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ส่วนที่ 1
บทนํา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม
2559 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 จึงได้
จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น โดยแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) และแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังตาราง
ตารางที่ 1 จํานวนโครงการและงบประมาณ เฉพาะปี พ.ศ.2560 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
และแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
รวม
ร้อยละ (%)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
แผนการดําเนินงาน
(เฉพาะปี พ.ศ.2560)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท)

172
19

443,523,700
23,725,600

154
17

365,733,700
23,615,600

16

17,439,000

12

16,069,000

25

247,701,560

23

69,609,700

88

96,685,600

88

96,685,600

320
100

829,075,460
100

294
91.88

571,713,600
68.95

จากตารางที ่ 1 โครงการตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เฉพาะปี พ.ศ.2560
จํา นวน 320 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 829,075,460.-บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี พ.ศ.2560 แล้ว จัด ทํา เป็น แผนการดํา เนิน งานเพื่อ นําโครงการสู่การปฏิบัติ
จํานวน 294 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 91.88) งบประมาณ 571,713,600.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 68.95)
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วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้กับส่วนต่างๆ ให้ดําเนินไปโดยไม่ซ้ําซ้อนกัน ในส่วนของแผนการดําเนินงานของเทศบาล
นครหาดใหญ่ ประจําปี พ.ศ.2560 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริง
ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาํ เนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ 27 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการ
ดําเนิน การในพื้ น ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น แล้วจั ดทํ าร่างแผนการดํ าเนิ น งานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท้องถิ่น พิ จารณาร่างแผนการดําเนิ น งาน แล้ วเสนอผู้ บ ริหารท้ องถิ่ น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน
3. แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภู มิภ าค รัฐวิสาหกิจหรือหน่ วยงานอื่น ๆ ที่ต้ องดํ าเนิน การในพื้น ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
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ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1. แผนการดําเนินงานประจําปีทําให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึงกิจกรรม
การดําเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้
อย่างชัดเจน
2. แผนการดําเนินงานประจําปีทําให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ สามารถ
นําแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดําเนินงานประจําปีทําให้ผู้มีหน้าที่กํากับดูแลโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
สามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น
4. แผนการดําเนินงานประจําปีทําให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถนํา
ข้อมูลที่ได้รับ ไปรายงานให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้ารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ต่อไป
----------------------------------
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ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม

จํานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
จํานวน
คิดเป็นร้อยละของ
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
7
56
27
4
2

2.38
19.05
9.18
1.36
6.80

6,210,000
99,282,000
9,542,100
1,135,000
20,100,000

1.09
17.37
1.67
0.20
3.52

20
33
2
3
154

6.80 17,605,000
11.22 55,913,000
0.68
1,365,000
1.02 154,581,600
52.38 365,733,700

3.08
9.78
0.24
27.04
63.97

15
2

5
0.68

23,425,600
190,000

17

5.78

23,615,600

4

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการช่าง
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการศึกษา
สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม

4 สํานักการช่าง
0.03 สํานักการศึกษา
สํานักปลัดเทศบาล
4.13

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
งบร่ายจ่ายเฉพาะการการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง
รวม

จํานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
จํานวน
คิดเป็นร้อยละของ
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1
2
7
2
12

0.34
0.68
2.38
0.68
4.08

100,000
550,000
10,350,000
5,069,000
16,069,000

0.02
0.10
1.81
0.89
2.81

16

5.44

24,475,300

4.28 สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการ
สํานักการคลัง

1
*
2
*
*
1
*
*
1
2
23

0.34
0.68
0.34
0.34
0.68
7.82

909,000
17,834,100
4,156,700
111,000
8,294,300
2,090,000
623,000
6,782,300
2,073,000
2,261,000
69,609,700

5

0.16
3.12
0.73
0.02
1.45
0.37
0.11
1.19
0.36
0.40
12.18

สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการช่าง

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
สํานักการช่าง
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการศึกษา
สํานักการช่าง
สถานธนานุบาลฯ
สถานีขนส่งฯ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
จํานวน
คิดเป็นร้อยละของ
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานเคหะชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

1
86
1
88
294

0.34
205,000
29.25 96,280,600
0.34
200,000
29.93 96,685,600
100 571,713,600

หมายเหตุ : * คือ กิจกรรมในโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

6

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

0.04 สํานักปลัดเทศบาล
16.84 สํานักการช่าง
0.03 สํานักการช่าง
16.91
100

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 อบรมเสริมความรู้ผู้ประกอบการหาบเร่ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าใน
แผงลอย รถเข็นและผู้ประกอบกิจการค้า พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง

80,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความ
สงบ

2 ฝึกอบรมและจัดระเบียบเครื่อข่าย
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์รับจ้างและ
รถยนต์สาธารณะ

1.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ขับขี่
2.ควบคุมปริมาณคิวรถรับจ้าง

80,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความ
สงบ

3 ชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองหาดใหญ่

ปฏิบัติงานในด้านดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ตํารวจ

4,700,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความ
สงบ

4 ตาสับปะรด

ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงวิธีการ
สังเกตสอดส่องความเรียบร้อยเป็นหู
เป็นตาให้กับทางราชการและ
หน่วยงานของรัฐในเรื่องต่าง ๆ

200,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความ
สงบ
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
โครงการ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1,000,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

6 อบรมสัมนาหลักสูตรอาสาสมัครป้องกัน ฝึกอบรม อปพร.ให้มีความรู้ความ
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เข้าใจในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ลดความเสียหายอัน
เนื่องจากสาธารณภัย ภัยทาง
อากาศ ภัยการก่อวินาศกรรมปลุก
จิตสํานึกและกระตุ้นให้สมาชิก
อปพร.ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัย

100,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

7 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของอาสาสมัคร

50,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

รวมทั้งสิ้น

เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย ตั้งแต่เดือน
ตุลาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่
สภาวะปกติ

งบประมาณ
(บาท)

อบรมให้ความรู้และประสบการณ์
ให้กับอาสาสมัครในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ และสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัคร

6,210,000
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 สอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน
เทศบาล

จัดสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
เทศบาล 1-5 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ป.1
- ม.6 โดยครูเจ้าของภาษา จัด
กิจกรรมเสริมทักษะและอบรมครู

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศและคนเก่งของ
ท้องถิ่น

สอบคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถในด้านต่างๆ จัด
กิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะ
นักเรียนและส่งนักเรียนไปแข่งขัน
ในระดับต่างๆ

3 แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค/
ประเทศ

ร่วมแสดงผลงานนักเรียนครู และ
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2,400,000 ร.ร.เทศบาล 1-5

สํานักการศึกษา/
หน่วยศึกษานิเทศก์

200,000 ร.ร.เทศบาล 1 /
โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพ

สํานักการศึกษา/
หน่วยศึกษานิเทศก์

1,500,000 เทศบาลนคร
สํานักการศึกษา/
สุราษฎร์ธานี/
หน่วยศึกษานิเทศก์
อิมแพคเมืองทองธานี

9

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

4 นิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาครู 433 คน
ได้รับการพัฒนารูปแบบการนิเทศที่
เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้รับการ
นิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี

400,000 ร.ร.ในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา/
หน่วยศึกษานิเทศก์

5 ยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ พนักงานครู ผู้บริหารสถานศึกษา
บูรณาการกับภาษาอังกฤษโดยครูไทย และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการ
(EIS) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนที่
เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบ EIS อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป

350,000 ร.ร.ในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา/
หน่วยศึกษานิเทศก์
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

6 การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและปฐมวัยของโรงเรียน
เทศบาล

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยต้นสังกัด 1 ครั้ง การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา นักเรียนชั้น
ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 นักเรียนใน
สังกัดเทศบาล การจัดทํารายงาน
การจัดการศึกษาปีการศึกษา การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง 1 ครั้ง

150,000 โรงแรมในเขต
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนครูในสังกัดทุก
สาระการเรียนรู้

200,000 ร.ร.ในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา/
ฝ่ายวิชาการ

8 การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ยังไม่เคย
เข้าร่วมโครงการทุกคน จํานวน 350
คน นักเรียนระดับชั้น ป.5 ทุกคน
จํานวน 850 คน

300,000 ร.ร.ในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา/
ฝ่ายวิชาการ
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สํานักการศึกษา/
ฝ่ายวิชาการ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

9 การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา

นักเรียนในระดับประถมศึกษา
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้
ดําเนินการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
อ่านดีขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 / 5 จํานวน 250 คน

50,000 ร.ร.ในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา/
ฝ่ายวิชาการ

10 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศึกษาดูงาน จัดอบรมพัฒนาให้
ความรู้ในการปฏิบัติงานและตาม
หนังสือสั่งการต่าง ๆ (โรงเรียน
เทศบาล 1 - 6, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,
บุคลากรทางการศึกษา)

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี

จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

50,000 หอประชุมเทศบาล สํานักการศึกษา/
นครหาดใหญ่/
ฝ่ายแผนงานและ
สํานักการศึกษา
โครงการ

12 จัดกิจกรรมวันครูสังกัดเทศบาล

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมจัดกิจกรรมวันครู

200,000 หอประชุมเทศบาล สํานักการศึกษา/
นครหาดใหญ่
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

13 จัดนิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย

จัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการครูและนักเรียนชั้นอนุบาล
และมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

280,000 หอประชุมเทศบาล สํานักการศึกษา/
นครหาดใหญ่
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

2,400,000 ภายในประเทศ

12

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ, ร.ร. 1-6,
ศพด.

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ระดับประถมศึกษา)

ดําเนินการในกิจกรรมที่ได้รับ
จัดสรร จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เช่น การปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา,การใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต,การพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน , การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน, การ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD), การส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับ
สถานศึกษา , การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา ,ค่าอาหาร
กลางวัน,ปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน ,การจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.)

