานุสรณ์

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ

2 เทศกาลกินเจหาดใหญ่
แสดงคณะสิงโต มังกรจากจังหวัดนครสวรรค์
(อุดหนุนสมาคม สมาพันธ์ธรุ กิจ ขบวนแห่พระ ประกวดรถแห่พระ ประกวด
การท่องเที่ยว จ.สงขลา)
หนูน้อยเจี๊ยะฉ่าย ประกวดเชฟน้อยคู่หเู จ
แข่งขันกินอาหารเจ กิจกรรม 9 เมนูจาก
9 คนดัง กิจกรรมบนเวที

1,800,000 บริเวณสวนหย่อม
สานักปลัดเทศบาล
ศุภสารรังสรรค์
ฝ่ายอานวยการ
(หน้ามูลนิธทิ ง่ เซียเซี่ย
ยงตึ๊ง)

3 เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
(อุดหนุนให้สมาคมฮากกา
หาดใหญ่)

การแสดงสิงโต มังกรจากจังหวัดนครสวรรค์
การแสดงนาฏศิลป์จีน ประดับเต็งลั้งรอบงาน
อุโมงค์ไฟ ประกวด Miss hatyai Chinese
ประกวดหนูน้อย Chinese Kids และ
ประกวดร้องเพลงจีน

2,000,000 บริเวณโรงเรียน
ศรีนครมูลนิธิ
ถนนธรรมนูญวิถี

4 เดิน-วิง่ หาดใหญ่มาราธอน
(อุดหนุนให้สมาคมนักวิง่
หาดใหญ่)

จัดกิจกรรมเดินวิง่ ส่งเสริมให้ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวได้ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

600,000 สนามกีฬาจิระนคร
หาดใหญ่
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3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

5 อาหารหรอยผลไม้อร่อยและ
ของดีเมืองใต้ (อุดหนุนสมาคม
สมาพันธ์ ธุรกิจการท่องเที่ยว
จ.สงขลา)

จัดกิจกรรมออกร้านอาหาร ผลไม้ และของดี
เมืองใต้ สินค้า OTOP ประกวดเมนูพเิ ศษ
และแสดงศิลปวัฒนธรรม

650,000 บริเวณสวนหย่อม
สานักปลัดเทศบาล
ศุภสารรังสรรค์
ฝ่ายอานวยการ
(หน้ามูลนิธทิ ง่ เซียเซี่ย
ยงตึ๊ง)

6 Hatyai Hard Sale (อุดหนุน
หอการค้าจังหวัดสงขลา)
7 อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ไหว้พระจันทร์ (อุดหนุนสมาคม
ร่วมใจสามัคคีธรรม (โผวเล้ง
หาดใหญ่))

จัดให้ผู้ประกอบการต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดส่วนลดราคาพิเศษในช่วงเทศกาลนั้น
ตกแต่งสถานที่ด้วยเต็งลั้ง แสดงคณะแห่มังกร
เชิดสิงโต ประกวดธิดาดวงจันทร์ ประกวด
การจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ แข่งกินขนมไหว้
พระจันทร์ และการแสดงนาฎศิลป์จีน

1,500,000 ในเขตอาเภอหาดใหญ่ สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
1,000,000 บริเวณหน้าสถานี
สานักปลัดเทศบาล
รถไฟหาดใหญ่
ฝ่ายอานวยการ
ถนนธรรมนูญวิถี
ถึงหน้าห้างโอเดียน
หาดใหญ่

8 สืบสานงานประเพณีไหว้บะ๊ จ่าง ตกแต่งซุ้มเทพเจ้าซีหงวนและเทพเจ้าองค์
และเชิดสิงโต (สมาคมธุรกิจการ อื่นๆ การแสดงคณะสิงโต มังกร เองกอ
ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา)
แข่งขันกินบ๊ะจ่าง และการแสดงบนเวที
รวม

550,000 บริเวณ
ถนนนิพทั ธ์อุทศิ 1

11,100,000
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ที่
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
(สวนผักคนเมือง)

พัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักในชุมชนโดย
การนาวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์

100,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

2 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สนใจในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

200,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

3 ส่งเสริมการกาหนดมาตรฐาน
และออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการออกแบบ
และสร้างตัวอย่างต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์มาตรฐาน

100,000 กองสวัสดิการสังคม
ทน.หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

รวม

400,000
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3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านการตลาด

ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดพลาซ่า 1,2,3
และตลาดริมทางรถไฟ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ไปศึกษาดูงาน
ตามที่เทศบาลกาหนด

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

800,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่/นอก
เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

800,000
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3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
3.3 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 จัดกิจกรรมวันเทศบาล

จัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
พนักงานของเทศบาลตระหนักถึงบทบาทและ
ความสาคัญของการปกครองในรูปแบบ
เทศบาล

2 จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล และนายกเทศมนตรี ของเทศบาล
นครหาดใหญ่

3 จัดอบรมพัฒนาบุคลากร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทางาน
ให้กับบุคลากรทุกสานัก/กอง
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทางาน
ให้กับนายกเทศมนตรี, รองนายกฯ, ที่ปรึกษา
นายกฯ เลขานุการนายกฯ, สมาชิกสภาฯ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

4 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
สาหรับคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

150,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักปลัด
ฝ่ายบริหารฯ

14,000,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักปลัด
ฝ่ายบริหารฯ

4,000,000 สานักงานเทศบาล
สานักปลัดฯ
นครหาดใหญ่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
1,000,000 สานักงานเทศบาล
สานักปลัดฯ
นครหาดใหญ่หรือ
ฝ่ายบริหารงานฯ
สถานที่อื่นทั้งภายใน
และนอกราชอาณาจักร
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

5 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าชายหญิง ชั้น 1-2 และ 3 ด้านทิศ
ตะวันตกอาคารสานักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าชาย-หญิงชั้น 1-2
และ 3 ด้านทิศตะวันตก ให้กลับมาใช้งานได้
ตามปกติ
(รายละเอียตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

6 พัฒนาระบบบริการการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One Stop Service)
และระบบคิวของเทศบาลนคร
หาดใหญ่

พัฒนาระบบบริการของสานักงานให้เป็น
ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One-Stop Service) และระบบคิวของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

7 ปรับปรุงห้องประชุม Command ปรับปรุงห้องประชุม Command ชั้น 2 ตึก
หน้าของเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

450,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารงานฯ

8,000,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ

1,050,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ

8 ปรับปรุงห้องกิจการสภา
เทศบาลนครหาดใหญ๋

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องกิจการสภาฯ ให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)

500,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ

9 อาสา 200000 ก้าวสู่มวลชน
ท้องถิ่น

- ฝึกอบรมอาสาสองแสน (074-200000) รุ่น
ใหม่ รุ่นที่ 6 จานวน 60 คน
- การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกอาสาสองแสน
(074-200000) รุ่นที่ 1-5 ศึกษาดูงาน จานวน
80 คน

500,000 สถานที่เอกชน

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ
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ที่

โครงการ

10 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายสาหรับประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1.จัดทาโครงการและขออนุมัติดาเนินการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
เตรียมความพร้อมในการดาเนินงาน
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อประสานงานขอสนับสนุนวิทยากร
ด้านกฎหมาย
5. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
6. ดาเนินการซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทาง
ราชการ
7. จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
8. ดาเนินการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย 1 วัน
โดยวิธกี ารอภิปราย เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ประชาชนควรรู้

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

150,000 สถานที่เอกชน
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

11 พลเมืองหาดใหญ่ ร่วมใจ
เคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต

1.จัดทาโครงการและขออนุมัติดาเนินการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
เตรียมความพร้อมในการดาเนินงาน
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อประสานงานขอสนับสนุนวิทยากร
5. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
6. ดาเนินการซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทาง
ราชการ
7. จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
8. ดาเนินการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย 1 วัน
9. ประเมินผลจากแบบประเมินในด้านความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
10. รายงานการอบรมโครงการ

150,000 สถานที่เอกชน

12 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเตรียม
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

- จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
- จัดทาแผนการดาเนินงาน
- การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

450,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

13 ประเมินความสาเร็จตามยุทธ
ศาตร์การพัฒนาเทศบาลนคร
หาดใหญ่

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่

250,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

14 แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนและ
ผู้สนใจ

จัดการแถลงข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายแก่สื่อมวลชนและประชาชน

150,000 สานักงาน ทน.หาด
ใหญ
โรงแรม

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

15 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิ
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์เทศบาลนคร
หาดใหญ่

จัดอบรมบุคลากรในสังกัด ทน.หาดใหญ่ ที่
ทาหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง/ปี
จานวน 60 คน

150,000 สานักงาน ทน.หาด
ใหญ
โรงแรม

กองวิชการฯ
ฝ่ายบริการฯ

560,000 ห้องฝ่ายพัฒนารยได้
ห้องฝ่ายแผนที่ภาษี

สานักกาคลัง

16 ปรับปรุงสถานที่ทางานห้องฝ่าย ปรับปรุงสถานที่ทางาน ห้องฝ่ายพัฒนารายได้
พัฒนารายได้และห้องฝ่ายแผน และห้องฝ่ายแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน โดย
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทาการ
-รื้อถอน
-งานปรับปรุง
-งานติดตั้งตู้เอกสาร
-งานติดตั้งเค้าน์เตอร์
-งานติดตั้งผนังสาเร็จ พร้อมโครงเคร่า
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

รวม

31,510,000
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ที่

59

60

61

62

63

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง
การประเมินผลงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สูงขึ้น ประจาปี 2563

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

การจัดให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน แสดงผลงาน
และนาเสนอผลงานพร้อมเอกสาร พร้อมรับ
การประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานและด้านผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่

789,000 โรงเรียนในสังกัด
สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

รวม

789,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ

ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 ชุดเฉพาะกิจพิทกั ษ์เมืองหาดใหญ่ จ้างบุคคลธรรมดา ดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

5,760,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักปลัด
ฝ่ายปกครอง

2 ตาสับปะรด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการระวังภัย/ระวังเมืองภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ร่วมกันทั้งฝ่ายภาครัฐและภาค
ประชาชนต่างๆ

200,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักปลัด
ฝ่ายปกครอง

3 อบรมสัมนาหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

จัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้กับ (อปพร.)