ดําเนินการในกิจกรรมที่ได้รับ
จัดสรร จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน,ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

61,915,000 ร.ร.เทศบาล 1-6

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,ฝ่าย
วิชาการ,ร.ร.ท.1ท.6

1,149,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สํานักการศึกษา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
, ฝ่าย กศน.
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

16 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษา ปีที่ 6 ทุกคน, เชิง
คุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ได้พัฒนาการเรียนรู้และทํา
ให้ร้อยละของนักเรียนที่ผลการ
เรียนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปใน 8 กลุ่ม
สาระฯ ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
และได้พัฒนาให้ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่านขีดจํากัดล่างของ
ประเทศจากการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปี
การศึกษา 2559 สูงขึ้นและมีการ
พัฒนาการเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปีการศึกษา 2558

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,300,000 ร.ร.เทศบาล 1-6
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา/
ร.ร. ท.1-ท.6

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

17 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ดนตรี

ฝึกสอนนักเรียนด้านดนตรีของ
รร.เทศบาล 1 จํานวน 60 คน
รร.เทศบาล 2 จัดตั้งวงดนตรีสากล
จํานวน 1 วง/ รร.เทศบาล 3
จํานวน 50 คน/ รร.เทศบาล 4
จํานวน 40 คน

400,000 ร.ร.เทศบาล 1, 2, 3, สํานักการศึกษา/
4
ร.ร. ท.1, ท.2, ท.
3, ท.4

18 ประกวดวงโยธวาทิต

นักเรียนที่เข้าประกวดวงโยธวาทิต
จํานวนไม่น้อยกว่า 50 คน ครูผู้
ควบคุมดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 10 คน เพื่อยกระดับวง
โยธวาทิตให้ก้าวสู่อีกระดับ
นักเรียนมีทักษะทางด้านดนตรี
เพิ่มขึ้น นักเรียนมีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบและความสามัคคี
เพิ่มขึ้น

400,000 ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น สํานักการศึกษา/
3 กรุงเทพ
ร.ร. ท.3
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

19 เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในต่างภูมิภาคให้แก่นักเรียนที่
ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน
และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า 50 คน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน
นักเรียนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และได้รับความรู้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม

40,000 ภาคกลาง

สํานักการศึกษา/
ร.ร. ท.5

20 Smart Kids Camp

เชิงปริมาณจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน
ให้กับนักเรียนจํานวน 150 คน
ด้านคุณภาพ นักเรียนร้อยละ 90
เกิดทักษะการเรียนรู้ ได้ปรับพื้น
ฐานความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

20,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา/
ร.ร. ท.6
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

21 สอนสองภาษาอนุบาลในฝัน

1.จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติให้กับ
นักเรียนระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาทุกคน จํานวน 5 คาบ
ต่อสัปดาห์ ต่อห้อง
2.จัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 1
วัน
3.จัดแสดงผลงานทางวิชาการ โดย
ครูต่างชาติปีละ 1 ครั้ง

22 รวมพลังสร้างลูกรักเป็นนักอ่าน

เชิงปริมาณ ผู้ปกครองโรงเรียน
เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) และครู
ที่สนใจ ประมาณ 100 คนเชิง
คุณภาพ นักเรียนร้อยละ 90 เกิด
ทักษะรักการอ่านมากขึ้น เกิด
สัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครอง
และนักเรียนต่อการอ่านมากขึ้น

23 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการ
จัดทําโครงการพัฒนาปรับปรุง
เรียนการสอน วิชาอิสลามศึกษา/พุทธ หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
ศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาพุทธศาสนาและอิสลามศึกษา
ให้กับครูผู้สอน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

3,300,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา/
ร.ร. ท.7

70,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา/
ร.ร. ท.8

690,000 ร.ร.ในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

24 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ

จัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

1,280,000 ร.ร.วัดโคกสมานคุณ สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)

ดําเนินการตามที่เทศบาลจัดสรร
ด้านอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

5,000,000 ร.ร.เทศบาล 1,2,3,4 ร.ร. ท.1,ท.3 ,ท.4

26 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีที่ 3 ทุกคน เชิงคุณภาพ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้พัฒนาการ
เรียนรู้และทําให้ร้อยละของ
นักเรียนที่ผลการเรียนตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไปใน 8 กลุ่มสาระฯ ให้ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 และได้พัฒนาให้
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านขีดจํากัด
ล่างของประเทศจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจําปีการศึกษา 2559 สูงขั้น
และมีการพัฒนาการเมื่อ
เปรียบเทียบกับการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจําปีการศึกษา 2558

500,000 ร.ร.เทศบาล 1, 3, 4 ร.ร. ท.1,ท.2,ท.3,
ท.4
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

27 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

1. เป้าหมายเชิงปริมาณร้อยละ 90
ของผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพจํานวน
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดี
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 และจํานวน
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดีใน
การจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2559 ผ่านขีดจํากัดล่าง
ของประเทศและมีการพัฒนาการ
สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2558

300,000 ร.ร.เทศบาล 1

28 จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเข้า
ร่วมกิจกรรม ประมาณ 80 คน
ค่าตอบแทนครูสอนเด็กด้อยโอกาส
จํานวน 2 คน

150,000 ชุมชนเทศบาลนคร สํานักการศึกษา/
หาดใหญ่
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

29 จัดกิจกรรมและนิทรรศการในศูนย์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นคร
หาดใหญ่

เด็ก เยาวชน ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้าชมและร่วม
กิจกรรมปีละไม่น้อยกว่า 3,000 คน

300,000 หอดูดาว

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

30 จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ICT
เทศบาลนครหาดใหญ่

เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมปีละไม่น้อยกว่า 1,000 คน

100,000 ศูนย์ ICT

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

31 จัดกิจกรรมศูนย์ประสานการจัดการ
ความรู้ประชาคมอาเซียน

เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมปีละไม่น้อยกว่า
2,000 คน

300,000 ศูนย์อาเซียนฯ

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

32 จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมปีละไม่น้อยกว่า
1,000 คน

100,000 ห้องสมุดประชาชนฯ สํานักการศึกษา/
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

33 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียน
ปฐมวัย ศพด.

นักเรียน ศพด.เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนไม่น้อยกว่า 150 คน

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สํานักการศึกษา/
ฝ่ายการ ศึกษา
นอกโรงเรียนฯ/
ศพด.มัสยิดหมัดยา
เม๊าะมุสลิม

20

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
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34 จัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

นักเรียน ศพด.เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนไม่น้อยกว่า 150 คน

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา/
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ ฝ่ายการศึกษานอก
มุสลิม
โรงเรียนฯ, ศพด.
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

35 จัดกิจกรรมใส่ใจสุขภาพ

นักเรียน ศพด.เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนไม่น้อยกว่า 150 คน

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สํานักการศึกษา/
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ, ศพด.
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

36 จัดกิจกรรมหาดใหญ่ ยุวทูตและกิจกรรม เด็กอายุ 8-12 ปี ที่มีภูมิลําเนาใน
Summer Camp เพื่อเปิดประตูสู่
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และหรือ
อาเซียน
กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่อย่างน้อย 1
ปี จํานวน 10 คน เด็กเยาวชน อายุ
13-15 ปี ที่มีภูมิลําเนาในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ และหรือ
กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่อย่างน้อย 1
ปีจํานวน 10 คน

1,500,000 ในประเทศ/
ต่างประเทศ
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สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
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37 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรัก
เด็กอายุระหว่าง 10-12 ปี ที่สนใจ
วิทยาศาสตร์ (Science Kids Camp) จํานวน 150 คน

100,000 เขตเทศบาลนคร
สํานักการศึกษา
หาดใหญ่ / ที่อื่น ๆ ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

38 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา อาคาร 5 ชั้น 1 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําหญิง
โรงเรียนเทศบาล 1
และห้องน้ําชาย งานติดตั้ง
กระเบื้องพื้น และผนัง งานติดตั้ง
สุขภัณฑ์ งานติดตั้งประตู งาน
ซ่อมแซมระบบน้ํา รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการตามที่เทศบาล
กําหนด

750,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

39 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําอาคาร 1 ชั้น 2 งานรื้อถอน งานซ่อมแซม งาน
และชั้น 3 โรงเรียนเทศบาล 1
ติดตั้งกระเบื้องพื้น และผนังห้องน้ํา
งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ํา งาน
ซ่อมแซมระบบน้ํา รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการตามที่เทศบาล
กําหนด

500,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

40 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําอาคาร 6 ชั้น
2,3 และ ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาล 1

800,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

งานปูกระเบื้องผนัง, พื้น งานติดตั้ง
ฝ้าเพดาน งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งาน
ระบบไฟฟ้า รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการตามที่เทศบาล
กําหนด
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41 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา (Sound Lab) อาคารเรียน 7
โรงเรียนเทศบาล 1

งานซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานที่
ชํารุด งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม
งานครุภัณฑ์ รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการตามที่เทศบาล
กําหนด

320,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

42 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียน
เทศบาล 1

งานรื้อถอน งานปรับระดับพื้น
พร้อมปูกระเบื้อง งานติดตั้งแผ่น
หลังคาเมทัลชีท งานติดตั้ง
เคาน์เตอร์สแตนเลสสําเร็จรูป
(ส่วนปรุงอาหาร) งานปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการตามที่เทศบาล
กําหนด

4,200,000 ร.ร.เทศบาล 1

โรงเรียนเทศบาล 1

43 ติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าแรงต่ํา เข้าอาคาร ติดตั้งระบบเมนแรงสูง ระบบเมน
เรียน โรงเรียนเทศบาล 2
แรงต่าํ ระบบสายดิน รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกําหนด

160,000 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
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44 ก่อสร้างห้องส้วมเด็กอนุบาล โรงเรียน
เทศบาล 2

ก่อสร้างห้องน้ําชาย มีโถส้วมเด็ก 2
โถ , โถปัสสาวะชาย 2 โถ ห้องน้ํา
หญิง มีโถส้วมเด็ก 4 โถ อ่างล้าง
หน้า ค.ส.ล. บุกระเบื้อง 1 ชุด
รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด

350,000 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

45 ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย อาคาร 5
โรงเรียนเทศบาล 3

ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย บ่อพัก เดิน
ระบบท่อน้ําทิ้ง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการตามที่เทศบาล
กําหนด

240,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

46 ก่อสร้างหลังคาครอบ ระหว่างอาคาร 1 ติดตั้งหลังคา Metal Sheet พร้อม
กับอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 3 บุฉนวนกันความร้อนหนา 5 มม.
ทึบสลับโปร่ง พร้อมโครงสร้างเหล็ก
พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งรางระบายน้ําสแตนเลสและ
ท่อน้ําฝน PVC รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการตามที่เทศบาล
กําหนด

537,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
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47 เปลี่ยนหลังคาอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาล รื้อถอนหลังคากระเบื้องเดิม ติดตั้ง
3
หลังคา Metal Sheet หนา 0.47
มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน 5
มม. พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.
รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด

191,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

48 ปรับปรุงหลังคาโรงอาหารชั้นล่าง พร้อม รื้อถอนหลังคากระเบื้องเดิม ติดตั้ง
พื้นและคูระบายน้ํา โรงเรียนเทศบาล 3 หลังคา Metal Sheet หนา 0.47
มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน 5
มม. สลับแผ่นโปร่งบางช่วง พร้อม
โครงสร้าง ปูกระเบื้องขนาด 0.30 x
0.30 ม. ชนิดกันลื่น จัดทําคู
ระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก พื้นที่
ประมาณ 98 ตร.ม. รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกําหนด

372,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

49 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุง
ระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ําเข้าอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล 3

571,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเมน
แรงสูง ระบบเมนแรงต่ํา ระบบสาย
ดิน รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

50 ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล โรงเรียน
เทศบาล 4

ปิดช่องลมด้วยกระจกกรอบ
อะลูมิเนียม ห้องเรียนอนุบาล
จํานวน 7 ห้องเรียน ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศห้องเรียนอนุบาล
ห้องละ 2 เครื่อง จํานวน 7
ห้องเรียน รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่เทศบาลกําหนด

800,000 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

51 ปรับปรุงห้องน้ําอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 4

รื้อถอนผนังกั้นห้องน้ําเดิม พร้อม
ก่อสร้างผนังก่ออิฐฉาบปูนกั้นห้อง
น้ํา ความสูง 2.20 เมตร ทั้งห้องน้ํา
หญิง และห้องน้ําชาย รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกําหนด

171,000 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

52 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ รื้อถอนฝ้าเพดานและโครง T-BAR
โรงเรียนเทศบาล 4
อาคารอเนกประสงค์ชั้น 2 ทั้งหมด
รื้อถอนพื้นปาร์เก้เวที พร้อมกรุพื้น
ลามิเนท บริเวณเวที รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลกําหนด

169,000 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

53 เจาะน้ําบาดาล โรงเรียนเทศบาล 6

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
6" แล้วเสร็จ ดําเนินการติดตั้งปั๊ม
บาดาล พร้อมตู้ปั๊มบาดาล
ดําเนินการงานระบบไฟฟ้า ทั้งหมด
แล้เสร็จ รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการตามที่เทศบาลกําหนด

278,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

54 ก่อสร้างหลังคาโค้งเชื่อมอาคารเรียน 2 ติดตั้งหลังคา Metal Sheet สีอะลู
และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล ซิงค์ หนา 0.47 มม. พร้อมบุฉนวน
6
กันความร้อน5 มม. พร้อมโครงเคร่า
เหล็ก บริเวณห้องครัวใหม่ ปู
กระเบื้อง ขนาด 12" x 12' ชนิดกัน
ลื่น บริเวณอ่างล้างหน้า แปรงฟัน
อาคารประถมศึกษา ติดตั้งรั้วตา
ข่ายด้านทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก ติดตั้งรั้วตาข่ายด้านทิศใต้
พร้อมโครงเหล็ก ติดตั้งหลังคากัน
สาด บริเวณซักล้าง ติดตั้งประตู
เหล็กบริเวณด้านหลัง ติดตั้ง
หน้าต่างกระจก บริเวณทางเดินชั้น
2-4 รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการตามที่เทศบาลกําหนด

1,029,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

55 รวบรวมประวัติความเป็นมาของเมือง
หาดใหญ่

1. จัดพิมพ์หนังสือย้อนอดีตนคร
หาดใหญ่ ชุด 5 จํานวน 1,500 เล่ม
2. จัดทํา Social Media เผยแพร่
ความรู้ประวัติศาสตร์ของนคร
หาดใหญ่

200,000 ในประเทศ/
ต่างประเทศ

สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

56 จัดกิจกรรมและนิทรรศการในหอศิลป์
นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ

เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ
5,000 คน

150,000 หอศิลป์ฯ

สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

รวมทั้งสิ้น

99,282,000
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
สาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับ
พนักงานสาธารณสุข พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

50,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สสว.งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

2 อบรมด้านสุขาภิบาลสําหรับ
ฝึกอบรมและสร้างความรู้ด้าน
ผู้ประกอบการร้านเสริมสวยหรือแต่งผม สุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการร้าน
เสริมสวยหรือแต่งผมในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

50,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

3 อบรมผู้ประกอบการกิจการสปา นวด
เพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

50,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

อบรมผู้ประกอบการกิจการสปา
นวดเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานการสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

4 อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

1.พัฒนาปรับปรุงสถาน
ประกอบการให้ได้มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาลจํานวน 200 แห่ง
2.สุ่มตรวจเฝ้าระวังเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย จํานวน 2,000 ตัวอย่าง
3.จัดอบรมผู้จําหน่ายอาหาร
ประเภทแผงลอย จํานวน 100 คน,
ประเภทร้านอาหาร จํานวน 50
คน, ผู้ประกอบกิจการด้านน้ําดื่ม
และน้ําแข็ง จํานวน 30 คน, ผู้
สัมผัสอาหารในโรงเรียนจํานวน 40
แห่ง แห่งละ 10 คน

5 เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด
(โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ)

ให้ความรู้แก่หญิงหลังคลอดในเขต
เทศบาล

-

เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ

6 อนามัยโรงเรียน (โครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณ)

ตรวจสุขภาพนักเรียนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

-

เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ

-

เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ

7 พัฒนาสติปัญญาเด็ก 0-5 ปี (โครงการที่ ดูแลเด็ก 0-5 ปี ในเขตเทศบาล
ไม่ใช้งบประมาณ)
นครหาดใหญ่

50,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
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สํานักการ
สาธารณสุขฯงาน
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

8 ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย (โครงการที่
ไม่ใช้งบประมาณ)

ส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด - 2 ปี
ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

-

เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ

9 อบรม อสม. ใหม่ (โครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณ)

สร้าง อสม. ใหม่ให้เพียงพอในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน
ที่มีการจัดตั้งใหม่

-

เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ

10 กิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพในชุมชน
(โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ)
11 ส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก
(งบ สปสช)

ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหา
ซึมเศร้า เครียด ในชุมชน
ส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก ใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จํานวน
1,500 คน

-

เทศบาลนคร
หาดใหญ่
4,000,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สสว.ศูนย์ฯ รร.ท.2

31

สํานักการ
สาธารณสุขฯ ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

12 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค (งบ สปสช.)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1. สุ่มตรวจเฝ้าระวังเชื้อจุลินทรีย์
และสารปนเปื้อนในอาหารและยา
และเครื่องสําอาง จํานวน 3,000
ตัวอย่าง
2. สนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครฯ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชนและโรงเรียน
3. ตั้งจุดตรวจสอบสารปนเปื้อน
และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์สัญจรในตลาด
สด/ชุมชน โรงเรียน จํานวน 20
ครั้ง
4. ห้องเรียนอาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค จํานวน 4 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

220,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

32

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สสว.งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

13 พัฒนาสุขาภิบาลอาหาร เขตเมือง
หาดใหญ่ (งบ สปสช.)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1. สุ่มตรวจเฝ้าระวังเชื้อจุลินทรีย์
และสารปนเปื้อนในอาหาร จํานวน
3,000 ตัวอย่าง
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย
ใน "ห้องเรียนอาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค" และสรุปผลการ
ดําเนินงานของเครือข่าย จํานวน 2
ครั้ง
3. เครือข่าย อสม. ตรวจสอบ
ร้านอาหารและแผงลอยในชุมชน
จํานวน 5 ชุมชน

100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

14 ตรวจคัดกรองและเพิ่มศักยภาพการดูแล ตรวจคัดกรองและเพิ่มศักยภาพ
เท้าในผู้ป่วยเบาหวานและญาติ (งบ
การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและ
สปสช.)
ญาติเพือ่ ให้ประชาชนที่ป่วยเป็น
โรคเบาหวานได้รับความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพเท้าและได้รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพเท้า

76,100 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สสว.ศูนย์นพ
สุวรรณ

15 ออกกําลังกายในน้ํา (งบ สปสช.)

50,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สสว.ศูนย์ฯ ชีวา
ศรม

ส่งเสริมการออกกําลังกายในน้ํา
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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สสว.งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
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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.

ลําดับ
ที่

โครงการ

16 พัฒนากายจิต เบากายสบายใจ (งบ
สปสช.)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมการพัฒนากายจิต เบากาย
สบายใจให้ประชาชนได้ฝึกตนเอง
ด้วยการใช้สมาธิให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่

20,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สสว.ศูนย์ฯ ชีวา
ศรม

17 ฝึกดุลยภาพชีวิตด้วยวิถีโยคะ (งบ สปสช.) ส่งเสริมให้ประชาชนได้ฝึกการดูแล
ตนเองและปรับสมดุลชีวิตด้วยโยคะ

50,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สสว.ศูนย์ฯ ชีวา
ศรม

18 จัดทําแผนสุขภาพหาดใหญ่ชีวาศรม (งบ จัดทําแผนสุขภาพหาดใหญ่ชีวา
สปสช.)
ศรมประชาชนแกนนํา 102 ชุมชน
ตัวแทนชมรมต่างๆ ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

50,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สสว.ศูนย์ฯ ชีวา
ศรม

50,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่
150,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สสว.ศูนย์ฯ ชีวา
ศรม
สสว.ศูนย์ฯ ชีวา
ศรม

100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สสว.ศูนย์ฯ ชีวา
ศรม

19 ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ
ด้วยการแพทย์แผนไทย (งบ สปสช.)
20 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดําริ (งบ สปสช.)

จัดบริการแพทย์แผนไทยเชิงรุก
ให้บริการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในชุมชน
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจและมี
ทักษะการดํารงชีพแบบพอเพียง

21 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คลินิก ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยน
DPAC, ชุมชนปรับเปลี่ยนสุขภาพ, คลินิก พฤติกรรมสุขภาพ
โรคเรื้อรัง) (งบ สปสช.)
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

22 เสริมสร้างสุขภาพด้วยอาหารรักษาโรค
(งบ สปสช.)

ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแล
ตนเองได้ด้วยการมีความรู้เรื่อง
อาหารสุขภาพ

80,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สสว.ศูนย์ฯ ชีวา
ศรม

23 อบรมเชิงปฏิบัติการ Drum Circle เพื่อ
ผู้สูงอายุ (งบ สปสช.)
24 พัฒนาศักยภาพการให้บริการหาดใหญ่
ชีวาศรม (งบเงินทุนหมุนเวียน)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Drum
Circle เพื่อผู้สูงอายุ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการ
1.จ้างบุคลากร 2,556,000 บ.
2. จ้างศึกษาคุณภาพงานบริการ
100,000 บ.

120,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่
3,556,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สสว.ศูนย์ฯ ชีวา
ศรม
สสว.ศูนย์ฯ ชีวา
ศรม

25 จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ (งบเงินทุน
หมุนเวียน)

จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้
บริการประชาชนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

500,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สสว.ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเพชร
เกษม
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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.

ลําดับ
ที่

โครงการ

26 สร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครรักษ์
เมืองหาดใหญ่ (งบ สปสช.)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เยาวชนจํานวน 100 คน โดยมี
กิจกรรมดังนี้
1.อบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษา
ในโรงเรียนและชุมชนที่มีการ
ดําเนินงานด้านการจัดการ
สภาพแวดล้อมและการจัดการขยะ
ดีเด่นจํานวน 1 ครั้ง (จํานวน 2 วัน)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือข่ายเยาวชนใน
โรงเรียนและชุมชน จํานวน 12
แห่ง
3. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
เครือข่าย โดยจัดกิจกรรมตรวจ
เยี่ยมการดําเนินงานของเครือข่าย
แต่ละเครื่อข่ายจํานวน 12 ครั้ง
(อย่างน้อยแห่งละ 1 ครั้ง)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สสว.งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
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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.

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

27 รณรงค์คัดแยกขยะ (งบ สปสช.)

รวมทั้งสิ้น

รณงค์คัดแยกขยะรายละเอียดดังนี้
1.คัดแยกขยะอินทรีย์ในโรงเรียน
ชุมชน และสถานประกอบการ
จํานวน 26 แห่ง
2.คัดแยกขยะอันตรายในโรงเรียน
ชุมชน และสถานประกอบการ
จํานวน 22 แห่ง
3. ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ในชุมชน ดังนี้ ศูนย์รีไซเคิลใน
ชุมชน 3 แห่ง,ร้านชําแลกขยะรี
ไซเคิล 4 แห่ง,ร้านชําแลกขยะฯ
สัญจร 10 แห่ง
4. ส่งเสริมการนําขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ ในโรงเรียนและชุมชน
จํานวน 15 แห่ง
5.จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ จํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

120,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

9,542,100
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สสว.งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
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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.