200,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

4 จัดฝึกอบรมพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
5 จัดฝึกอบรมสาธารณภัยเบื้องต้น
ให้กับพนักงานเทศบาล

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จัดฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณภัยเบื้องต้น
ให้กับพนักงานเทศบาล

500,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
400,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ

ผด.02

โครงการ

6 ปรับปรุงห้องพักเวรสถานี
ดับเพลิงสามชัย

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อปรับปรุงห้องพักเวร สถานีดับเพลิงสามชัย
เช่น ทาการรื้อถอนในส่วนที่จะปรับปรุง เป็น
ต้น (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
เทศบาลกาหนด)
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

96,000 สถานีดับเพลิงสามชัย สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

7,156,000
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ที่

62

63

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 5
เทศบาล 5 เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาและการจัดทาบริการด้าน
สาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

6,000,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขโรงเรียน
เทศบาล 5

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหาร
สาธารณสุข

2 ก่อสร้างประตูเข้า-ออก
ก่อสร้างประตูเข้า-ออก ศูนย์บริการ
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียน สาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1 เพื่อเปิดให้
เทศบาล 1
ประชาชนมาใช้บริการได้อย่างสะดวก

426,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขโรงเรียน
เทศบาล 1

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหาร
สาธารณสุข

3 จัดหาระบบออกใบอนุญาต
จัดหาระบบออกใบอนุญาตสถานประกอบการ
สถานประกอบการค้าตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

250,000 สานักการสาธารณสุขฯ สานักการ
สาธารณสุขฯ กลุ่ม
งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

4 ปรับปรุงต่อเติมห้องทางาน
ภายใน สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงห้องทางานภายในสานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยทาการ
- รื้อถอนในส่วนที่จะทาการปรับปรุง
- งานปรับปรุง
- งานติดตั้งหลังคา พร้อมโครงหลังคา
- งานติดตั้งโครงเหล็ก พร้อมบุแผ่นยิปซั่ม
บอร์ดด้านข้างผนัง
- งานปรับระดับพื้น พร้อมปูกระเบื้อง
- งานติดตั้งผนังก่ออิฐมวลเบา
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าว
- งานประตู - หน้าต่าง
- งานระบบไฟฟ้า
- งานครุภณ
ั ฑ์

162,000 สานักการสาธารณสุขฯ สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

5 ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณรอบ
ศูนย์ฯหาดใหญ่ชีวาสุข

ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณรอบศูนย์ฯหาดใหญ่
ชีวาสุข เพื่อให้บริการประชาชนด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพแบบ
ผสมผสาน
และเพื่อปรับปรุงสถานที่ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวกและมีความปลอดภัย

750,000 ศูนย์บริการ
สานักการ
สาธารณสุขหาดใหญ่ สาธารณสุขฯ
ชีวาสุข
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

รวม

7,588,000
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ที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 เทศบาลพบประชาชน
เยี่ยมบ้าน แลเมือง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

จัดกิจกรรม เทศบาลพบประชาชน..เยี่ยม
บ้านแลเมือง ครอบคลุมทุกชุมชน

1,000,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

รวม

1,000,000

64

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการ
สาธารณสุขฯ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ปรับปรุงถนนภายในสานักงาน ก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ในบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลเป็น ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
340.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,060.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1,591,000 ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

1,591,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 ปรับปรุงสานักงานปฏิบตั ิการ ปรับปรุงห้องนา, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า,
ฝ่ายวิศวกรรมโยธาถนนสัจจกุล ปรับปรุงภายในสานักงาน
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

300,000 สานักงานปฏิบตั ิการ
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
ถนนสัจจกุล
300,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.7 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ

ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ปรับปรุงหอประชุมจัตุรัสนคร
หาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ปรับปรุงระบบภาพ แสง สี เสียง หอประชุม
เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยทาการปรับปรุง
ระบบเสียงหอประชุม, ปรับปรุงระบบภาพ
หอประชุม, ปรับปรุงระบบไฟเวทีหอประชุม,
พร้อมติดตั้งและเดินระบบ
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

4,000,000 หอประชุมจัตุรัส
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายอานวยการ
งานเทศพาณิชย์

4,000,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.8 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ

ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ฝึกอบรมความรู้และมารยาทใน เพื่ออบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานในการ
การใช้บริการสถานีขนส่งและ ให้บริการกับประชาชนที่เข้ามาใช้สถานีขนส่ง
การให้บริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความประทับใจและมีความพึง
พอใจในการติดต่อสอบถามข้อต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

30,000 สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารฯ

30,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.9 งบเฉพาะการการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดาเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ปญ
ั หาอุทกภัยของเทศบาลนคร
หาดใหญ่
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

800,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
800,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
บริเวณแยกถนนแสงจันทร์

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เปลี่ยนเสาสัญญาณไฟจราจรจากเดิมซึ่งใช้
งานมานาน มีการเสื่อมสภาพแล้ว พร้อมขุด
เจาะฝังท่อร้อยสายใต้ดิน จานวน 3 ทางแยก
ดังนี้
- ถ.ธรรมนูญวิถีตัดกับ ถ.แสงจันทร์
- ถ.ศุภสารรังสรรค์ตัดกับ ถ.แสงจันทร์
- ถ.ประชาธิปตั ย์ตัดกับ ถ.แสงจันทร์

เปลี่ยนเสาสัญญาณไฟจราจรจากเดิมซึ่งใช้งานมานาน
2 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
บริเวณแยกถนนศุภสารรังสรรค์ มีการเสื่อมสภาพแล้ว พร้อมขุดเจาะฝังท่อร้อยสาย
ใต้ดิน จานวน 3 ทางแยก ดังนี้
- ถ.ศุภสารรังสรรค์ ตัดกับ ซอย 3
ถ.ศุภสารรังสรรค์
และบุญรอดอุทิศ
- ถ.ศุภสารรังสรรค์ ตัดกับ ถ.สามชัย
- ถ.ศุภสารรังสรรค์ ตัดกับ ถ.ประชาธิปัติย์ 1

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

900,000 ริเวณถนนแสงจันทร์

1,000,000 บริเวณถนนศุภสาร
รังสรรค์
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ

แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

3 ปรับปรุงเกาะกลาง
ถนนกาญจนวนิชบริเวณแยก
คลองเรียน

ทาการตัดเกาะกลางถนน เพื่อทาช่องรอเลี้ยว
ความยาวไม่น้อยกว่า 30 ม. พร้อมปูผิว
จราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ
60 ตร.ม. และย้ายแนวรั้วต้นไม้ พร้อมเสา
สัญญาณไฟจราจรและรั้วสแตนเลส

300,000 บริเวณแยกคลองเรียน สานักการช่าง
ส่วนการโยธา

4 จ้างเหมาตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก หนา 3
มิลลิเมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000
ตร.ม. บริเวณถนนสายต่างๆ

4,500,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา

5 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนโชคสมาน 5 ซอย 21
6 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนโชคสมาน 5 ซอย 20
7 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนโชคสมาน 5 ซอย 19
8 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนโชคสมาน 5 ซอย 15
9 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนโชคสมาน 5 ซอย 11
10 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนโชคสมาน 5 ซอย 9
11 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนสุทธิสมิทธ์

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 8 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 10 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 10 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 13 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 15 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 15 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 12 ชุด

179,000 ถนนโชคสมาน 5
ซอย 21
224,000 ถนนโชคสมาน 5
ซอย 20
224,000 ถนนโชคสมาน 5
ซอย 19
292,000 ถนนโชคสมาน 5
ซอย 15
337,000 ถนนโชคสมาน 5
ซอย 11
337,000 ถนนโชคสมาน 5
ซอย 9
269,000 ถนนสุทธิสมิทธ์

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
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ที่

โครงการ

12 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนวัดปลักกริม
13 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนชื่นอุทศิ แก้วสมิทธ์พฒ
ั นา
14 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนบุญวรรณโณ
15 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนสันติราษฎร์
16 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเพชรเกษม ซอย 35
17 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเทศาพัฒนา ซอย 2
18 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเทศาพัฒนา ซอย 3
19 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเทศาพัฒนา ซอย 4
20 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเทศาพัฒนา ซอย 5
21 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเทศาพัฒนา ซอย 5/1
22 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเทศาพัฒนา ซอย 6

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 13 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 12 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 13 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 12 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 14 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 12 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 13 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 14 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 11 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 16 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 10 ชุด

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

292,000 ถนนวัดปลักกริม
269,000 ถนนชื่นอุทศิ แก้ว
สมิทธ์พฒ
ั นา
292,000 ถนนบุญวรรณโณ
269,000 ถนนสันติราษฎร์
314,000 ถนนเพชรเกษม
ซอย 35
269,000 ถนนเทศาพัฒนา
ซอย 2
292,000 ถนนเทศาพัฒนา
ซอย 3
314,000 ถนนเทศาพัฒนา
ซอย 4
247,000 ถนนเทศาพัฒนา
ซอย 5
359,000 ถนนเทศาพัฒนา
ซอย 5/1
224,000 ถนนเทศาพัฒนา
ซอย 6
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สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
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ที่

โครงการ

23 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเทศาพัฒนา ซอย 7
24 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถนนกาญจนวนิช ซอย 12
25 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนกาญจนวนิช ซอย 12/1
26 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนกาญจนวนิช ซอย 13
27 ปรับปรุงแสงสว่าง
ซอยสุภาพอ่อนหวาน 1
28 ปรับปรุงแสงสว่าง
ซอยสุภาพอ่อนหวาน
29 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนกาญจนวนิช ซอย 2
30 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนคล่องดาริห์
31 ปรับปรุงแสงสว่างถนนทวีรัตน์
32 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเทียนจ่ออุทศิ 2
33 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเทียนจ่ออุทศิ 3

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 13 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 8 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 10 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 10 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 11 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 8 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 14 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 14 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 9 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 9 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 9 ชุด

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

292,000 ถนนเทศาพัฒนา
สานักการช่าง
ซอย 7
ส่วนการโยธา
141,000 ถนนกาญจนวนิช
สานักการช่าง
ซอย 12
ส่วนการโยธา
177,000 ถนนกาญจนวนิช
สานักการช่าง
ซอย 12/1
ส่วนการโยธา
265,000 ถนนกาญจนวนิช
สานักการช่าง
ซอย 13
ส่วนการโยธา
194,000 ซอยสุภาพอ่อนหวาน 1 สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
136,000 ซอยสุภาพอ่อนหวาน สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
247,000 ถนนกาญจนวนิช
สานักการช่าง
ซอย 2
ส่วนการโยธา
246,000 ถนนคล่องดาริห์
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
159,000 ถนนทวีรัตน์
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
158,000 ถนนเทียนจ่ออุทศิ 2 สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
349,000 ถนนเทียนจ่ออุทศิ 3 สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
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34 ปรับปรุงแสงสว่าง
ซอยพระอาทิตย์
35 ปรับปรุงแสงสว่าง
ซอยพระจันทร์
36 ปรับปรุงแสงสว่าง
ซอยพระศุกร์
37 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเพชรเกษม ซอย 47
38 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเพชรเกษม ซอย 49
39 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเพชรเกษม ซอย 51
40 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนเพชรเกษม ซอย 57
41 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนกาญจนวนิช ซอย 7
42 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนกาญจนวนิช ซอย 6
43 ปรับปรุงแสงสว่าง
ถนนกาญจนวนิช ซอย 9

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 9 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 7 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 8 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 14 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 11 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 13 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 8 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 10 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 11 ชุด
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 120 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 11 ชุด

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

159,000 ซอยพระอาทิตย์
123,000 ซอยพระจันทร์
141,000 ซอยพระศุกร์
247,000 ถนนเพชรเกษม
ซอย 47
194,000 ถนนเพชรเกษม
ซอย 49
230,000 ถนนเพชรเกษม
ซอย 51
141,000 ถนนเพชรเกษม
ซอย 57
177,000 ถนนกาญจนวนิช
ซอย 7
187,000 ถนนกาญจนวนิช
ซอย 6
194,000 ถนนกาญจนวนิช
ซอย 9
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
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44 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนธรรมนูญวิถี
จากแยกถนนราษฏ์ยินดี
ถึงถนนเสน่หานุสรณ์

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กรีดรูปทรงโมเดิล ความสูง
8.00 เมตร พร้อมโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน
180 วัตต์ พร้อมฐานเสา จานวน 114 ต้น
และตู้ควบคุม จานวน 4 ชุด (รูปแบบและ
รายละเอียดก่อสร้างตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

8,300,000 ถนนธรรมนูญวิถี

45 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า ก่อสร้างบานประตูระบายน้าแบบบานหมุน
แก้มลิงศูนย์วจิ ัยการยาง
พร้อมท่อส่งน้าขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 1.20
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด)
1. จัดทาแบบแปลนและกาหนดราคากลาง
2. ขอนุมัติและจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ดาเนินการก่อสร้าง/ติดตั้ง/จัดกิจกรรม

750,000 บริเวณแก้มลิง
ศูนย์วจิ ัยการยาง

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

46 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคในการ
ปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตประปาใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่

1,000,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา

47 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1,000,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภาคในการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
รวม