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 สงเคราะห์ผู้พิการและบุคคลไร้ที่พึ่ง

ช่วยเหลือผู้พิการและบุคคลไร้ที่พึ่ง
ซึ่งลําบากและได้รับความเดือดร้อน
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

20,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

1.จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.หอพัก
พ.ศ.2558
2.จัดทําเอกสาร/สื่อ พ.ร.บ.หอพัก
พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเผยแพร่
3.สํารวจข้อมูลหอพักที่อยู่นอก
ระบบการจดทะเบียน
4.ออกตรวจ/เยี่ยมเยียนการจัด
ระเบียบหอพัก

15,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม
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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลําดับ
โครงการ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งให้ได้รับ
เครื่องอุปโภคบริโภคที่เพียงพอแก่
การประทังชีวิต

1,000,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

จัดอบรมสัมมนา/กิจกรรม
นันทนาการให้ความรู้เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

รวมทั้งสิ้น

1,135,000
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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.

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดกิจกรรมหาดใหญ่เมืองสะอาด

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

จัดกิจกรรมพัฒนาและรักษาความ
สะอาดในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

1,000,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

2 บริหารจัดการระบบกําจัดมูลฝอยชุมชน เทศบาลเก็บรวบรวมขยะประจําวัน
ส่งไปกําจัดยังโรงงานกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยแปลงขยะเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า ปริมาณ 250 ตันต่อวันเป็น
ระยะเวลา 12 เดือน โดย
ดําเนินการต่อเนื่องตามสัญญาเลขที่
114/2553 ลงวันที่ 18 มิ.ย.53

19,100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

รวมทั้งสิ้น

20,100,000
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สสว.งานรักษา
ความสะอาด
สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
โครงการ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมผู้สุง
อายุและให้ความรู้และตรวจสุขภาพ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

300,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ

1,500,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ

3 สัมมนาพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศน
ดูงาน ด้านสาธารณาสุขฯ
ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ให้กับ อสม. จํานวน 250 คน

1,500,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ

4 กิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ และประกวด เพื่อจัดประกวด อสม. ดีเด่นใน
อสม. ดีเด่น
สาขาต่างๆ และจัดกิจกรรมเนื่องใน
วัน อสม.

100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ

2 อบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดู
งานชมรมผู้สูงอายุ

อบรมพัฒนาศักยภาพและทัศน
ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุจาก
ชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 250 คน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ
ที่

โครงการ

5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการสภาพแวดล้อมและขยะ
มูลฝอยชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในชุมชนนําร่อง 10
แห่ง ได้แก่ ประชุมแกนนําชุมชน
จํานวน 220 คน จํานวน 2 ครั้ง,
ประชุมทําแผนชุมชน จํานวน 10
ชุมชน จํานวน 30 ครั้ง , ประชุม
เสนอแผนชุมชน เพื่อรวบรวมเป็น
แผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 1
ครั้ง , ชุมชนดําเนินการพัฒนา
ชุมชนตามแผนที่กําหนด โดย
เทศบาลสนับสนุนฯ, เวทีสรุปผล
การดําเนินงาน, ยกระดับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของ ชุมชนอื่น ๆ

6 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็ง คณะกรรมการบริหารชุมชนและ
ชุมชน
เครือข่ายองค์กรชุมชนทั้ง 103
ชุมชน
7 ประชุมกรรมการชุมชน

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ทั้ง
103 ชุมชน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

150,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สสว.งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

5,000,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

180,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

8 เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเทศบาล
นครหาดใหญ่

1.ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการ
ปฏิบัติกิจกรรม/บําเพ็ญตนร่วมกัน
เพื่อสังคม
2.เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มแกนนํา
เยาวชนด้านการอนุรักษ์ บํารุง
รักษา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
จารีตประเพณีให้คงความเป็น
เอกลักษณ์ภาคใต้
3.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาชุมชนและประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาตนเองแก่แกนนําเยาวชน
4.สร้างโอกาสขยายเครือข่าย
เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่

200,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

9 ศูนย์พัฒนาครอบครัว

จัดอบรมให้ความรูในการพัฒนา
สถาบันครอบครัว
จัดแข่งขันกีฬาภายในชุมชนทั้ง 4
เขต
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชนได้ด้วย
ภูมิปัญญาของชุมชนเอง

180,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่
180,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่
100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

10 จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ
ชุมชน
11 ร้อยชุมชน ร้อยเรื่อง เมืองหาดใหญ่

43

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

12 จัดทําแผนชุมชน

จัดทําแผนชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
พัฒนาแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
ชุมชนของตนเองให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

13 สัมมนาคณะกรรมการชุมชนด้านการ
จัดการชุมชน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

สัมมนาคณะกรรมการชุมชนด้าน
การจัดการชุมชนและศึกษาดูงาน
จัดแบ่งเป็นกลุ่ม 4 รุ่น

5,490,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

14 บ้านพี่เลี้ยง

จัดอบรมทักษะการช่วยเหลือตัวเอง
จากของเหลือใช้แล้วนํามาเป็น
อุปกรณ์แก้ปัญหาน้ําท่วม เช่นเสื้อชู
ชีพ

100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

15 พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน (สวนผักคน
เมือง)

พัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักใน
ชุมชนโดยการนําขยะมาใช้ประโยชน์

100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

16 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ
คัดเลือกแม่ดีเด่น เพื่อรับโล่ห์

250,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม

17 กิจกรรมวันสตรีสากล

จัดกิจกรรมวันสตรีสากล จัด
กิจกรรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาและ
มอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น

250,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม
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ที่
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18 พัฒนาศักยภาพสตรี

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

จัดให้มีการอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานของสมาชิกสตรี
19 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ทั้ง
103 ชุมชน
20 เพิ่มศักยภาพองค์กรเครือข่ายสวัสดิการ จัดอบรมเพื่อให้เข้าใจแนวคิดของ
ชุมชน
สัจจะวันละ 1 บาท
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,525,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่
200,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่
200,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่
17,605,000
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ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและ
เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่

จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ในระดับ
นักเรียนและเยาวชนมีนักกีฬาเข้า
ร่วม จํานวน 250 คน

200,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

2 จัดกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้
และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่
34

จัดส่งนักกีฬาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศ
ไทยทั้งรอบคัดเลือกระดับภาคใต้
และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
จํานวน 300 คน นักกีฬาสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับรางวัล
ไม่น้อยกว่า 10 รายการ

5,000,000 เทศบาลนคร
สํานักการศึกษา
สุราษฎร์ธานี/
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
เทศบาลนครร้อยเอ็ด และเยาวชน

3 จัดการแข่งขันกีฬา "อนุบาลช้างน้อย
เกมส์"

นักเรียนอนุบาลของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่และ
สังกัดอื่นเข้าร่วมการแข่งขัน
ประมาณ 500 คน

270,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

150,000 ภายในประเทศ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

4 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาตาม
หนังสือสั่งการหรือหนังสือเชิญร่วมการ
แข่งขัน

จัดส่งนักกีฬาสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือเชิญ
ร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5
รายการ

5 จัดกิจกรรมลานกีฬาและนันทนาการ
ต้านยาเสพติด

มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมการออกกําลังกายประมาณ
1,000 คน จัดการแข่งขันลานกีฬา
ต้านยาเสพติด มีนักกีฬาเข้าร่วม
ประมาณ 50 ทีม

50,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

6 จัดการแข่งขันกีฬา "กุญชรเกมส์ต้านยา จัดการแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาล
เสพติด"
พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่ มีนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจํานวน 3,000 คน
คัดเลือกนักกีฬาสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่เพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจําปี
2560-2562 มีทั้งกีฬาสากลและ
กีฬาพื้นบ้านจํานวน 300 คน

200,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
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สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
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ลําดับ
ที่

โครงการ

7 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจําปี 2560

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
การแข่งขันฯ ประมาณ 300 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

200,000 ภายในเขตอําเภอ
หาดใหญ่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

8 จัดกิจกรรมมหกรรมไท้เก๊กเทศบาลนคร นักกีฬาไท้เก๊กเข้าร่วมกิจกรรม
หาดใหญ่
มหกรรมไท้เก็ก ประมาณ 200 คน

180,000 สงขลา/นครสวรรค์/ สํานักการศึกษา
กรุงเทพ
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

9 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและ
นันทนาการ

ให้การสนับสนุนด้านการกีฬาและ
นันทนาการของสมาคมและชมรม
กีฬาต่าง ๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 7
รายการ

100,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

10 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครหาดใหญ่

ฝึกอบรมกีฬาและนันทนาการมีเด็ก
เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม
จํานวน 500 คน

250,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

11 จัดการแข่งขันกีฬา "เซปัก-ตะกร้อ
หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์"

การจัดการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อมี
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ
200 คน

200,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

12 จัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์นคร
หาดใหญ่

ประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ
1,000 คน

100,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
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13 จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิง
แชมป์นครหาดใหญ่

เด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 200 คน

100,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

14 จัดการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์นคร
หาดใหญ่

จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส รายการ
เทนนิสเยาวชนและรายการเทนนิส
ประชาชนมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 450 คน

200,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

15 จัดการแข่งขันแบดมินตันนครหาดใหญ่
โอเพ่น

นักกีฬาแบดมินตันจากสโมสรและ
ชมรมทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน
ประมาณ 300 คน

100,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

16 จัดรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย จัดรายการประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สนามกีฬากลาง "จิระนคร"
สายสนามกีฬากลาง"จิระนคร"
เทศบาลนครหาดใหญ่ มีประชาชน
มาใช้บริการจํานวน 2,000 คน/วัน
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
ออกกําลังกายสาระน่ารู้ด้าน
สุขภาพและข่าวสารของเทศบาล
นครหาดใหญ่

35,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

17 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จํานวน 8,000 คน

500,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

49

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

18 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนภาคฤดูร้อน

เด็กและเยาวชนเข้าร่วมฝึก
กิจกรรมภาคฤดูร้อน จํานวน 1,000
คน

600,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

19 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

1.คัดเลือกเยาวชนดีเด่นและผู้ทํา
คุณประโยชน์ด้านเด็กและเยาวชน
ดีเด่นสาขาต่าง ๆ เพื่อเข้ารับรางวัล
เยาวชนดีเด่นและผู้ทํา
คุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
ดีเด่น
2.จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน
300 คน

50,000 หอประชุมเทศบาล สํานักการศึกษา
นครหาดใหญ่
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

20 ส่งเสริมกิจกรรมวงหาดใหญ่ออเคสตร้า

นักเรียน นิสิต นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปภายในอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ
ภาคใต้ตอนล่างเข้ารับการฝึก
กิจกรรม จํานวน 85 คน

21 เยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 500 คน

1,200,000 หอประชุมเทศบาล สํานักการศึกษา
นครหาดใหญ่
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

100,000 ร.ร.ในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
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22 อุดหนุนสมาคมส่งเสริมกีฬานครหาดใหญ่ ให้การสนับสนุนการจัดการ แข่งขัน
กีฬา และการส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับท้องถิ่นภาค /ประเทศ /
นานาชาติ ของชมรมสังกัดสมาคม
ส่งเสริมกีฬานครหาดใหญ่ จํานวน
10 ชมรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2,000,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักการศึกษา
นครหาดใหญ่
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

23 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสวนสุขภาพ
และลานกีฬาชุมชน

ลานกีฬาประเภทฟุตซอล 2 สนาม,
ลานกีฬาประเภทวอลเลย์บอล 2
สนาม, ลานกีฬาประเภท
บาสเกตบอล 2 สนาม, ลานแอโร
บิค 1 สนาม, ลานออกกําลังกาย
และเครื่องเล่น 1 สนาม, ลานสนาม
เด็กเล่น 1 สนาม, ห้องน้ําสําหรับ
โครงการ 1 หลัง, สวนนันทนาการ
และทาวิ่งออกกําลังกาย, ทาง
สัญจรและลานจอดรถ