26,910,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง
ระบายน้้า บริเวณปลายซอย
10/13 ถนนเพชรเกษม

- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล.บนรางระบายน้้า แบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
ปากกว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ 88.60
เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
5.30-6.00 เมตร ยาวประมาณ 44.30 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
261 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

550,000 บริเวณปลายซอย
ส้านักการช่าง
10/13 ถนนเพชรเกษม ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 1

2 ปรับปรุงทางเท้า บริเวณ
ปรับปรุงทางเท้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตร.ม.
โดยรอบโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็ง
เสียงสามัคคี)

3,000,000 บริเวณโดยรอบ
โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

3 ปรับปรุงทางเท้า บริเวณ
โดยรอบโรงพยาบาลหาดใหญ่

5,000,000 บริเวณโดยรอบ
ส้านักการช่าง
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 1

ปรับปรุงทางเท้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,025 ตร.ม.
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

4 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ผสมยางพารา หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ไม่
ถนนนิพทั ธ์สงเคราะห์ 1
น้อยกว่า 12,590 ตร.ม.
(เริ่มต้นจากวงเวียนน้้าพุถึงแยก
ถนนสัจจกุล)
5 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต ซอยทองดี 1

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 5.50-7.30 เมตร ยาวประมาณ
117.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

6 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต ถนนเพชรเกษม
ซอย 5

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 7.80 เมตร ยาวประมาณ
420.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,276 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

7,500,000 ถนนนิพทั ธ์สงเคราะห์ ส้านักการช่าง
1 (เริ่มต้นจากวง
ส่วนควบคุมการ
เวียนน้้าพุถึงแยกถนน ก่อสร้าง เขต 2
สัจจกุล)
405,000 ซอยทองดี 1

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

1,625,000 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

7 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ฟัลท์คอนกรีต ถนนคลองเรียน 2 กว้างประมาณ 7.00 - 8.60 เมตร ยาว
ซอย 2
ประมาณ 523.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร

1,865,000 นนคลองเรียน 2
ซอย 2

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

8 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต ถนนนิพทั ธ์อุทศิ
3 ซอย 2

1,923,000 ถนนนิพทั ธ์อุทศิ 3
ซอย 2

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 7.40 - 8.80 เมตร ยาว
ประมาณ 510.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

9 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ฟัลท์คอนกรีต ถนนราษฏร์ยินดี กว้างประมาณ 7.50 - 8.00 เมตร ยาว
ซอย 8
ประมาณ 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1,040,000 ถนนราษฏร์ยินดี
ซอย 8

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

10 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต ถนนเจริญสุข

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 6.50 เมตร ยาวประมาณ
210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,365 ตารางเมตร

593,000 ถนนเจริญสุข

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

11 ก่อสร้างปรับปรุงซอยแยก
ถนนเพชรเกษม ซอย 17

- ก่อสร้างทางเท้า
ค.ส.ล.แบบลดระดับ(เสมอผิวจราจร) ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาวประมาณ 150.00 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 4.40-5.60 เมตร ยาวประมาณ
124.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร

698,000 ถนนเพชรเกษม
ซอย 17

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2
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ที่

โครงการ

12 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนราษฏร์ยินดี ซอย 6 /1

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ(เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
136.00 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ
136.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร

1,087,000 ถนนราษฏร์ยินดี
ซอย 6 /1

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

13 ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร - ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.ขนาด
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากกว้าง 0.40 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
ซอยพิมพ์ศรีทอง
บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ(เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาวประมาณ
89.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างเฉลี่ย 2.40 เมตร ยาวประมาณ
44.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 106.80 ตารางเมตร

436,000 ซอยพิมพ์ศรีทอง

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2
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ที่

โครงการ

14 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนซอยทองดี 3

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ(เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
79.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.20 เมตร ยาวประมาณ
73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 233.60 ตารางเมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ
80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร

750,000 ถนนซอยทองดี 3

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

15 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน - ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เสน่หานุสรณ์ ตั้งแต่ถนน
เหล็ก หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
ธรรมนูญวิถีถึงถนนประชาธิปตั ย์ 1,850 ตารางเมตร
- ปูพื้นหินธรรมชาติ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,850
ตารางเมตร

8,900,000 ถนนเสน่หานุสรณ์

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

16 ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร - ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
แยกถนนคลองเรียน 2 ซอย 3 บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
35.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างเฉลี่ย 6.20 เมตร ยาวประมาณ
17.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 108.50 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

266,000 ถนนคลองเรียน 2
ซอย 3

1,800,000 ถนนนิพทั ธิภ์ กั ดี

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

17 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนนิพทั ธิภ์ กั ดี

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 7.70 - 9.60 เมตร ยาว
ประมาณ 513.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700 ตารางเมตร

18 ปรับปรุงผิวจราจรถนนจันทร์
ประทีป ด้านทิศใต้

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 3.20 - 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380
ตารางเมตร

490,000 ถนนจันทร์ประทีป

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

19 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้า ซอยทวีรัตน์อุทศิ

ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ 297.00
เมตร

420,000 ซอยทวีรัตน์อุทศิ

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

1,000,000 ถนนเทศาพัฒนา
ซอย 12

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

20 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศา
พัฒนา ซอย 12

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 7.50 - 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 339.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร

21 ก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกซอย
41 ถนนเพชรเกษม ตรงข้าม
ซอย 41/2 ถนนเพชรเกษม

- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บน
รางระบายน้้า ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 160.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 4.20 เมตร ยาวประมาณ
80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร

820,000 ซอยแยกซอย 41
ถนนเพชรเกษม
ตรงข้ามซอย 41/2
ถนนเพชรเกษม

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

22 ก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกถนน
เทศาพัฒนาเชื่อมต่อ ซอย 35
ถนนเพชรเกษม

- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บน
รางระบายน้้า ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 132.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 2.70 - 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 132.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 515 ตารางเมตร

840,000 ถนนเทศาพัฒนา
ซอย 15

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

23 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเพชรเกษม - ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ซอย 49
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 42.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 4.40 เมตร ยาวประมาณ
40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

300,000 ถนนเพชรเกษม
ซอย 49

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

24 ปรับปรุงผิวจราจรถนนทุ่งเสา 2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 8.60 - 10.50 เมตร ยาว
ประมาณ 1,013 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,300 ตารางเมตร

4,300,000 ถนนทุ่งเสา 2

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

25 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนจันทร์นิเวศน์ 3

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 8.00 - 19.00 เมตร ยาว
ประมาณ 293.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

1,200,000 ถนนจันทร์นิเวศน์ 3

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

26 ปรับปรุงผิวจราจร ซอย
บุญวรรณโณ

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 8.00 เมตร ยาวประมาณ
320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร

1,000,000 ซอยบุญวรรณโณ

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

27 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนชื่นอุทศิ แก้วสมิทธิพ์ ฒ
ั นา

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 8.00 -8.50 เมตร ยาว
ประมาณ 395.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร

1,250,000 ถนนชื่นอุทศิ แก้ว
สมิทธิพ์ ฒ
ั นา

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

28 ก่อสร้างปรับปรุง
ซอยผดุงทอง ส่วนที่เหลือ

- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บน
รางระบายน้้า ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 37.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 6.30 เมตร ยาวประมาณ
19.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

280,000 ซอยผดุงทอง

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

29 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนประชาอุทศิ ด้านทิศใต้

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 10.40 - 10.50 เมตร ยาว
ประมาณ 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร

400,000 ถนนประชาอุทศิ ด้าน ส้านักการช่าง
ทิศใต้
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

30 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้า ซอยปานอุทศิ ถนน
สาครมงคล 2

ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
569 เมตร

800,000 ซอยปานอุทศิ
ถนนสาครมงคล 2
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31 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสุดา
คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
นิเวศน์
กว่า 1,750 ตารางเมตร

600,000 ถนนสุดานิเวศน์

32 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
แอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสมบูรณ์ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
ประดิษฐ์ ถนนสาครมงคล 2
569 เมตร

260,000 ซอยสมบูรณ์ประดิษฐ์ ส้านักการช่าง
ถนนสาครมงคล 2 ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

33 ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ระบายน้้า ซอยโชคสมานคุณ 1 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตาราง
เมตร
(ส่วนที่เหลือ)
34 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสาครมงคล 2 บริเวณสี่
แยกสะพานพิทกั ษ์คุมพล
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสัจจกุล
(ช่วงที่ 1)

- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,525 ตารางเมตร
- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,700 ตารางเมตร

35 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนโชค
คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
สมาน 5 (ส่วนที่เหลือ)
กว่า 2,000 ตารางเมตร

74,000 ซอยโชคสมานคุณ 1
(ส่วนที่เหลือ)

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

8,100,000 บริเวณสี่แยกสะพาน ส้านักการช่าง
พิทกั ษ์คุมพลถนน
ส่วนควบคุมการ
สาครมงคล 2และ
ก่อสร้าง เขต 4
ถนนสัจจกุล (ช่วงที่ 1)

700,000 ถนนโชคสมาน 5
(ส่วนที่เหลือ)
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ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
36 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต ซอย 1 ถนนสาลี หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตาราง

190,000 ซอย 1 ถนนสาลี

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

37 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 2
คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
ถนนสาลี
กว่า 1,100 ตารางเมตร

370,000 ซอย 2 ถนนสาลี

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

38 ก่อสร้างทางเท้า ถนนข้างวัด
หาดใหญ่ใน

150,000 ถนนข้างวัดหาดใหญ่ใน ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

เมตร

ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตาราง
เมตร

39 ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้้า ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ค.ส.ล. และปรับปรุงผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตาราง
เมตร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย
โชคสมานคุณ 5

450,000 ซอยโชคสมานคุณ 5

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

40 ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.
และฝาปิด ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้้าถนนสุทธิหรรษา

- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.70 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 70 เมตร
- ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล.บนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
131.00 เมตร

729,000 ถนนสุทธิหรรษา

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

41 เงินชดเชยค่างานโครงการ
ก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานโครงการก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

100,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง
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250,000 ที่สาธารณประโยชน์
ภายในเขตเทศบาล
ทน.หาดใหญ่

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง

43 ก่อสร้างถนนน้าร่องภายในพื้นที่ ด้าเนินการก่อสร้างถนนผิวหินคลุกความยาว
บริเวณกอบกาญจน์
ประมาณ 500 เมตร
1.ส้ารวจ ออกแบบ เขียนแบบและจัดท้า
ราคากลาง
2.ขออนุมัติและจัดซื้อจัดจ้าง
3. ด้าเนินโครงการ

1,500,000 ทาง
สาธารณประโยชน์
ภายในพื้นที่บริเวณ
กอบกาญจน์

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง

44 ปรับปรุงคลองแม่เรียน

5,000,000 คลองแม่เรียนบริเวณ ส้านักการช่าง
ท้ายซอยบุญราช 1-4 ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง

42 ติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตที่
สาธารณประโยชน์

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ด้าเนินการติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตที่
สาธารณประโยชน์ จ้านวน 20 จุด
1.ส้ารวจ ออกแบบ เขียนแบบและจัดท้า
ราคากลาง
2.ขออนุมัติและจัดซื้อจัดจ้าง
3. ด้าเนินโครงการ

ด้าเนินการปรับปรุงคลองแม่เรียนความยาว
ประมาณ 530 เมตร
1.ส้ารวจ ออกแบบ เขียนแบบและจัดท้า
ราคากลาง
2.ขออนุมัติและจัดซื้อจัดจ้าง
3. ด้าเนินโครงการ
รวม

งบประมาณ
(บาท)

69,011,000
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บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน
1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
9,126,400 สานักปลัด
สานักการคลัง
กองวิชาการ

2
3
4
5
6

แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน

165,000
14,491,600
115,600
115,600
20,114,600

7
8
9
10
11

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบรายจ่ายเฉพาะการกิจการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
งบรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล
รวม

93,200
3,226,600
5,529,700
97,400
40,000
53,115,700
88

สานักปลัด
สานักการศึกษา
สานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
สานักการช่าง
สานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
สานักการศึกษา
สานักการช่าง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 สานักงาน

1 โต๊ะกราบพระแบบมีที่รองเข่า จานวน 2
ชุด ๆ ละ 7,000 บาท
2 รถเข็นอเนกประสงค์ จานวน 1 คัน

14,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
5,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
291,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
18,000 บีทยี ูแบบแขวน ราคารวมค่า
ติดตั้ง จานวน 3 เครื่องๆ ละ 28,600
บาท

85,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
13,000 บีทยี ูแบบแขวน ราคารวมค่า
ติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

23,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
12,000 บีทยี ู แบบติดผนัง ราคารวมค่า
ติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

17,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
24,000 บีทยี ูแบบแขวน ราคารวมค่า
ติดตั้ง จานวน 9 เครื่องๆ ละ 32,400
บาท
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พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2563
มี.ค.