26,458,000 หลังโรงเรียนช่างกล สํานักการศึกษา
อุตสาหกรรม

24 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนาม
ฟุตบอล "สนามกีฬาจิระนคร"

ติดตั้งหลอดเมทัลฮาไลด์ 2000 W
อิกนิเตอร์ 2000 W บัลลาสท์ 2000
W สายทนความร้อน 2.5 mm2

1,400,000 สนามกีฬาจิระนคร สํานักการศึกษา
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1,000,000 ถนนเสน่หานุสรณ์/
ลานจตุรัสนคร
หาดใหญ่/ลานพระ
บรมรูปรัชกาลที่ 5
สวนสาธารณะ
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

25 จัดงานรัฐพิธี

จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ และวันปิยมหาราช
โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 5,000 คน

26 จัดงานต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

ประชาชนได้ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร
ต้อนรับศักราชใหม่
โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 5,000 คน

100,000 ถนนเพชรเกษมหน้า สํานักการศึกษา
สํานักงานเทศบาล ฝ่ายส่งเสริม
นครหาดใหญ่
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

27 จัดงานประเพณีสงกรานต์

ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 50,000 คน

5,850,000 ถนนเสน่หานุสรณ์/ สํานักการศึกษา
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
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28 จัดงานประเพณี วันสําคัญทางศาสนา

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
ได้แก่ วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันวิสาขบูชา และประเพณีท้องถิ่น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000
คน -วันมาฆบูชา
-วันอาสาฬหบูชา
-วันวิสาขบูชา
และประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

29 จัดงานโนราโรงครูเรียนรู้หนังตะลุง

ประชาชน นักท่องเที่ยว รวมถึงเด็ก
และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่า 10,000 คน

30 จัดงานประเพณีลอยกระทง

ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 50,000 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

90,000 ลานประดิษฐาน
สํานักการศึกษา
พระพุทธมงคล
ฝ่ายส่งเสริม
มหาราช (เขาคอหงส์) ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

500,000 สนามฟุตบอล ร.ร.
เทศบาล 1

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

3,000,000 ตลาดสีสันคลองเตย สํานักการศึกษา
(สามชัย)
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
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31 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บุญสารท
เดือนสิบ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ประชาชน เด็กและเยาวชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน

50,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

32 จัดการแสดงประกอบแสง สี เสียง ย้อน จัดการแสดงประกอบแสง สี เสียง
อดีตนครหาดใหญ่
และสื่อผสม เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของนครหาดใหญ่ โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนไม่น้อย
กว่า 10,000 คน

3,000,000 สวนสาธารณะ
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

33 สนับสนุนกิจการด้านศาสนาและการ
อนุรักษ์ บํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียบประเพณี จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุดหนุนกิจการด้าน
ศาสนาและการอนุรักษ์ บํารุงรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบ
ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

- อุดหนุนกิจการ
วัดมหัตตมังคลาราม เพื่อจัดทํา
โครงการอบรมจริยธรรม เด็ก
เยาวชน ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

100,000 วัดมหัตตมังคลาราม สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

54

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- อุดหนุนกิจการวัดหงษ์ประดิษฐา
ราม เพื่อจัดทํา โครงการส่งเสริม
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์

100,000 วัดหงษ์ประดิษฐาราม สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

- อุดหนุนกิจการวัดโคกสมานคุณ
เพื่อจัดทําโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
โครงการส่งเสริมเยาวชนเข้าวัด
วันอาทิตย์

100,000 วัดโคกสมานคุณ

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

- อุดหนุนกิจการมัสยิดมะมูดีย๊ะ
เพื่อจัดทําโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม, โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มัสยิดมะมูดีย๊ะ

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

- อุดหนุนกิจการมัสยิดหน้าควน
(นูรุดดีน) เพื่อจัดทําโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือน
รอมฎอน

300,000 มัสยิดหน้าควน
(นูรุดดีน)

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- อุดหนุนกิจการมัสยิดหมัดยา
เม๊าะมุสลิมหาดใหญ่ เพื่อจัดทํา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือน
รอมฎอน

150,000 มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิมหาดใหญ่

- อุดหนุนกิจการมัสยิดกลางดีนุล
อิสลาม (มัสยิดสถานี 2) เพื่อจัดทํา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือน
รอมฎอน

150,000 มัสยิดกลางดีนุล
สํานักการศึกษา
อิสลาม (มัสยิดสถานี ฝ่ายส่งเสริม
2)
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

- อุดหนุนกิจการมัสยิดปากีสถาน
อุดหนุนเพื่อ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

50,000 มัสยิดปากีสถาน

- อุดหนุนกิจการมูลนิธิเสียง
สัจธรรม เพื่อจัดทําโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือน
รอมฎอน

150,000 มูลนิธิเสียงสัจธรรม สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
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สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- อุดหนุนกิจการมูลนิธิสะอีด เพื่อ
จัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม, โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มูลนิธิสะอีด

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

- อุดหนุนกิจการสมาคมคนตา
บอดมุสลิม เพื่อจัดทําโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

50,000 สมาคมคนตาบอด
มุสลิม

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

- อุดหนุนกิจการสมาคมมุสลิม
หาดใหญ่ เพื่อจัดทําโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือน
รอมฎอน

130,000 สมาคมมุสลิมหาดใหญ่สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

- อุดหนุนกิจการสมาคมชาวเหนืออีสาน เพื่อจัดทําโครงการประเพณียี่
เป็ง,โครงการงานตานก๋วยสลาก,
โครงการขันโตกปี๋ใหม่เมือง,
โครงการสงกรานต์มหาสนุกคนรักษ์
วัฒนธรรมไทย

950,000 บึงศรีภูวนาถ/ถนน
เสน่หานุสรณ์

57

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- อุดหนุนกิจการคริสตจักร
หาดใหญ่ เพื่อจัดทําโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

150,000 คริสตจักรหาดใหญ่ สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
55,913,000
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงห้องน้ําตลาดพลาซ่า 1

ปรับปรุงห้องน้ําสาธารณะจํานวน 4
ห้อง รายละเอียดดังนี้ งานรื้อถอน
อุปกรณ์เก่า , งานติดตั้งกระเบื้อง
พื้น , งานติดตั้งประตู, งานติดตั้ง
สุขภัณฑ์, งานติดตั้งไฟฟ้า, งาน
ติดตั้งระบบประปา, งานติดตั้ง
ระบบบําบัด, งานทาสี, งานฝ้า
เพดาน

865,000 ห้องน้ําตลาดพลาซ่า สํานักปลัดเทศบาล
1
ฝ่ายอํานวยการ
งานควบคุมเทศ
พาณิชย์

2 ประชุมและการแข่งขันกีฬาภายใน
ตลาดพลาซ่า และตลาดริมทางรถไฟ

ผู้ประกอบการจํานวน 5,000 คน
ได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อความ
สามัคคีหมู่คณะและเป็นแนวร่วมใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล

500,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

รวมทั้งสิ้น

1,365,000
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สํานักปลัดฯ ฝ่าย
อํานวยการ งาน
ควบคุมเทศพาณิชย์

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานการพาณิชย์
ลําดับ
โครงการ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 สมทบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

2 สมทบเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ช่วยเหลือผู้พิการที่มีรายได้น้อย

3 สมทบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์สําหรับผู้มี
รายได้น้อย
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

138,585,600 เทศบาลนคร
หาดใหญ่
15,828,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่
168,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่
154,581,600

60

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานงบกลาง
ลําดับ
โครงการ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ก่อสร้างห้องน้ํา

ก่อสร้างอาคารห้องน้ํา - ส้วม
จํานวน 5 หลัง ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนดในพื้นที่ ดังนี้
1.บริเวณศาลากลางน้ํา จํานวน 1
หลัง
2.บริเวณหลังอาคารไอซ์โดม
จํานวน 1 หลัง
3. บริเวณหลังกองอํานวยการ
จํานวน 1 หลัง
4.บริเวณใกล้สถานีกระเช้าลอยฟ้า
พระพุทธมงคลมหาราช จํานวน 1
หลัง
5.บริเวณใกล้สถานีกระเช้าลอยฟ้า
ท้าวมหาพรหม จํานวน 1 หลัง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

7,945,000 สวนสาธารณะ
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

61

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา ฝ่าย
สวนสาธารณะ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2 เจาะบ่อบาดาลภายในสวนสาธารณะ

เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว
รายละเอียดดังนี้
1.ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว
พร้อมลงท่อ PVC 6 นิ้ว จํานวน 1
บ่อ
2.ปั๊มซัมเมอส 2 H.P. 220 โวลต์
จํานวน 1 เครื่อง
3. HDPE 63 ม.ม. PN10 ความยาว
300 ม.
4.สาย VCT 2x1.5 ม.ม. ความยาว
300 ม.
5.ตู้ควบคุมปั๊มน้ําพร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 ชุด

383,000 สวนสาธารณะ
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา

3 ปรับปรุงสะพานแขวนบริเวณทางเชื่อม
พ่อขุนพลายดํา ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ปรับปรุงสะพานแขวนเดิม ขนาด
ความกว้าง 1.80 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร
(รายละเอียดและแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

500,000 สวนสาธารณะ
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา ฝ่าย
สวนสาธารณะ
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

4 ก่อสร้างทางเท้า คสล.บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) บริเวณ
บนเขาสวนสาธารณะเทศบาลนคร
หาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1.ก่อสร้างทางเท้า คสล. บนราง
ระบายน้ําแบบลดระดับ (ผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาว
ประมาณ 912.50 เมตร
2.ก่อสร้างทางเท้า คสล. บนราง
ระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.90 เมตร
ความยาวประมาณ 1,281.00
เมตร
3.ก่อสร้างทางเท้า คสล. บนราง
ระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 1.10 เมตร
ความยาวประมาณ 819.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

5,200,000 สวนสาธารณะ
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

63

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา ฝ่าย
สวนสาธารณะ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

5 ปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ําภายใน
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ํา ดังนี้
1.งานพื้นทรายล้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,066 ตารางเมตร
2.ราวกันตกสแตนเลตสูง 1 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 142 เมตร
3.ชุดโคมไฟส่องสว่าง จํานวน 78
ชุด
4.งานสีอาคาร 450 ตร.ม.
5.งานทาสีโครงเหล็ก 1,570 ตร.ม.
6.โครงเหล็กติดตั้งโคมไฟแสงสีเสียง
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร
7.บันได คสล. ขึ้นเวทีด้านหลัง
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.20
เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,800,000 สวนสาธารณะ
เทศบาลนคร
หาดใหญ่
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา ฝ่าย
สวนสาธารณะ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

6 ปรับปรุงระบบน้ําประปาอาคารชีวาศรม 1.ถังสแตนเลส ขนาด 4,000 ลิตร
2.ท่อ HDPE 63 มิลลิเมตร PN 6.3
3.สาย VCT 2x1.5 ตาราง
มิลลิเมตร
4. ปั้มน้ํากุนฟรอส์ (Grundfos)
มอเตอร์ ขนาด 3 HP พร้อมปั้มน้ํา
จํานวน 2 ชุด ซึ่งทํางานสลับกัน
พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์
5.อุปกรณ์ในการต่อและติดตั้ง
6.ถังน้ําสแตนเลส ขนาด ø ซม. สูง
1.50 ม.
7.ลูกลอยประปาทองเหลือง ขนาด
2"
8.ค่าแรง

636,600 สวนสาธารณะ
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา ฝ่าย
สวนสาธารณะ

7 จัดทําป้ายเครื่องหมายจราจร ป้ายบอก จัดทําป้ายเครื่องหมายจราจรขนาด
เส้นทางภายในสวนสาธารณะ
120 x 160 เมตรติดตั้งด้วยเสาคู่
จํานวน 10 ป้าย

180,000 สวนสาธารณะ
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา ฝ่าย
สวนสาธารณะ

8 จัดกิจกรรม รณรงค์ สร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม

50,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

9 จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เทศบาลคาร์บอน 1.อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ต่ําสู่ชุมชน และสถานศึกษา
ของเทศบาล รวมถึงชุมชน
2.การสร้างเครือข่ายวิทยากรน้อย
ในสถานศึกษา รวมถึงชุมชน
3.การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน โดยการสร้างองค์ความรู้
และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
4.การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา โดยการสร้างองค์
ความรู้ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเป็น
5.การจัดทําชุดนิทรรศการในศูนย์
เรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ําชุมชน
และสถานศึกษาที่มีศักยภาพ
6.จัดทําเอกสารเผยแพร่
10 ก่อสร้างอาคารที่ทําการศูนย์การเรียนรู้
เทศบาลคาร์บอนต่ํา

ก่อสร้างอาคารที่ทําการศูนย์การ
เรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ํา ขนาด
กว้าง 10 ม. ยาว 12 ม.
(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล
กําหนด)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

50,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

1,800,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

11 จัดทําสื่อการเรียนรู้ในการรับมือกับการ 1.จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมือง
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
หาดใหญ่
2.จัดซื้อสื่อเพื่อการปฏิบัติงานเมื่อ
เกิดอุทกภัย

100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

12 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ให้กับกรรมการชุมชน อสม.
ผู้ประกอบการร้านค้า สมาคม
และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่จํานวน 120
คน (รุ่นละ 30 คนรวม 4 รุ่น)

100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

13 เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่

ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ําเสียพร้อม
บ่อพัก และอาคารดักน้ําเสีย ถนน
ราษฎร์ยินดี ความยาวประมาณ
2,000 เมตร - น้ําเสียที่เกิดขึ้น
บริเวณฝั่งขวาถนนราษฎร์ยินดีถูก
รวบรวมไปบําบัดให้ได้คุณภาพน้ํา
ทิ้งตามมาตรฐาน

4,537,100 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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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.

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

14 ควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้น้ําเสียที่
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาล เกิดขึ้นบริเวณฝั่งขวาถนนราษฎร์
นครหาดใหญ่
ยินดีถูกรวบรวมไปบําบัดให้ได้
คุณภาพน้ําทิ้งตามมาตรฐานและ
คุณภาพน้ําในคลองเตย คลองแห มี
คุณภาพที่ดีขึ้น

53,900 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

15 จ้างเหมาตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
เสียงริมถนน

90,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

รวมทั้งสิ้น

จัดจ้างตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
เสียงริมถนนจุดที่มีการจราจร
หนาแน่น 1 จุด จํานวน 2 ครั้ง

23,425,600
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พ.ศ.2559
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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.

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ฝึกอบรมค่ายให้ความรู้แก่แกนนํา
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
จํานวน 80 คน

80,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

2 จัดกิจกรรมวันปลอดรถลดโลกร้อน

การรณรงค์การใช้จักรยานลดการ
ใช้พลังงาน/ลดมลพิษทางอากาศ

110,000 เส้นทางปั่นใน
อําเภอหาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

รวมทั้งสิ้น

190,000
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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.

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี

ประชาสัมพันธ์การชําระภาษีในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

100,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
100,000
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการคลัง
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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.

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

150,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

2 ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ

ก่อสร้างโรงเรือนสําหรับการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน
เจ้าหน้าที่ และประชาชน

400,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

รวมทั้งสิ้น

550,000
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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.

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2,000,000 บริเวณถนนเสน่หา
นุสรณ์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

จัดให้มีออกร้านจากชุมชน สมาคม
มูลนิธิ ห้างร้านต่างๆ และการแสดง
วงดนตรี กิจกรรมบนเวที

2 จัดกิจกรรมถนนคนเดิน

จัดให้มีออกร้านจากชุมชน สมาคม
มูลนิธิ ห้างร้านต่างๆ และการแสดง
วงดนตรี กิจกรรมบนเวที

50,000 บริเวณถนนตัวเมือง สํานักปลัดเทศบาล
หาดใหญ่
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

3 การจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่
จัดให้มีออกร้านจากชุมชน สมาคม
(อุดหนุนสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว มูลนิธิ ห้างร้านต่างๆ และการแสดง
จ.สงขลา)
วงดนตรี กิจกรรมบนเวที

1,500,000 บริเวณสวนหย่อม สํานักปลัดเทศบาล
ศุภสารรังสรรค์
งานส่งเสริมการ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ท่องเที่ยว

4 จัดงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
จัดให้มีออกร้านจากชุมชน สมาคม
(อุดหนุนมูลนิธิโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่) มูลนิธิ ห้างร้านต่างๆ และการแสดง
วงดนตรี กิจกรรมบนเวที

2,000,000 บริเวณโรงเรียนศรี
นครมูลนิธิ ถ.หอย
มุกข์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
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สํานักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

สํานักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
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ส.ค.
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

5

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

จัดงาน Hatyai Walking Street
(อุดหนุนสมาคมสมาพันธุรกิจการ
ท่องเที่ยว จ.สงขลา)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

จัดให้มีออกร้านจากชุมชน สมาคม
มูลนิธิ ห้างร้านต่างๆ และการแสดง
วงดนตรี กิจกรรมบนเวที

2,500,000 บริเวณถนนตัวเมือง สํานักปลัดเทศบาล
หาดใหญ่
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

6 จัดงานอาหารหรอยผลไม้อร่อยและของ จัดให้มีออกร้านจากชุมชน สมาคม
ดีเมืองใต้ (อุดหนุนสมาคมสมาพันธ์
มูลนิธิ ห้างร้านต่างๆ และการแสดง
ธุรกิจท่องเที่ยว)
วงดนตรี กิจกรรมบนเวที

800,000 บริเวณสวนหย่อม สํานักปลัดเทศบาล
ศุภสารรังสรรค์
งานส่งเสริมการ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ท่องเที่ยว

7 อุดหนุนหอการค้า สมาคม สมาพันธ์
มูลนิธิ ในจังหวัดสงขลา(อุดหนุน
หอการค้าการจัดงาน " Hatyai Hard
Sale 2017 "

1,500,000 สถานประกอบการ สํานักปลัดเทศบาล
ภายในจังหวัดสงขลา งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

รวมทั้งสิ้น

จัดให้มีการออกร้านการให้ส่วนลด
ของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ
อาทิ สายการบิน ร้านค้า ที่พัก
ร้านอาหาร สถานบริการ สถานที่
ท่องเที่ยว ฯลฯ ในรูปแบบลดทั้ง
จังหวัดสงขลา

10,350,000
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ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่

ทาสีส่วนผนังและเกาะกลาง ทาง
ลอดทางรถไฟถนนศรีภูวนารถ,
ทาสีสะพานลอยข้างทางรถไฟถนน
เพชรเกษม, ทาสีสะพานลอยคน
ข้าม จํานวน 5 สะพาน

2,279,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจตุรัสนคร
หาดใหญ่ (หน้าหอนาฬิกา)

ปรับปรุงพื้นใหม่,ปรับปรุงระบบน้ําพุ
,งานกระถางต้นไม้พร้อมต้นไม้,งาน
ทาสี

2,790,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ

รวมทั้งสิ้น

5,069,000
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 กิจกรรมวันเทศบาล

จัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงาน
ของเทศบาล บูชาศาลพระภูมิ
สร้างขวัญและกําลังใจแก่พนักงาน
และประชาชน

100,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

2 จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี

15,000,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานัก
ปลัดเทศบาลฝ่าย
บริหารฯ

3 แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนและผู้สนใจ

จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่กิจการการดําเนินงาน
ภารกิจของเทศบาลสู่ประชาชน

70,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

4 บริหารจัดการสถานีวิทยุเทศบาลนคร
หาดใหญ่

จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดําเนินรายการ
วิทยุ ,จ้างนักจัดรายการวิทยุของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

650,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

5 อาสา 200000 ก้าวสู่มวลชนท้องถิ่น

รับสมัครจิตอาสาเครือข่ายภาค
ประชาชนจากประชาชนในเขต
เทศบาล อบรมให้ความรู้แก่
เครือข่ายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้อง
ทุกข์

200,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

6 พลเมืองหาดใหญ่ ร่วมใจเคร่งครัด
ซื่อสัตย์สุจริต

จัดฝึกอบรม/กิจกรรม/นิทรรศการ
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
ประชาชน ข้าราชการ หน่วยงาน
เอกชน นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาล

100,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

7 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
สําหรับประชาชน

จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
สําหรับประชาชนให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ผู้นําท้องถิ่น
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ประมาณ 300 คน

100,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ จัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี/ การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล/รายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรี

300,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

9 สํารวจความพึงพอใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่

สํารวจความพึงพอใจ ของ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้
บุคคลภายนอก ดําเนินการหรือ
ร่วมดําเนินการได้

200,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

10 สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่

จัดกิจกรรมประชุม สัมนา และ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนา
เพื่อนําแนวความคิดมากําหนดแนว
ทางการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่

2,000,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

11 วิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลนครหาดใหญ่

จ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

400,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

12 อุดหนุนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

อุดหนุนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
แก่ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

6,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

13 จัดอบรมพัฒนาบุคลากร

อบรม ผู้บริหาร บุคลากร ทุก
สํานัก/กอง

1,000,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ฯ หน่วยงานหรือ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ส่วนราชการ
ภายนอก

14 ศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานทุกสํานัก/กองไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

3,000,000 หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการ
ภายนอก

15 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน
เทศบาล

ซ่อมแซมบ้านพักที่มีสภาพชํารุด
ทรุดโทรมให้อยู่ในภาพที่สามารถ
พักอาศัยได้บ้านพักพนักงาน
เทศบาลเลขที่ 91/1 ถนนเพชร
เกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

142,000 เลขที่ 91/1 ถนน สํานักปลัดเทศบาล
เพชรเกษม อ.
ฝ่ายบริหาร
หาดใหญ่ จ.สงขลา

16 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - เก้าอี้ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
ที่นั่ง 2 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว

7,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

- เก้าอี้พักผ่อนสําหรับผู้มารอใช้
บริการ จํานวน 4 ตัวๆ 2,500 บ.
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง ขนาด 12000 BTU
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท

10,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
34,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

78

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
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(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- โซฟาหนัง 1 ชุด ประกอบด้วย
โซฟา 2 ที่นั่ง 1 ตัว, โซฟา 1 ที่นั่ง 3
ตัว,โต๊ะกลาง 1 ตัว

35,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

- ตู้โชว์หกเหลี่ยม ไม้สักทอง ฉลุ
ลาย 3 ชั้น ขนาด 190x70 ซม.
พร้อมสักหลาด

19,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

- โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้พนักพิงสูง
ขามีล้อ มีท้าวแขน จํานวน 1 ชุด

25,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

- โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต
พร้อมกระจก จํานวน 3 ตัว
- พัดลมยืน ขนาด 16 นิ้ว จํานวน
4 ตัว ๆ 1,700 บ.
- พัดลมอุตสาหกรรมสามขาขนาด
ใบพัด 24 นิ้ว จํานวน 4 ตัวๆ ละ
3,500 บ.