พ.ศ.2562
ก.พ.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

7 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
18,000 บีทยี ู แบบติดผนัง ราคารวมค่า
ติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

21,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

8 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จานวน 1
เครื่อง
9 ตู้เก็บกุญแจ จานวน 1 ตู้

14,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
7,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
20,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

11 กล่องเหล็กสาหรับครอบโทรทัศน์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จานวน 2 ชุด ๆ ละ
9,000

18,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

12 กล่องเหล็กสาหรับครอบโทรทัศน์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จานวน 1 ชุด
13 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ ขนาด
57x58x90-102 ซม.
14 เก้าอี้สานักงาน เก้าอี้สาหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อชาระภาษีมีที่วาง
แขนหุ้มหนัง ขนาด 60x66x94 ซม.
จานวน 28 ตัวๆ ละ 5,300 บาท
: ฝ่ายพัฒนารายได้ 18 ตัว
: ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 10 ตัว

14,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
2,300 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
148,400 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักการคลัง
ฝ่ายพัสดุฯ
สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

10 เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง
ทาลายครั้งละ 10 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
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15 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร พร้อม
อุปกรณ์ สามารถดูดฝุ่นและน้า จานวน 1
เครื่อง

14,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้

16 เครื่องนับธนบัตร ชนิดตั้งพื้น ระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ จานวน 1 เครื่อง
17 เก้าอี้สานักงาน มีพนักพิงสูง มีที่วางแขน
หุ้มหนังขาเหล็กปรับระดับขึ้นลงได้
ขนาด 65x72x114-126 ซม. จานวน 5
ตัวๆ ละ 7,300 บาท
: ฝ่ายพัฒนารายได้ จานวน 2 ตัว
: ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ จานวน 3 ตัว

75,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
36,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

18 เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า แบบ 2 รู
พร้อมกัน สามารถเจาะได้ 500 แผ่น
ขนาดเครื่อง กว้าง 33x ยาว 18 x สูง
28.7 ซม. จานวน 1 เครื่อง

72,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี

19 โต๊ะทางานเหล็ก 3 ฟุต ขนาด
91x61x75 ซม. จานวน 12 ตัวๆ ละ
5,000 บาท

60,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ

20 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มี
แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น จานวน 1 ตู้ๆ
ละ 5,500 บาท

5,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ

21 เก้าอี้สานักงาน ขนาด 58x56x99-103
ซม. จานวน 1 ตัวๆ ละ 5,200 บาท

5,200 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ
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22 เก้าอี้สานักงาน มีพนักพิงสูง มีที่วางแขน
หุ้มหนัง ขาเหล็กปรับระดับขึ้น-ลงได้
ขนาด 59x62x 88-100 ซม. จานวน 9
ตัวๆ ละ 3,500 บาท
: ฝ่ายพัฒนารายได้ จานวน 1 ตัว
: ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ จานวน 4 ตัว
: ฝ่ายผลประโยชน์ฯ จานวน 4 ตัว

31,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

23 โต๊ะทางาน 4.5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า
137x66x75 ซม. จานวน 1 ตัว
24 เก้าอี้สานักงาน หุ้มหนังเทียมสีดา ขนาด
ขนาด 60 x 67 x 95 ซม. จานวน 1 ตัว

8,300 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
2,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษี
สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี

25 โทรศัพท์ ระบบสายเดี่ยว ใช้งานได้ทั้ง
ระบบพัลส์และโทน ขนาด 23 x 25 x
12 ซม. จานวน 6 เครื่องๆ ละ 700 บาท
: ฝ่ายการเงินฯ จานวน 4 เครื่อง
: ฝ่ายสถิติการคลัง จานวน 2 ตัว

4,200 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายสถิติการคลัง

26 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก มีหลู ิ้นชัก ขนาด
กว้าง 47x ลึก 62 x สูง 132 ซม. ตัวตู้
ทาจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา 0.8
มม. ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.

7,900 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
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สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษี
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ
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27 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. จานวน 1 ตัว
28 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
60x65x86-96 ซม. จานวน 1 ตัว
29 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
64x78x112-120 ซม. จานวน 1 ตัว
30 เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลา

2,700 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
2,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
5,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
9,700 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยี
กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยี
กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ

31 เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า แบบ 2 รู
สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 500 แผ่น
จานวน 1 ตัว

39,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ

32 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า
91.4x45.7x183 ซ.ม. จานวน 3 ตู้ๆ ละ
5,200 บาท (ติดตั้ง ณ ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร)

15,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

33 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 75x60x75
ซ.ม. จานวน 2 ตัวๆ ละ 3,800 บาท

7,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

34 เก้าอี้ทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
63x63.5x118-125 ซ.ม. จานวน 2 ตัวๆ
ละ 3,000 บาท

6,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

เข้า-ออกงาน จานวน 1 เครื่อง
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2 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงาน
ครัว

3 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง ให้แรงดันน้า 120
บาร์ จานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น กาลังไฟฟ้า 610
วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง

13,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
6,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
10,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัด
ฝ่ายบริหารฯ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสาหรับงาน
สานักงานและชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 5 ชุด ๆ ละ
19,800 บาท

99,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

3 จอแสดงผล LED ชนิดภายในอาคาร
ขนาดจอ LED Screen ขนาดไม่น้อยกว่า
36 ตารางเมตร จานวน 1 จอ พร้อม
ติดตั้ง

3,438,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
งานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง

23,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
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5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ชุด

21,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1
ชุด

3,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

7 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 16 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
8 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่อง
สารองไฟฟ้าขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 5 เครื่องๆ
ละ 23,300 บาท
: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน 1 ชุด
: ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ จานวน 2 เครื่อง
: ฝ่ายพัฒนารายได้ จานวน 2 ชุด

40,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
116,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
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สานัการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
สานักการคลัง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ
ฝ่ายพัฒนารายได้
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ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)
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ั ฑ์
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ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

9 เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง
10 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่อง
สารองไฟฟ้าขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 4 เครื่องๆ
ละ 23,300 บาท

76,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
93,200 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานัการคลัง
ฝ่ายพัสดุฯ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

11 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด
800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 2 เครื่อง
เครื่องๆ ละ 36,300 บาท

72,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

12 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสาหรับงาน
ประมวลผลและชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 2 เครื่อง
เครื่องๆ ละ 25,800 บาท

51,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

13 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 จอๆ ละ 2,800 บาท
14 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)
ขนาด 24 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
15 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access
Swith ขนาด 24 ช่อง จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 51,500 บาท

2,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
120,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
103,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

16 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา จานว 1 เครื่อง
17 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 10 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
18 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ขาย จานวน 3 ชุดๆ ละ
5,200 บาท

9,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
25,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
15,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

4 ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

19 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จานวน 1 ระบบ
20 ระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
สานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จานวน
1 ระบบ

350,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
100,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

21 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 200 ชุดๆ ละ
1,250 บาท

250,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แคบ

868,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายกิจการขนส่ง

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ จานวน 1 คัน

729,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานฯ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

5 ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แคบ 4 ประตู กระบะสาเร็จรูป พร้อม
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จานว 1 คัน

868,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

1 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล จานวน 4 กล้อง
ราคากล้องละ 19,300 บาท

77,200 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ

สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

2 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล DSLR
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้าน
พิกเซล พร้อมเลนส์ทางยาว 18-135
mm. F/3.5 Nano พร้อมอุปกรณ์และ
กระเป๋าสาหรับใส่กล้องและอุปกรณ์
จานวน 2 ชุดๆ ละ 80,000 บาท

160,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

3 แฟลชภายนอก (ไฟแวบ) จานวน 2 ชิ้นๆ
ละ 26,000 บาท คุณสมบัติ
- รองรับการทางานของกล้อง
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ระบบดิจิตอล
- หัวแฟลชสามารถปรับเงยและหมุนได้
เพื่อสร้างสรรค์ภาพที่สวยงาม

52,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

6 ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4 เครื่องรับโทรทัศน์ แบบ LED TV ขนาด
ไม่ต่าว่า 40 นิ้ว ความละเอียดหน้าจอ
3840×2160 4K FHD มีระบบ LED
Blacklight สาหรับบริการประชาชน
รับชมข่าวสารในขณะรอรับบริการ
บริเวณห้องโถงเทศบาล จานวน 1 เครื่อง

26,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

1 เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer)
สาหรับหรับใช้งานออกอากาศในสถานี
วิทยุ มีช่องสาหรับต่อไมโครโฟนได้ไม่
น้อยกว่า 12 ช่อง 4 Line in stereo
สามารถปรับใช้ไมโครโฟนแบบ
phantom 48 V ได้ สามารถนาระบบ
โทรศัพท์ต่อระบบโฟนอินกับเครื่องได้ มี
จอหรือ LED แสดงการทางานของเครื่อง
และเสียงได้ จานวน 1 เครื่อง

200,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

2 เครื่องเสียงรถยนต์ สามารถรับสัญญาณ
วิทยุ และเล่น CD/DVD/ USB มีช่องต่อ
สัญญาณเสียง Aux In ใช้แจ็ค 3.5 มม.
จากภายนอกหน้าเครื่องได้ ใช้ระบบไฟ
12 V. จานวน 1 เครื่อง (แทนในรถ กฉ7805 สงขลา)

6,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

3 หูฟงั สาหรับจัดรายการในสถานีวทิ ยุ
แบบมีขากางสวมศีรษะ มีฟองน้าหุ้ม
ครอบลาโพงทั้ง 2 ข้าง มีสายเคเบิล
สัญญาณ ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ลาโพง
ให้ความกว้างของเสียงตั้งแต่
15-22,000 Hz พร้อมแจ็คแบบสเตอริโอ
ขนาด 6.35 มม. จานวน 2 อันๆ 4,000
บาท
รวม

8,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

9,126,400

101

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

2 ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

1 เก้าอี้ทางาน ขนาด 62x63x115 ซม.
จานวน 7 ตัวๆ ละ 2,000 บาท
2 โทรศัพท์ จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 3,000
บาท ประจาสถานีดับเพลิง
3 พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
จานวน 10 เครื่องๆ ละ 2,000 บาท
4 โต๊ะเข้ามุม จานวน 1 ชุด พร้อมโต๊ะ
ประกอบตัวยู จานวน 12 ตัว
1 ตู้ชาร์ตแบตเตอรี่แบบรถเข็น จานวน 8
เครื่องๆ ละ 7,500 บาท
รวม

14,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
21,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
20,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
50,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
60,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
165,000
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สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2563
มี.ค.

พ.ศ.2562
ก.พ.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
24,000 บีทยี ู แบบแยกส่วนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง
จานวน 15 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท
: สาหรับสานักฯ จานวน 1 เครื่อง
: สาหรับ ร.ร.ท.4 จานวน 6 เครื่อง
: สาหรับ ร.ร.ท.5 จานวน 8 เครื่อง

486,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
36,000 บีทยี ู แบบแยกส่วนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง
จานวน 100 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท
: สาหรับ ร.ร.ท.2 จานวน 10 เครื่อง

1,410,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1, ท.2

3 พัดลมเพดาน พร้อมติดตั้ง 3 ใบพัด
ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว จานวน 7
ตัว ๆ ละ 4,800 บาท

33,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

4 พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดใบพัด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 4 ตัว ๆ ละ
3,500 บาท

14,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2563
มี.ค.

พ.ศ.2562
ก.พ.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

3. แผนงานการศึกษา
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

5 พัดลมโคจรติดเพดาน พร้อมติดตั้ง ขนาด
ใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 34
ตัว ๆ ละ 4,500 บาท
: สาหรับ ร.ร.ท.3 จานวน 12 ตัว
: สาหรับ ร.ร.ท.4 จานวน 22 ตัว

153,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3, ท.4

6 พัดลมไอน้า แบบ mobile ตั้งพื้น ขนาด
ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3
ระดับ จานวน 3 ตัว ๆ ละ 12,000 บาท

36,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

7 พัดลมตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
จานวน 5 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
8 ชุดโซฟารับแขก ทาจากไม้สัก หุ้มผ้า
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- โซฟาชนิด 3 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว
- โซฟาชนิด 1 ที่นั่ง จานวน 2 ตัว
- โต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว

7,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
89,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ศพด.
สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

9 ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
201x85x82 ซม.จานวน 1 ตัว
- โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
91x85x82 ซม. จานวน 2 ตัว
- โต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อย
กว่า 110x55x44 ซม.

34,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

10 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. มีลิ้นชักอย่างน้อย 2
ลิ้นชัก มีกุญแจล๊อค จานวน 1 ตัว

3,300 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

11 โต๊ะเก้าอี้ทางานครู ประกอบด้วย โต๊ะ
ทางานขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x75
ซม. และเก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อย
กว่า 61x61x91-106 ซม. ชนิดล้อเลื่อน
5 ขา ปรับประดับสูง-ต่าได้ จานวน 20
ชุด ๆ ละ 8,000 บาท

160,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

12 โต๊ะเก้าอี้ทางานครู ประกอบด้วย โต๊ะ
ทางานมีขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75
ซม. มีลิ้นชักอย่างน้อย 2 ลิ้นชัก และ
เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
57x62x90-102 ซม. ที่นั่งปรับระดับสูง
ต่าได้ ขาพลาสติก จานวน 14 ชุด ๆ ละ
8,000 บาท
:โรงเรียนเทศบาล 2 จานวน 10 ชุด
:โรงเรียนเทศบาล 3 จานวน 4 ชุด

112,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3
ร.ร.ท.2

13 ตู้เหล็กบานเปิดทึบสูง ขนาดไม่น้อยกว่า
91.4x45.7x183 ซม. สีเขียว จานวน 3
ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

16,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

14 โต๊ะประชุม จานวน 1 ชุดประกอบด้วย
โต๊ะประชุมตรง ขนาดไม่น้อยกว่า
150x60x74 ซม. จานวน 16 ตัว
โต๊ะมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x74
ซม. จานวน 4 ตัว

48,900 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

15 โต๊ะประชุม แบบ 12 ที่นั่ง จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
- โต๊ะประชุม ขนาด 150x60x75 ซม.
จานวน 4 ตัว
- โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x75x75
ซม. จานวน 2 ตัว
- เก้าอี้สานักงาน บุด้วยฟองน้าหนา หุ้ม
ด้วยหนัง PVC หนา ปรับขึ้นลงได้
จานวน 12 ตัว

36,900 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

16 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
57x62x90-102 ซม. ที่นั่งปรับระดับสูง
ต่าได้ ขาพลาสติกจานวน 5 ตัว ๆ ละ
2,300 บาท

11,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

17 เก้าอี้อเนกประสงค์จัดเลี้ยง เบาะหุ้มหนัง
ขนาดไม่น้อยกว่า 42x52x93 ซม.
จานวน 50 ตัว ๆ ละ 1,180 บาท

59,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

4,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

12,900 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

18 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
58x59x100-103 ซม. แบบหนังมีทา้ ว
แขน ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 1 ชุด
19 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
54x60x86-91 ซม. แบบหนัง มีทา้ วแขน
ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 3 ตัว ๆ ละ
4,300 บาท
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

20 เก้าอี้ประชุมแบบบุนวมขาเหล็ก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 43.3x57x86 ซม. จานวน
50 ตัว ๆ ละ 600 บาท

30,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

21 ตู้สูง 4 ชั้น บานโล่งบน บานปิดล่าง
จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
22 ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด มีมือจับชนิดบิด
ขนาดไม่น้อยกว่า 91.6x45.7x183 ซม.
จานวน 1 ตู้

16,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
5,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

23 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
118.8x40.8x87.7 ซม. สีเขียว จานวน 4
ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท

20,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

24 ตู้กระจกเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า
120x45x110 ซม. จานวน 5 ตู้ ๆ ละ
7,500 บาท

37,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

25 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 118.8x40.8x87.7 ซม. สีเขียว
จานวน 8 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท

40,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

26 ตู้เหล็กบานเปิดกระจกสูง ขนาดไม่น้อย
กว่า 91.4x45.7x183 ซม. สีเขียว
จานวน 5 ตู้ ๆ ละ 9,400 บาท

47,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

27 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
ขนาดไม่น้อยกว่า 149.8x40.8x87.7 ซม.
จานวน 20 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

110,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5
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สานักการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

2 ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

28 ตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่
น้อยกว่า 118.8x62x183 ซม. สีเขียว
จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท
: สาหรับ ร.ร.ท.3 จานวน 2 ตู้
: สาหรับ ร.ร.ท.4 จานวน 2 ตู้

26,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3, ท.4

29 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน จานวน 1 เครื่อง
30 ชั้นวางรองเท้า ขนาดไม่น้อยกว่า
300x30x100 ซม. แบบ 3 ชั้น จานวน
24 ชุด ๆ ละ 7,400 บาท

9,700 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
177,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ศพด.
สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

1 โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้ โต๊ะขนาดไม่น้อย
กว่า 60x120x52 ซม. พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว
จานวน 12 ชุด ๆ ละ 5,500 บาท

66,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

2 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ประกอบด้วย
- โต๊ะนักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า
40x60x67 ซม. หน้าโต๊ะทาด้วยไม้
ยางพารา โครงโต๊ะทาจากเหล็ก
- เก้าอี้นักเรียน ขนาดพื้นรองนั่งไม่น้อย
กว่า 38x38x38 ซม. (จากพื้นถึงรองนั่ง)
พื้นรองนั่งและพนักพิงทาจากไม้
ยางพารา โครงขาเก้าอี้ทาจากเหล็ก
จานวน 120 ชุด ๆ ละ 1,850 บาท

222,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

3 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
ประกอบด้วย โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า
60x40x67 ซม. เป็นพลาสติกทั้งตัว,
เก้าอี้นักเรียนขนาดไม่น้อยกว่า
39x38x38x68.5 ซม. เป็นพลาสติก
ทั้งตัว ทาด้วยพลาสติก Polypropylene
โครงโต๊ะและเก้าอี้สีเทาเข้ม โต๊ะและ
เก้าอี้นักเรียนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จานวน
60 ชุด ๆ ละ 1,580 บาท

94,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

4 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประกอบด้วย โต๊ะ
นักเรียนขนาดไม่น้อยกว่า 60x40x76
ซม. เก้าอี้นักเรียนขนาดไม่น้อยกว่า
40.5x46x40x78.5 ซม. ทาด้วยพลาสติก
(POLYPROPYLENE) โครงโต๊ะและ
เก้าอี้สีเทาเข้ม โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน
มารตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ชุดละ จานวน 400 ชุด ๆ ละ 1,700
บาท

680,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

5 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (มอก.) ขนาดโต๊ะไม่น้อย
กว่า 40x60x76 ซม. ทาด้วยไม้ยางพารา
อัดประสาน หน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 20
มม. ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า
39x39.5x80 ซม. พื้นนั่งและพนักพิงทา
ด้วยไม้ยางพาราอัดประสาน จานวน
450 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท

765,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

6 โต๊ะ เก้าอี้ปฏิบตั ิการห้องวิทยาศาสตร์
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75
ซม. หน้าโต๊ะไม้ยางพาราปิดด้วย
ลามิเนท โครงขาเหล็กเหลี่ยม จานวน
10 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
- เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม.
จานวน 100 ตัวๆ ละ 390 บาท

64,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

7 เครื่องเล่นสนาม ถ้าลอดตัวหนอน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 215 x100x105 ซม. จานวน
4 ตัว ๆ ละ 9,500 บาท

38,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ศพด.

8 เครื่องเล่นสนาม บ้านน้อย 2 ชั้น ขนาด
178x302x174 ซม.
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 47,500 บาท

95,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ศพด.

9 กระดานไร้ฝุ่น ผิวหน้าเป็นแผ่นเหล็กสี
เขียวด้าน มีเส้นในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
1.20x4.80 เมตร จานวน 10 อัน ๆ ละ
34,500 บาท

345,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

3 ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

1 ปั๊มสูบน้า ขนาด 11/2 HP ท่อน้าเข้าออก 11/2 ปั๊มทาจากเหล็กหล่อ, เพลาส
แตนเลส AISI 304, ใบพัดเหล็กหล่อหรือ
บรอนซ์ แรงดันน้า 21-28 เมตร
ปริมาณน้า 500-700 ลิตร/นาที พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง จานวน 1 ชุด

19,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.6

4 ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 เครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่อง
ควบคุมไมค์ประชุม 1 เครื่อง, ไมค์
ประชุมสาหรับประธาน 1 ตัว, ไมค์
ประชุมสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม 15 ตัว,
เพาเวอร์มิกเซอร์ 6 ช่องสัญญาณเข้า 1
เครื่อง, ตู้ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
2 ทาง 2 คู่, ไมค์ลอยชนิด 2 ไมค์ถือ 1
ชุด, ตู้ใส่เครื่องเสียง 1 ตู้

145,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

2 ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
ลาโพงมอนิเตอร์ มีขยายในตัว 12 นิ้ว 2
ทาง 4 ตัว, ตู้ลาโพงกลางแหลม 15 นิ้ว
2 ทาง 4 ตู้, ตู้ลาโพงซับเบส 18 นิ้ว 4 ตู้,
ไมโครโฟน ชนิดไดนามิก 8 ตัว , ไมค์
ลอยคู่, สเตจมิกเซอร์แบบพับเก็บได้
ขนาดไม่ต่ากว่า 116x60x80 ซม.,
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเสียงดิจิทลั 2
ตัว, D.I.BOX Passive ชนิด 2 ช่อง 5
ตัว , D.I.BOX Active ชนิด 2 ช่อง 4 ตัว
, ขาตั้งไมค์ยาวแบบ
บรูม 8 ตัว, ขาตั้งไมค์สั้นแบบบรูม 2 ตัว
, ชุด In Ear มอนิเตอร์ 2 ชุด, หูฟงั
มอนิเตอร์ สายยาว 3 ม. , พร้อมติดตั้ง
และทดสอบระบบ
3 เครื่องเสียงห้องเรียน กาลังขยายไม่ต่า
กว่า 100 วัตต์ ประกอบด้วย ตู้ลาโพง
แขวนผนังขนาด 6 นิ้ว 2 ตู้, ไมโครโฟน
พร้อมสาย 10 เมตรและขาตั้ง
สายสัญญาณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั้ง จานวน 12 ชุด ๆ ละ
24,500 บาท