16,500 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
6,800 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
14,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 15 เครื่อง ๆ
23,000 บาท

345,000 สํานักงานเทศบาล กองวิชาการฯ

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน และ ชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 เครื่องๆ
19,800 บาท

39,600 สํานักงานเทศบาล กองวิชาการฯ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 16 ตัว ๆ
ละ 2,000 บ.
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

32,000 สํานักงานเทศบาล กองวิชาการฯ
148,000 สํานักงานเทศบาล กองวิชาการฯ

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท

23,000 สํานักงานเทศบาล กองวิชาการฯ

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80x60
ซม. จํานวน 15 ตัวๆ ละ 2,400 บ.
- เครื่องส่งวิทยุ FM-AM ขนาด
500 W 1 เครื่อง
- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ
- เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี
(PASSBOOK PRINTER) จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท

36,000 สํานักงานเทศบาล กองวิชาการฯ
188,000 สํานักงานเทศบาล กองวิชาการฯ
145,000 สํานักงานเทศบาล กองวิชาการฯ
30,000 สํานักงานเทศบาล กองวิชาการฯ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เก้าอี้สํานักงาน ขนาด
64x68x123 ซม.จํานวน 1 ตัว ๆ
ละ 6,700 บ.

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

6,700 สํานักงานเทศบาล สํานักการคลัง
ส่วนบริหารการคลัง

- เก้าอี้สํานักงาน ขนาด
52x62x92-104 จํานวน 6 ตัว ๆ
ละ 2,600 บาท

15,600 สํานักงานเทศบาล สํานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

- โต๊ะทํางานแบบไม้ ขนาด
180x90x76 ซม. จําวน 1 ตัว
- โต๊ะสําหรับพนักงาน

18,600 สํานักงานเทศบาล สํานักการคลัง
ส่วนบริหารการคลัง
6,500 สํานักงานเทศบาล สํานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้ฯ
6,000 สํานักงานเทศบาล สํานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้ฯ

- เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

24,475,300
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ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงหลังคาห้องพักเวรอาคาร
ปรับปรุงหลังคาห้องพักเวรอาคาร
ดับเพลิง หน่วยที่ 1
ดับเพลิง หน่วยที่ 1
2 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - รถจักรยานสองล้อ ขนาดวงล้อ
26 นิ้ว จํานวน 10 คันๆ ละ 9,500
บาท

554,000 ห้องพักเวรอาคาร สํานักปลัดเทศบาล
ดับเพลิง หน่วยที่ 1 ฝ่ายป้องกันฯ
95,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาด 36000 BTU จํานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท

160,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

รวมทั้งสิ้น

- ข้อแยกสายส่งน้ําทองเหลือง
ขนาด 2.5" จํานวน 4 อันๆ ละ
10,000 บ.

40,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

- หัวฉีดน้ําด้ามปืนมีวาล์ว ขนาด
2.5" จํานวน 2 อัน
- หัวฉีดน้ําลําตรง 18" ขนาด 2.5"
จํานวน 4 อันๆ ละ 2,000 บ.

52,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
8,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
909,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - เก้าอี้สํานักงาน แบบผ้าสีดํา มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 66x59x95 ซม.
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

14,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

1,147,000 สํานักการศึกษา
รร.ท.1,2,3,4,6

สํานักการศึกษา

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท

30,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท

46,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู
จํานวน 31 เครื่อง ๆ ละ 37,000
บาท
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท
- โต๊ะทํางาน มีขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว ๆ
ละ 4,000 บาท

36,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

4,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

- เก้าอี้แถวชนิด 4 ที่นั่ง จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 8,500 บาท
- เก้าอี้สํานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
62x69x99-109 ซม.จํานวน 18
ตัว ๆ ละ 4,400 บาท

17,000 ร.ร.เทศบาล 6

- เก้าอี้อเนกประสงค์ จํานวน 45
ตัว ๆ ละ 1,960 บาท
- เครื่องเคลือบบัตร จํานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 6,200 บาท
- เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 13,000 บาท
- ชุดโต๊ะทํางาน มีขนาดไม่น้อยกว่า
145x185x60x75 ซม.จํานวน 9
ชุด ๆ ละ 9,000 บาท

88,200 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา

79,200 ร.ร.เทศบาล 1,2,3 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

18,600 ร.ร.เทศบาล 2,5,6 สํานักการศึกษา
13,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

81,000 ร.ร.เทศบาล 2,3

สํานักการศึกษา
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ชุดแผงกั้นห้อง (Partition)
พร้อมติดตั้งจํานวน 12 อัน จํานวน
1 ชุด ๆ ละ 125,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

125,000 ร.ร.เทศบาล 3

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

- ตู้เก็บเอกสาร 2 บานสูง มือจับ
ชนิดบิด จํานวน 6 ตู้ ๆ ละ 6,500
บาท

39,000 สํานักการศึกษา
ร.ร.เทศบาล 2,6

สํานักการศึกษา

- ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 46x61x103 ซม.
จํานวน 14 ตู้ ๆ ละ 4,950 บาท

69,300 ร.ร.เทศบาล 2,4

สํานักการศึกษา

- ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก
ขนาดไม่น้อยกว่า
46.6x61.4x132.2 ซม.จํานวน 3
ตู้ ๆ ละ 4,400 บาท

13,200 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่
น้อยกว่า 118.8x45.7x183 ซม.
จํานวน 11 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท

66,000 ร.ร.เทศบาล 3,6

สํานักการศึกษา

- ตู้เสื้อผ้าบานเปิดมือจับฝัง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 91.5x53.5x183 ซม.
จํานวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

33,000 ร.ร.เทศบาล 3,6

สํานักการศึกษา

86

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- ตู้เหล็กบานกระจก 2 ชั้น ขนาด
90x45x183 ซม. จํานวน 9 ตู้ ๆ ละ
7,500 บาท

67,500 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา

- ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 3 ฟุต
ขนาดไม่น้อยกว่า 88x40x88 ซม.
จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,100 บาท

16,400 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

- ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต
ขนาดไม่น้อยกว่า
149.8x40.8x87.7 ซม. จํานวน 17
ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท

68,000 ร.ร.เทศบาล 2,4,5 สํานักการศึกษา

- ตู้เหล็กใส่เอกสาร ตู้รวม 4 ฟุต 1
บาน 4 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
118.4x40.6x87.4 ซม. จํานวน 12
ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท

60,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- โต๊ะ-เก้าอี้ทํางานครูจํานวน 27
ชุด ๆ ละ 8,000 บาท
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 80x60x75 ซม. จํานวน 25
ตัว ๆ ละ 2,700 บาท

216,000 ร.ร.เทศบาล
1,3,4,5
67,500 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
จํานวน 11 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท

55,000 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา
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มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
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ส.ค.
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- โต๊ะโรงอาหาร จํานวน 20 ตัว ๆ
ละ 10,450 บาท
- ที่ตัดกระดาษ ขนาด 18X12 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท

209,000 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา

1,700 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา

- ที่วางรองเท้า 35 ช่อง ขนาดไม่
น้อยกว่า 160x30x 85 ซม. จํานวน
10 ตู้ ๆ ละ 6,900 บาท

69,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา

- แท่นพูด (โพเดียม) จํานวน 1
แท่น ๆ ละ 15,000 บาท
- บอร์ดปิดประกาศตู้กระจก มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x120
ซม. จํานวน 1 บอร์ด ๆ ละ 15,000
บาท

15,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา

15,000 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

- พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่
น้อยกว่า 22 นิ้ว จํานวน 37 ตัว ๆ
ละ 4,500 บาท

166,500 ร.ร.เทศบาล 2,5

สํานักการศึกษา

- กระจกห้องนาฏศิลป์ กระจกเงา
พร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด 2 x 4
เมตร จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 20,000
บาท

20,000 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- กระดานขาตั้งล้อเลื่อน ผิวไวท์
บอร์ด ชนิด 1 หน้า จํานวน 2 ชุด ๆ
ละ 7,150 บาท

14,300 ร.ร.เทศบาล 4,5

สํานักการศึกษา

- กระดานขาตั้งล้อเลื่อน ผิวไวท์
บอร์ด ชนิด 2 หน้า จํานวน 1 ชุด
- เก้าอี้สเตนเลสกลม ขนาดไม่น้อย
กว่า 30 ซม. จํานวน 200 ตัว ๆ ละ
650 บาท

15,000 ร.ร.เทศบาล 5

สํานักการศึกษา

130,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- เครื่องเล่นสนามชุดใหญ่ เป็น
หอคอยที่มีขนาดใหญ่ จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 220,000 บาท

440,000 ร.ร.เทศบาล 2,4

สํานักการศึกษา

- เครื่องเล่นสนามพลาสติกชุดใหญ่
มีขนาดไม่น้อยกว่า 875x450x375
ซม. จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 297,000
บาท

297,000 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา

- ชุดบานกระจกส่องตัวติดผนัง
พร้อมตู้แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า
600x45x220 ซม. จํานวน 1 ชุด ๆ
ละ 60,000 บาท

60,000 ร.ร.เทศบาล 5

สํานักการศึกษา
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- ชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 770x1,280x320
ซม. จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 378,000
บาท

756,000 ร.ร.เทศบาล 2,3

สํานักการศึกษา

- โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา (มอก.) จํานวน 480
ชุด ๆ ละ 1,850 บาท

888,000 ร.ร.เทศบาล 3,4

สํานักการศึกษา

- โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับอนุบาล
จํานวน 17 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท
- ปีนป่ายเชือกใหญ่ ขนาดไม่น้อย
กว่า 130 x 130 x 140 ซม. จํานวน
2 ชุด ๆ ละ 14,000 บาท

100,300 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

28,000 ร.ร.เทศบาล 2,3

สํานักการศึกษา

- ม้ากระดก 6 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 11,800 บาท
- เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 11,000 บาท

23,600 ร.ร.เทศบาล 2,3

สํานักการศึกษา

22,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา

- เครื่องช่วยสอนสําหรับห้องเรียน
พร้อมติดตั้ง จํานวน 20 ชุด ๆ ละ
9,500 บาท

190,000 ร.ร.เทศบาล 3,2

สํานักการศึกษา

90

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เครื่องเล่น DVD รองรับแผ่น
DVD/CD/MP3 จํานวน 10
เครื่อง ๆ ละ 7,150 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

71,500 ร.ร.เทศบาล 2,4

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

- เครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง
โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 580,000 บาท

580,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- เครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง
โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 145,900 บาท

291,800 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา

- เครื่องเสียงใต้อาคารเรียน
ประถมศึกษา พร้อมติดตั้ง จํานวน
1 ชุด ๆ ละ 21,000 บาท

21,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา

- เครื่องเสียงภาคสนาม พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 86,600
บาท