1,250,300 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

294,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

4 ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน กาลังขยายไม่
ต่ากว่า 100 วัตต์ ใช้ไฟ 220 โวลท์ มีช่อง
เสียบไมค์ 3 ช่อง และมีช่องอินพุท 2
ช่องเพื่อรองรับสัญญาณจากภายนอก 2
ช่อง มีช่องเสียบ USB และวิทยุ FM
พร้อมรีโมท มีบลูทธู , ตู้ลาโพงขนาดไม่
น้อยกว่า 5 นิ้ว 2 ทาง จานวน 1 คู่, ไม่
โครโฟนแบบไดนามิคพร้อมสาย 1 ชุด,
ขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมติดตั้งเช็ค
ระบบ จานวน 5 ชุด ๆ ละ 17,900 บาท

89,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
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สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

5 เครื่องประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. ลาโพงภายในอาคาร กาลังไม่น้อยกว่า
6 Watts 1 ชุด
2. ลาโพงภายนอกอาคาร กาลังไม่น้อย
กว่า 30 Watts 4 ชุด
3. เครื่องขยายเสียง กาลังไม่น้อยกว่า
240 Watts 1 ชุด
4. ไมโครโฟนไร้สายสาหรับติดตั้ง
ภายนอก 2 ชุด
5. ไมโครโฟนแบบไดนามิก 2 ชุด
6. สายสัญญาณเสียง XLR ความยาวไม่
น้อยกว่า 30 เมตร 2 เส้น
7. ตู้เก็บอุปกรณ์ Wall Rack 6U พร้อม
ถาดรอง 2 ถาด 1 ชุด
8. AC POWER DISTRIBUTION 1 ชุด
พร้อมติดตั้งระบบและเดินสายสัญญาณ

115,400 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
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สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.6

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

5 ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

6 ลาโพงบลูทธู จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 80 วัตต์
กาลังขับ 100W RMS มี USB SD
CARD เล่น MP3 มีไมค์ลอยแบบคลิป
หนีบ 1 ตัว ไมค์ลอยแบบสวมหัว 1 ตัว
ไมค์ลอยมือถือ 2 ตัว

5,100 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

7 เครื่องเสียงภายในอาคารเรียน
ประถมศึกษา (เสียงออด) จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. ลาโพงภายในอาคาร กาลังไม่น้อย
กว่า 6 Watts 8 ชุด
2. เครื่องขยายเสียง กาลังไม่น้อยกว่า
240 Watts 1 เครื่อง
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ Wall Rack 6U พร้อม
ถาดรอง 2 ถาด 1 ชุด
4. AC POWER DISTRIBUTION 1 ชุด
5. เครื่องตั้งเวลาออด 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบและเดินสายสัญญาณ

74,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.6

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI
Lumens จานวน 4 ชุด ๆ ละ 33,700
บาท
: สาหรับ ร.ร.ท.2 จานวน 1 ชุด

33,700 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI
Lumens พร้อมจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า
120 นิ้ว จานวน 1 ชุด

49,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

3 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart
TV ความละเอียดจอภาพ 1920x1080
พิกเซล ขนาดไม่ต่ากว่า 55 นิ้ว จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 19,600 บาท

39,200 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

4 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart
TV ความละเอียดจอภาพ 3840 x
2160 พิกเซล ขนาดไม่ต่ากว่า 50 นิ้ว
จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 24,400 บาท

244,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

5 จออิเล็กทรอนิค จอ Kiosk Digital
Signage ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว แบบ
ทัชสกรีน 1 จอ และแบบไม่ทชั สกรีน 1
จอ จานวน 1 ชุด ๆ ละ168,000 บาท

168,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

19,300 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5

6 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
จานวน 1 ตัว
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

6 ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
หรือการแพทย์

1 รถเข็นอาหาร รถเข็น 3 ชั้น โครงรถทา
ด้วยโลหะ มีล้อ จานวน 4 ล้อ มีด้ามจับ
เคลื่อนที่ได้ ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า
18x32x32 นิ้ว จานวน 1 คัน

9,300 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

7 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงาน
ครัว

1 เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15
กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง
2 ถังต้มน้าไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 30 ซม. ความจุไม่น้อยกว่า
22.5 ลิตร กาลังไฟ 2400 วัตต์ มีปุ่ม
ควบคุมป้องกันน้าเข้า มีฮีทเตอร์ซ่อนไว้
ใต้ถัง มีหลอดแก้วบอกระดับน้า ถังต้ม
น้าสแตนเลสขึ้นรูปทั้งใบและมีผ้าหุ้มกัน
ความร้อน จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ
19,500 บาท

18,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
39,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2
สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

3 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 10 ลิตร ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า
58.7x36.4x52.9 ซม. กาลังไฟฟ้า 2,750
วัตต์ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท

11,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

4 เครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อ ชนิด 5 หัวก๊อก

93,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

ขนาดไม่น้อยกว่า 108x46x115 ซม. พร้อม
ติดตั้ง จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 31,200 บาท
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

5 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบ 2 ก๊อก
ถังน้าเย็นปั๊มขึ้น ขนาดไม่น้อยกว่า
30.5x108x38 ซม. ถังคว่า ความจุไม่
น้อยกว่า 20 ลิตร ตัวเครื่องเป็นพลาสติก
จานวน 1 เครื่อง

8,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

6 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า
29.5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7 เครื่องกรองน้าสแตนเลส ขนาดไม่น้อย
กว่า 60x180 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4
มม. ท่อน้าเข้า - ออก 2 นิ้ว ควบคุมการ
ไหลด้วยหน้าแปลน PVC โดย
ประกอบด้วยบอลวาล์วทองเหลือง ขนาด
2 นิ้ว จานวน 5 ตัว และสารกรอง
จานวน 1 เครื่อง

17,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
85,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.6

8 เครื่องกรองน้าสแตนเลส มีระบบ
ควอชในตัว เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
ยาว 60 ซม. ท่อน้าเข้าออก 0.5 นิ้ว หนา
3 มม. มีจุกถ่ายสาร หัว-ท้าย บรรจุสาร
กรอง 7 ลิตร จานวน 2 ชุดๆ ละ 15,000
บาท

30,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

120

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

8 ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

1 อัลโตแซ็กโซโฟน
- เครื่องดนตรีระดับเสียง Eb
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลือง เคลือบ
แล็คเกอร์ทองเงางาม
- สายรัดปากเป่าทาด้วยทองเหลือง
- ปุ่มกดทาจากพลาสติก
- ที่รองนิ้วโป้งสามารถปรับระดับได้
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 75,000 บาท

150,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

2 เทนเนอร์แซ็กโซโฟน
- เครื่องดนตรีระดับเสียง Bb
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลือง เคลือบ
แล็คเกอร์ทองเงางาม
- สายรัดปากเป่าทาด้วยทองเหลือง
- ปุ่มกดทาจากพลาสติก
- ที่รองนิ้วโป้งสามารถปรับระดับได้
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 87,000 บาท

174,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

75,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

3 กีต้าร์ไฟฟ้า
- เครื่องทาจากไม้ Alder
- คอทาจากไม้ Maple
- มีจานวนเฟรต 220 เฟรต
- มีตัวรับสัญญาณ 3 ตัว
จานวน 1 ตัว ๆ ละ 75,000 บาท
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

4 คลาริเน็ต
- ตัวเครื่องทาจากไม้ Grenadilla สีดา
- สายรัดปากเป่าทาจากโลหะชุบเงิน
- คีย์และลิ่มนิ้วทาด้วยโลหะชุบเงิน
- ที่รองนิ้วโป้งสามารถปรับระดับได้
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 81,000 บาท

162,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

5 คลาริเน็ต ตัวเครื่อง Grenadilla คีย์
silver - plated nickel Silver/Bochm
17 คีย์ 6 Rings Barrcl 65 มม จานวน
1 ตัวๆละ 62,000 บาท

62,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

188,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

6 ทรอมโบน
- เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง Bb/F
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลืองชนิด
Yellow Brass เคลือบแลคเกอร์
- ใช้กับปากเป่า
- ขนาดปากลาโพง 204.4 มม.
- ขนาดท่อลม 12.7-13.34 มม.
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 94,000 บาท

122

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

7 ทรอมโบนระดับมืออาชีพ
- เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง Bb/F
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลืองชนิด
Yellow Brass เคลือบแลคเกอร์ใส
- ปากเป่าทาจากทองเหลืองชุบเงินเงา
งาม พร้อมปากเป่า SULLIVAN (LARGE
SHANK)
- ขนาดปากลาโพง 220 มม.
- ขนาดท่อลม 13.89 มม.
- ได้รับการรับรอง มอก. ISO 9001 และ
ISO 14001
จานวน 1 ตัว ๆ ละ 188,000 บาท

188,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

8 กลองทอมบ้า
- ทาจากไม้อย่างดี
- มี 3 ขนาด พร้อมขาเตา
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท

35,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

9 ชุดเพอร์คัสชั่น ประกอบด้วย
Cowbell , แทมเบอลิน, เชคเกอร์
ทรงกระบอกเล็ก, เชคเกอร์ทรงกระบอก
ใหญ่, Guiro, Rainstick, ขาจับ, Agogo
Bell, Maracas, กลอง Timbalet
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท

35,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

10 ทรัมเป็ตระดับมืออาชีพ
- ขนาดปากลาโพง 123 มม.
- ขนาดท่อลม 11.73 มม.
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลืองชนิด
Yellow Brass เคลือบแลคเกอร์
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 132,000 บาท

264,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

11 เอฟเฟ็คกีต้าร์
- มีจานวนบิต 32 บิต AD/DA
- มีระบบ AIRD
- มีปุ่มเหยียบ 10 ปุ่ม
จานวน 1 ตัว ๆ ละ 47,000 บาท

47,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

12 ทรัมเป็ต ตัวเครื่องทองเหลืองชนิด
Yellow Brass ชุบเงิน ปากลาโพง
ทองเหลืองชนิด Gold Brass 123 มม. ,
ท่อลม 11.65 มม. ลูกสูบ 3 Piston
Valves จานวน 2 ตัว ๆ ละ 44,000
บาท

88,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

13 เมลโลโฟน ตัวเครื่องทองเหลืองชุบเงิน
ปากลาโพง 268.5 มม. ท่อ 11.73 มม.
ลูกสูบ 3 Piston Valves จานวน 1
ตัว ๆ ละ 99,000 บาท

990,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

9 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

14 ฟลุท ตัวเครื่อง Nickel Silver คีย์
Nickel Silver (Silver - plated)
French style/offset G/E
Machanism ปากเป่า CY Cut/Nicket
Silver จานวน 2 ตัว ๆ ละ 30,000 บาท

60,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย จานวน
จานวน 91 ชุด ๆ ละ 23,300 บาท
: สาหรับสานักฯ จานวน 6 ชุด
: สาหรับ ร.ร.ท.2 จานวน 40 ชุด
: สาหรับ ร.ร.ท.3 จานวน 5 ชุด
: สาหรับ ร.ร.ท.4 จานวน 40 ชุด

2,120,300 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2, ท.3, ท.4
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
งานสานักงาน พร้อมเครื่องสารองไฟ
ขนาด 800VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 10 ชุด ๆ
ละ 23,300 บาท

233,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน ประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 4 ชุด ๆ ละ
25,800 บาท
: สาหรับร.ร.ท.1 จานวน 1 ชุด
: สาหรับร.ร.ท.2 จานวน 3 ชุด

103,200 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1, ท.2
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสารองไฟ
ขนาด 800VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด

36,300 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

5 อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่าย จานวน
1 เครื่อง สาหรับการควบคุมการ
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จานวน 1
ชุด ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลไม่
น้อยกว่า 36 แกน, ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.2GHZ ต่อแกน, มี
ช่องเสียบอุปกรณ์ใยแก้วนาเสียงอย่าง
น้อย 4 ช่อง, มีช่อง เสียบสายเพื่อ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit
ไม่น้อยกว่า 12 ช่อง จานวน 1 ตัว

40,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

127

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จานวน 8 ตัว ๆ
ละ 6,000 บาท

48,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท

26,700 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2

8 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จานวน 13
ตัว ๆ ละ 8,000 บาท
: สาหรับร.ร.ท.2 จานวน 5 ตัว
: สาหรับร.ร.ท.4 จานวน 4 ตัว

72,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2, ท.4

9 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน
10 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
: สาหรับร.ร.ท.3 จานวน 2 เครื่อง
: สาหรับร.ร.ท.4 จานวน 4 เครื่อง

25,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3, ท.4

10 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
จานวน 4 เครื่องๆละ 2,600 บาท
11 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 จานวน 4 เครื่อง ๆ
ละ 10,000 บาท
: สาหรับสานักฯ จานวน 1 เครื่อง
: สาหรับร.ร.ท.5 จานวน 3 เครื่อง

10,400 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
40,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.5
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

12 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 27,000 บาท

27,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.3

13 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
14 เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA จานวน 1
เครื่อง
15 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
16 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท
17 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง) จานวน
250 ชุด ๆ ละ 700 บาท

10,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
5,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
60,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
96,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
175,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
สานักการศึกษา
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สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.2
สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1
สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

18 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด NAS
(Network Attached Storage) พร้อม
อุปกรณ์เสริม Mouth Rack และ
ฮาร์ดดิสต์บนั ทึกข้อมูล 3.5 นิ้ว ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 TB 8 ตัว มีหน่วยประมวลผล
ไม่ต่ากว่าแบบ Intel Xeon E-2124 3.3
GHz Quad core Processor
หน่วยความจาหลัก แบบ DDR4 ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8GB มี flash Memory ไม่
น้อยกว่า 512MB พร้อมติดตั้งและ
ทดสอบระบบ จานวน 1 ชุด ๆ ละ
204,500 บาท

204,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.1

19 ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จานวน
1 ระบบ ประกอบด้วย
- กล้อง infrared ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซล จานวน 16 ตัว
- เครื่องบันทึกภาพ จานวน 1 เครื่อง
- Hard Disk ขนาดความจุ 4 TB
จานวน 1 ตัว
- จอ LED ขนาด 32 นิ้ว
- เครื่องสารองไฟ ขนาด 1KVA
- ระบบสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง

113,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา/
ร.ร.ท.4
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

20 เครื่องพิมพ์บตั รสมาชิก
- พิมพ์บตั รพลาสติกที่มีขนาด 0.3-1.0
มม.
- ความเร็วในการพิมพ์สี 160 ใบ/ชั่วโมง
และขาวดา 750 ใบ/ชั่วโมง หรือดีกว่า
- ความละเอียดในการพิมพ์ 300 Dpi
หรือดีกว่า
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต
USB 2.0 หรือดีกว่า
- รองรับระบบปฏิบตั ิการ Window 7,8
(32 &64 Bit)
- มีตลับหมึกชนิดสี YMCKO ไม่น้อย
กว่า 2 ชุด จานวน 1 เครื่อง

รวม

49,900 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

14,491,600
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สานักการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU
จานวน 1 เครื่อง

47,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

2 โต๊ะพับได้ หน้าโฟเมก้าสีขาว ขนาดไม่
น้อยกว่า 180x60x73 ซม. จานวน 20
ตัวๆ ละ 2,250 บาท

45,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

3 โต๊ะแบบพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า
60x120x80 ซม. จานวน 1 ตัว

4,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

4 โต๊ะแบบพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า
60x60x60 ซม. จานวน 1 ตัว

3,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

17,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 12,000 บีทยี ู ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 เครื่อง
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2563
มี.ค.

พ.ศ.2562
ก.พ.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

4. แผนงานสาธารณสุข
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

6 พัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จานวน 4 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

14,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

7 พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า
16 นิ้ว 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท

5,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สนามกีฬา

8 โต๊ะทางานเหล็กขนาด 4 ฟุต จานวน 1
ตัว

7,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ

9 พัดลมยืน 1 ตัว ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
จานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 ละ

4,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สนามกีฬา

10 เก้าอี้ทางาน แบบเบาะหนังมีพนักพิง มี
ที่ทา้ วแขน 2 ข้างและ ล้อเลื่อนปรับ
ระดับสูงต่าได้ จานวน 2 ตัวๆ ละ 4,600
บาท

9,200 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ

11 เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
45x49x79 ซม. จานวน 4 ตัวๆ ละ
1,700 บาท
12 โต๊ะพับได้ หน้าโฟเมก้าสีขาว ขนาด
ความกว้างไม่น้อยกว่า 180x60x73 ซม.
จานวน 3 ตัวๆ ละ 2,300 บาท

6,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ

6,900 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
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สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

13 เก้าอี้ทางาน บุนวม มีพนักพิง และที่เท้า
แขนมีล้อเลื่อนและปรับระดับได้
63x73x113-121 ซม. จานวน 1 ตัว

5,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

14 ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 91.5x45.7x183 ซม. มีแผ่น
ปรับระดับ 3 ชั้น จานวน 1 ตู้

5,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

15 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบไร้สาย จานวน 3
เครื่องๆ ละ 2,000 บาท

6,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

16 เต็นท์โค้ง จานวน 16 หลัง
- ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 12 x 2.2 ม.
จานวน 4 หลัง หลังละ 32,000 บาท
เป็นเงิน 128,000 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 8 x 2.2 ม.
จานวน 4 หลัง หลังละ 23,000 บาท
เป็นเงิน 92,000 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 12 x 2.2 ม.
จานวน 4 หลัง หลังละ 30,000 บาท
เป็นเงิน 120,000 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 8 x 2.2 ม.
จานวน 4 หลัง หลังละ 21,000 บาท
เป็นเงิน 84,000 บาท

424,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
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สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

2 ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บสี่
ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
จานวน 1 คัน

868,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3 ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาตร์
หรือการแพทย์

1 เครื่องชั่งน้าหนักพร้อมที่วดั ส่วนสูงแบบ
ยืนหน้าปัดกลมแบบเข็ม จานวน 1 เครื่อง

15,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

2 เครื่องชั่งน้าหนักพร้อมความสูง ดิจิตอล
จานวน 1 เครื่อง

25,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

3 เครื่องวัดความดันโลหิต มีจอแสดงค่า
BP PLUSE จานวน 1 เครื่อง

35,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

4 ตู้แช่ยา 2 ประตู สาหรับแช่เวชภัณฑ์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 27 คิว จานวน
1 เครื่อง

4 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงาน
ครัว

5 ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

72,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์

5 เครื่องเคาะจังหวะ จานวน 1 เครื่อง

4,200 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯชีวาสุข

1 เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น จานวน 1
เครื่อง

6,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค

2 ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ากว่า 7 คิวบิกฟุต
แบบ 2 ประตู จานวน 1 เครื่อง

9,400 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

1 ปั้มแช่ไดโว่ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
สาหรับดูดน้าในสระ จานวน 1 อัน

14,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯชีวาสุข
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

6 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และ
ชุดโปรแกรมปฏิบตั ิการสาหรับ
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์
ถูกต้องตามกฏหมาย จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 23,300 บาท

46,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA และชุดโปรแกรมปฏิบตั ิการ
สาหรับคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีสิทธิถ์ ูกต้องตามกฏหมาย จานวน 2
เครื่องๆ ละ 28,300 บาท

56,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จานวน 1
เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท

8,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหาร
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

4 กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
กล้อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4 ล้าน
พิกเซล จานวน 8 ตัว อุปกรณ์
บันทึกภาพ แบบ 16 ช่อง จานวน 1
เครื่อง โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จานวน 1
เครื่อง เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA
จานวน 1 เครื่อง ระบบสายสัญญาณ
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
5 เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง
รวม

100,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

2,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
1,874,300
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สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.4

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สนามกีฬา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

1 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะไร้สาย จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท

6,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

2 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงาน
ครัว

1 ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
จานวน 1 ถัง ๆ ละ 15,000 บาท

15,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

3 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาตาม
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ จานวน 4 ชุด ๆ
ละ 23,300 บาท

93,200 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2563
มี.ค.

พ.ศ.2562
ก.พ.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

2 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart
card reader) จานวน 2 เครื่องๆ ละ
700 บาท
รวม

1,400 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
115,600
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กองสวัสดิการสังคม

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ
36,000 บาท
2 - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ชนิด
3 เสา สองด้าน ติดตั้งคร่อมถนนขนาด
ความยาว 25 ม. จานวน 2 ซุ้ม จานวน
2 ซุ้มๆ ละ 3,000,000 บาท เป็นเงิน
6,000,000 บาท
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ชนิด
2 เสาด้านเดียว ขนาดความยาว 6 ม. 4
ด้าน จานวน 4,000,000 บาท
(รายละเอียดตามรูแบบและรายการที่
เทศบาลกาหนด)

108,000 สานักงาน ทน.
หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา

10,000,000 - หน้าสวนสาธารณะ สานักการช่าง
- สะพานหน้าห้าง ส่วนการโยธา
แม็คโคร
- รอบวงเวียนน้าพุ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

พ.ศ.2561
ก.พ.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

2 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน-งาน
ครัว

1 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อ ขนาด
2 ก๊อก
- มีหวั ก๊อกจ่ายน้า โดยเป็นน้าร้อน 1
หัว น้าเย็น 1 หัว
- เป็นเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็นแบบตั้งพื้น
- ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทา
ด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ จานวน 2
เครื่องๆ ละ 6,000 บาท

12,000 - สถานีสูบน้าปลาย สานักการช่าง
คลองเตย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
- สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย ทน.หาดใหญ่

2 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่อง
ตัดหญ้าแบบสะพาย มีขนาดเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อม
ใบมีด จานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท

19,000 - สถานีสูบน้าปลาย สานักการช่าง
คลองเตย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
- สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย ทน.หาดใหญ่

3 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่อง
ตัดหญ้าแบบสะพาย มีขนาดเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อม
ใบมีด จานวน 4 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท

38,000 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

3 ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะฯ

1 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน
ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4
จังหวะ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครนพับไฮดรอลิก
เมื่อต่อกระเช้ารวมแขนเสริม สามารถยก
ได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร

2,600,000 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

2 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบธรรมดา เป็นรถช่วงยาว
เป็นกระบะสาเร็จรูปราคารวม
เครื่องปรับอากาศ (ตามมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)

575,000 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

3 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบธรรมดา เป็นรถช่วงยาว
เป็นกระบะสาเร็จรูปราคารวม
เครื่องปรับอากาศ (ตามมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)

575,000 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

4 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์
จานวน 1 คัน

729,000 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

5 รถบรรทุก (ดีเซล)
- ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิด
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
จานวน 1 คัน

868,000 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

6 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จานวน
1 คัน

40,800 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

4 ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

7 เรืออลูมิเนียม ขนาดลาเรือกว้างไม่น้อย
กว่า 1.05 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2.5 ม.
จานวน 3 ลาๆ ละ 35,000 บาท

105,000 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

1 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน จานวน 2 ตัวๆ
ละ 108,000 บาท
2 แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จานวน 1
เครื่อง
3 ชุดตัดแก๊ส ที่ตัดเหล็กได้หนา 300 มม.
จานวน 1 ชุด
4 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูงมอเตอร์ 3 เฟส 10
แรงม้า แรงดันไม่น้อยกว่า 200 บาร์
พร้อมสายไฟยาว 50 เมตร 2 เส้น
จานวน 1 เครื่อง

216,000 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
5,000 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
7,000 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
105,000 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

5 Plasma Cutter เครื่องตัดเหล็กด้วย
ไฟฟ้า ขนาดตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 220 x
400 X 220 mm สามารถตัดเหล็กหน้า
ได้ไม่น้อยกว่า 10 mm ใช้แรงดันไฟฟ้า
210 - 230 โวล จานวน 1 เครื่อง ๆละ
120,000 บาท

120,000 สานักงาน ทน.หาดใหญ่สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

5 ครุภณ
ั ฑ์เกษตร

6 เครื่องปั้มลมพร้อมอุปกรณ์ปั้มลมและ
สายลม
- มีถังเก็บลมไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
กาลังไฟฟ้า 220 v.
- อัตราผลิตลมไม่น้อยกว่า 200 ลิตร/
นาที
- ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
- มีสายไฟสารองไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- มีสายลมพร้อมหัวต่อเข้าออก ยาวไม่
น้อยกว่า 10 เมตร
- มีปนื ลม ชนาด ½ นิ้ว จานวน 1
- มีประแจล๊อก ขนาด ½ นิ้ว เบอร์
8,9,10,11,12,14,17,19,21,22,23,24,26
,27,32,34 พร้อมกล่องใส่
จานวน 1 เครื่อง ๆละ 50,000 บาท

50,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

1 เครื่องดูดโคลน ขนาดท่อดูด 4 นิ้ว ท่อส่ง
4 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ จานวน 1
เครื่อง

200,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

2 เครื่องปรับปรุงโอโซน สามารถผลิต
โอโซน ได้ไม่น้อยกว่า 10 กรัมโอโซนต่อ
ชั่วโมงและสามารถเชื่อมต่อกับไฟฟ้า
กาลังไฟ 220 โวลท์ จานวน 1 เครื่อง

480,000 สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

6 ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์
ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไฟ AC 220
โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์ มีเครื่อง
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
(Automatic Voltage Regulation
Control) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าทุกขนาด
ส่งกาลังขับโดยตรง (Direct Coupling)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 52,000 บาท

52,000 สถานีสูบน้าปลาย
คลองเตย

7 ครุภณ
ั ฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

200,000 - หน้าหอนาฬิกา
สานักการช่าง
- แยกพลพิชัย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
- แยกบิ๊กซีเอ็กตร้า
- ถ.เสน่หานุสรณ์
- สนามกีฬาจิระนคร
- สนามกีฬาวัดปรัก
กริม
- สวนสาธารณะฯ
- บึงศรีภวู นารถ

1 เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยใช้
เซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น หลักการทางแสง
มีชุดคัดแยกอนุภาคฝุ่น Dust Impactor
จอแสดงผลแบบ LCD Display 16x4
(i2C interface) Installation box
แบบกันน้า สวิตซ์ ปลั๊ก สายไฟเชื่อมต่อ
วัสดุและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จานวน
1 เครื่อง
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สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

8 ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

1 รถตักหน้า - ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2
ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ที่รอบ
เครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบ /นาที
จานวน 1 คัน
2 เครื่องเจาะดิน จานวน 1 เครื่อง
เครื่องยนต์เบนซินสูบเดียว 2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ 51.7 CC. ความจุ
น้ามัน 1 ลิตร ชนิดเครื่องยนต์ 1.45 KW.
ความเร็วรอบ 6,500 R/MIN พร้อมดอก
เจาะขนาด 8 นิ้ว
3 เครื่องเติมอากาศ ขนาด 3 แรงม้า
จานวน 4 ตัว พร้อมระบบตู้ไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
รวม

2,800,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

9,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

200,000 สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

20,114,600
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่อง
สารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่
มีลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ จานวน 4 ชุด ๆ ละ
23,300 บาท

รวม

93,200 สานักงาน

ทน.หาดใหญ่

93,200
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กองสวัสดิการสังคม

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.2563
ก.พ.

พ.ศ.2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
18,000 บีทยี ู แบบแยกส่วนชนิดแขวน
มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 28,600 บาท

57,200 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
26,000 บีทยี ู แบบแยกส่วนชนิดแขวน
มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 36,000 บาท

108,000 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
30,000 บีทยี ู แบบแยกส่วนชนิดแขวน
มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 40,200 บาท

80,400 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.2563
ก.พ.

พ.ศ.2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

8. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

235,000 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

5 พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง จานวน 28 ตัว ๆ ละ 5,500
บาท

154,000 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

6 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 36 นิ้ว พร้อม
ติดตั้ง จานวน 8 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท
7 โต๊ะหมู่บชู า สีแดงทอง ลายพิกุล มี
ฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น
จานวน 1 ชุด

120,000 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่
67,200 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

3,300 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

15,500 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่
207,000 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

9 โต๊ะข้างหลุยส์ไม้สัก จานวน 1 ตัว
1 ปั้มน้าสาหรับสระว่ายน้า สาหรับเครื่อง
กรองสระว่ายน้าสาเร็จรูป มีอัตราการ
ดูดน้า 6 ถึง 25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
พร้อมติดตั้ง จานวน 5 ตัว ๆ ละ
41,400 บาท
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สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2563
มี.ค.

พ.ศ.2562
ก.พ.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

4 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
36,000 บีทยี ู แบบแยกส่วนชนิดแขวน
มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จานวน
5 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท

8 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. มีลิ้นชักอย่างน้อย 2
ลิ้นชัก จานวน 1 ตัว

2 ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

3 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงาน
ครัว

1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
พร้อมใบมีด จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
9,500 บาท

19,000 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

4 ครุภณ
ั ฑ์กีฬา

1 โต๊ะเทเบิลเทนนิส ขนาดมาตรฐาน สีน้า
เงิน ขอบโต๊ะแบบขอบเหล็ก ขาโต๊ะ
เหล็กพร้อมที่ปรับระดับ มีล้อสาหรับ
เคลื่อนย้าย จานวน 4 ล้อ พับเก็บได้
พร้อมที่ล๊อคป้องกันโต๊ะล้ม และ
สามารถพับข้างเดียวเพื่อเล่นคนเดียวได้
จานวน 4 ตัว

95,600 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

5 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จานวน
1 ระบบ ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
จานวน 1 Set
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล
แบบที่ 2 จานวน 1 Set - ซอฟแวร์
บริหารจัดการภาพและบันทึก จานวน
28 Set
- ฮาร์ดดิส For CCTV 8 TB จานวน 4
ลูก
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ จานวน 26 ชุด
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2 จานวน 2
ชุด
- 19" Wall Rack 6U จานวน 1 ชุด
- เครื่องสารองไฟ 1 KVA จานวน 2
เครื่อง
- LED TV Monitor 55" จานวน 1
เครื่อง
- ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ

1,983,000 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย จานวน
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 23,300 บาท

46,600 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง
4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน ประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด

15,000 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่
19,800 สานักการศึกษา
ทน.หาดใหญ่

สานักการศึกษา

รวม

3,226,600

155

สานักการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 36,000 บีทยี ู จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 47,000 บาท

94,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 26,000 บีทยี ู จานวน 1
เครื่อง ๆละ 36,000 บาท

36,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

3 โต๊ะทางานไม้ ขนาด ไม่น้อยกว่า
120 x 60 x 75 ซม.มีลิ้นชักอย่างน้อย
2 ลิ้นชัก มีกุญแจล๊อค จานวน 11 ตัวๆ
ละ 3,300 บาท

36,300 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

4 เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ แบบบุนวม ขา
เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 58x65x96 ซม.
จานวน 6 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

21,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

5 เก้าอี้ประชุมบุนวมแบบขาเหล็ก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 43x57x82 ซม. จานวน 12
ตัวๆละ 1,800 บาท

21,600 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.2563
ก.พ.

พ.ศ.2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

6 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
57x58x90-102 ซม. แบบหนังมีทา้ วแขน
ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 26 ตัวๆ ละ
2,200 บาท

57,200 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

7 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
54x64x92-102 ซม. แบบหนังมีทา้ วแขน
ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 2 ตัวๆ ละ
3,500 บาท

7,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

9 ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อย
กว่า 271x180x82 ซม.ประกอบด้วย
- โซฟา 3 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว
- โซฟา 2 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว
- โซฟา 1 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว
- โต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว

30,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

10 โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 160x75x75 ซม.
1 ตัว
11 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 100x40x60 ซม. 1
ตัว
12 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 118x41x87 ซม. จานวน 1 ตู้ๆ ละ
4,000 บาท

13,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
4,700 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
4,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

2 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงาน
ครัว

13 ตู้ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 42x55x60
ซม. 1 ตัว
14 เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 67x70x118ซม.
1ตัว
15 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีชั้นปรับระดับ 3
ชิ้น จานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

4,300 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
6,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่
11,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

16 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก มีหลู ิ้นชัก จานวน
2 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท

15,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

1 เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น จานวน 1
เครื่องๆ ละ 12,000 บาท เครื่องทาน้า
ร้อนน้าเย็น แบบตั้งพื้น ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 10 ลิตร

12,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

3 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และ
ชุดโปรแกรมปฏิบตั ิการสาหรับ
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์
ถูกต้องตามกฏหมาย จานวน 6 เครื่องๆ
ละ 23,300 บาท

139,800 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด
800 VA และชุดโปรแกรมปฏิบตั ิการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีสิทธิถ์ ูกต้องตามกฏหมาย จานวน 1
เครื่อง

36,300 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง

76,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

4 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จานวน 1 เครื่อง

4 ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

700 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 จานวน 3 เครื่องๆ
ละ 10,000 บาท

30,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

1 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว
(125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ความเร็ว
รอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง

5,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

2 เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 16 นิ้ว
- สามารถใช้ใบตัด 14 นิ้วได้
- ปากกาจับชิ้นงานสามารถหมุนได้ 45
องศา ทั้งซ้ายและขวา
- สามารถเปลี่ยนเป็นเลื่อยวงเดือนได้
- แรงดันไฟฟ้าเลือกได้ 220 โวลต์ หรือ
380 โวลต์

18,500 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

160

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

5 ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ขนาด
ความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา
น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุกไม่ต่า
กว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะ และ
เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 คัน

1,980,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

2 รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก
ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4
จังหวะ ชนาดปริมาตรความจุกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 2,800 ซีซี พร้อมติดตั้ง
เครนไฮดรอลิก ความสามารถในการยก
ได้ไม่ต่ากว่า 1 ตัน ตอนท้ายติดตั้ง
กระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อย
กว่า 1 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน

2,000,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์
จานวน 1 คัน

868,000 สานักงาน
ทน.หาดใหญ่

รวม

5,529,700

161

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทยี ู
แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

40,200 สถานีขนส่งฯ

สถานีขนส่งฯ

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทยี ู
แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 28,600 บาท

57,200 สถานีขนส่งฯ

สถานีขนส่งฯ

รวม

97,400
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.2563
ก.พ.

พ.ศ.2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

10. งบรายจ่ายเฉพาะการ กิจการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
หรือการแพทย์

1 ตาชั่งระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง

รวม

40,000 สถานธนานุบาล

40,000

163

สถานธนานุบาล

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.2562
ก.พ.

พ.ศ.2561
ม.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

11. งบรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