86,600 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา

- เครื่องเสียงสําหรับห้องประชุม
พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 คู่ จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 357,500 บาท

357,500 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- เครื่องเสียงสําหรับห้องเรียน
พร้อมติดตั้ง จํานวน 6 ชุด ๆ ละ
35,000 บาท

210,000 ร.ร.เทศบาล 2,3

สํานักการศึกษา
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง
สําหรับอนุบาล จํานวน 1 ชุด ๆ
ละ 29,800 บาท

29,800 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- ชุดเครื่องสําหรับอาคารอนุบาล
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
- ชุดเครื่องเล่น DVD มีกําลังขยาย
สูงสุดไม่น้อยกว่า 4000 W จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท

85,500 ร.ร.เทศบาล 5

สํานักการศึกษา

24,000 ร.ร.เทศบาล 2,3

สํานักการศึกษา

- ชุดเครื่องเสียงสําหรับหอประชุม
อาคารประถมศึกษา พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 57,500 บาท

57,500 ร.ร.เทศบาล 5

สํานักการศึกษา

- ติดตั้งระบบเสียงตามสาย จํานวน
1 ชุด ๆ ละ 425,400 บาท
- โทรโข่ง แบบสะพายไหล่ จํานวน
3 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท
- ระบบไฟเวทีห้องประชุม พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 122,000
บาท

425,400 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา

16,500 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

122,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน
18 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท

432,000 ร.ร.เทศบาล
2,3,4,5

สํานักการศึกษา
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
2,500 ANSI Lumens และจอภาพ
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

66,000 ร.ร.เทศบาล 6

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว จํานวน
7 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

112,000 ร.ร.เทศบาล 3,4,5 สํานักการศึกษา

- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ขนาดจอภาพขั้นต่ํา 50 นิ้ว จํานวน
9 เครื่อง ๆ ละ 31,000 บาท

279,000 ร.ร.เทศบาล 2,3

สํานักการศึกษา

- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 42,000 บาท

168,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- เลนส์ ระยะโฟกัสไม่น้อยกว่า
18-200mm จํานวน 1 ตัว ๆ ละ
15,900 บาท

15,900 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- เครื่องทําน้ําเย็น ชนิด 5 หัวก๊อก
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 28,000 บาท

28,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- ตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 32
คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประตู
จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 49,000 บาท

98,000 ร.ร.เทศบาล 3,5

สํานักการศึกษา

- ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ํากว่า 7 คิวบิก
ฟุต จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 9,400 บาท
- เตาแก๊สขาตั้งแบบ 2 หัว จํานวน
4 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท
- ที่คว่ําจานสแตนเลส แบบซี่ 4
ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45x150x180
ซม. จํานวน 11 ชุด ๆ ละ 19,000
บาท

9,400 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา

18,000 ร.ร.เทศบาล 1,2,6 สํานักการศึกษา
209,000 ร.ร.เทศบาล 2,6

สํานักการศึกษา

- หม้อต้มสแตนเลส เบอร์ 50
ขนาดไม่น้อยกว่า 50x35 ซม.
จํานวน 8 ใบ ๆ ละ 3,850 บา

30,800 ร.ร.เทศบาล 5,6

สํานักการศึกษา

- หม้อหุงข้าวแก๊ส จํานวน 4 ใบ ๆ
ละ 7,300 บาท
- อ่างล้างจานสแตนเลส 3 หลุม
ขนาดไม่น้อยกว่า 230x75x80 ซม.
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,800 บาท

29,200 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

50,800 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- อ่างอลูมิเนียม 2 ชั้น 2 หลุมต่อ
บน ขนาดไม่น้อยกว่า 121x49x122
ซม. จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 6,000
บาท

6,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา

- เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 9,900 บาท
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 18,500 บาท
- กลองแขก จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
19,800 บาท
- กลองทิมพานี 23 นิ้ว จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 135,000 บาท
- กลองทิมพานี 26 นิ้ว จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 145,000 บาท
- กลองทิมพานี 29 นิ้ว จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 155,000 บาท
- กลองทิมพานี 32 นิ้ว จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 165,000 บาท
- กลองสองหน้า จํานวน 1 ชุด ๆ
ละ 7,700 บาท

19,800 ร.ร.เทศบาล 5,6

สํานักการศึกษา

18,500 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา

19,800 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา

135,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา

145,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา

155,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา

165,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา

7,700 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ฆ้องวงเล็กธรรมดา จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 28,600 บาท
- ฆ้องวงใหญ่ธรรมดา จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 28,600 บาท
- ชุดเครื่องแต่งกาย คัลเลอร์การ์ด
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 143,000 บาท
- ชุดนาฏศิลป์ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
50,000 บาท
- ทูบา มาร์ชชิ่ง จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 272,300 บาท
- มาริมบา พร้อมเฟรมภาคสนาม
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 380,000
บาท
- ระนาดทุ้ม รางปี่พาทย์ จํานวน 1
ราง ๆ ละ 11,000 บาท
- ระนาดเอก รางปี่พาทย์ จํานวน 1
ราง ๆ ละ 11,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

28,600 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา

28,600 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา

143,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

50,000 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

544,600 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

380,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา

11,000 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา

11,000 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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.

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 63 ชุด ๆ
23,000 บาท

1,449,000 ร.ร.เทศบาล 4,2
ศูนย์การเรียนรู้
ICT

สํานักการศึกษา

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน และ ชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 6 ชุดๆ 19,800
บาท

118,800 ร.ร.เทศบาล 2,3

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ
ที่1 และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 1 ชุดๆ 150,000 บาท
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED สี จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

150,000 ร.ร.เทศบาล 1

51,000 ร.ร.เทศบาล 1,2

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

- เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 21
เครื่องๆละ 7,900 บาท

165,900 ร.ร.เทศบาล 1,2,3 สํานักการศึกษา

- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ระบบ ๆ ละ
80,000 บาท

160,000 ร.ร.เทศบาล 2,3

- ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
ห้องปฏิบัติการการจัดการการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จํานวน 1
ระบบๆ 1,157,400 บาท

1,157,400 ร.ร.เทศบาล 6

98

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด24 ช่อง แบบที่1
จํานวน 4 เครื่องๆละ 6,500 บาท

26,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 1 จํานวน
7 เครื่องๆละ 5,800 บาท

40,600 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบ
เครือข่าย แบบที่1 จํานวน 1 ชุดๆ
ละ 50,000 บาท

50,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา

- ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 149.8x40.8x87.7 ซม.จํานวน
3 ตู้ ๆ ละ 5,300 บาท

15,900 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกใส
ขนาดไม่น้อยกว่า 118.8x62x183
ซม. จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 8,900 บาท

35,600 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 2
บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 118.8 x
40.8 x 87.7 ซม. จํานวน 5 ตู้ ๆ
ละ 3,800 บาท

19,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- พัดลมโคจร จํานวน 17 เครื่อง ๆ
ละ 1,700 บาท
- จักรธรรมดา ชนิดมีมอเตอร์
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 8,900 บาท
- โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา (มอก.) จํานวน 270
ชุด ๆ ละ 1,950 บาท
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
3,500 ANSI Lumens และจอภาพ
จํานวน 24 ชุด ๆ ละ 49,400 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

28,900 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา

17,800 ร.ร.เทศบาล 2,3

สํานักการศึกษา

526,500 ร.ร.เทศบาล 1,3

สํานักการศึกษา

1,185,600 ร.ร.เทศบาล
1,2,3,4,5

สํานักการศึกษา

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
4,000 ANSI Lumens และจอภาพ
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 98,000 บาท

98,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- กล้อง stereo Microscope
กําลังขยาย 7-45 เท่า จํานวน 1
ตัว ๆ ละ 25,800 บาท

25,800 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา
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พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งาน
การสอน จํานวน 6 กล้อง ๆ ละ
39,000 บาท

234,000 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

- เครื่องชั่ง Digital ชั่งน้ําหนักได้
สูงสุด 400 กรัม จํานวน 1 ตัว ๆ
ละ 17,500 บาท

17,500 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

- เครื่องชั่ง Triple Beam 0.01 g
OHAUS จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
12,250 บาท

24,500 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

- เตาไฟฟ้ากลมสีดํา จํานวน 1
ตัว ๆ ละ 7,000 บาท
- แบบจําลองอะตอมจํานวน 1
ชุด ๆ ละ 6,800 บาท
- แผ่นชาร์ตแบบนูน แสดงระบบ
สืบพันธุ์ของมนุษย์ จํานวน 1 ชุด ๆ
ละ 12,000 บาท

7,000 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

6,800 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

12,000 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

12,300 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

- แผ่นชาร์ตแบบนูน แสดง
ส่วนประกอบของพืช จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 12,300 บาท
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พ.ศ.2559
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ธ.ค.
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มี.ค.
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พ.ค.
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- เตาแก๊ส ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา มี
เตาอบในตัว จํานวน 1 เตา ๆ ละ
10,000 บาท

10,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- เตาอบ 2 ถาดเหล็ก จํานวน 1
ตู้ ๆ ละ 18,000 บาท
- หัวเตา พร้อมขาตั้ง ขนาด KB8
ตัวใหญ่ ขาตั้งสูงไม่น้อยกว่า 68 ซม.
พร้อมสาย จํานวน 4 ตัว ๆ ละ
5,000 บาท

18,000 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

20,000 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

- เลื่อยจิกซอว์ไฟฟ้า จํานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 4,800 บาท
- สว่านไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า 220
โวลท์ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,700
บาท

4,800 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

3,700 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- ชุดโกว์บาส จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
14,500 บาท
- โต๊ะเทเบิลเทนนิส จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 13,000 บาท
- ม้าบริหารบาร์เบลจํานวน 1
ตัว ๆ ละ 22,000 บาท

58,000 ร.ร.เทศบาล 2,4

สํานักการศึกษา

26,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

22,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- รถเข็นฟุตบอลตะแกรงเหล็ก
ขนาด 80 x 100 x 75 ซม. จํานวน
1 คัน ๆ ละ 8,500 บาท

8,500 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา

- เสาประตูโกว์ฟุตซอล แบบ
สําเร็จรูป ถอดประกอบได้ มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 5x4 ฟุต จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 6,300 บาท

12,600 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบ Network จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 12,000 บาท

12,000 ร.ร.เทศบาล 2

สํานักการศึกษา

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จํานวน 4 เครื่องๆละ
4,300 บาท

17,200 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ ICT

- ชั้นวางหนังสือพลาสติก แบบ
เอียง ขนาด 80x30x100 ซม.
จํานวน 9 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

34,200 ศพด.

สํานักการศึกษา

- โต๊ะพับหน้าโฟเมกา ขนาดไม่
น้อยกว่า 120x60x55 ซม. จํานวน
30 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

60,000 ศพด.

สํานักการศึกษา
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เครื่องเล่น DVD วิทยุกระเป๋าหิ้ว
พร้อมเครื่องเล่น DVD ในตัว
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท
- เครื่องเสียงเคลื่อนที่จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 35,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

8,400 ศพด.

70,000 ศูนย์การเรียนรู้
ICT/ศูนย์การ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

- คูลเลอร์น้ําสแตนเลส ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. จํานวน 2
ใบ ๆ ละ 4,200 บาท

8,400 ศพด.

สํานักการศึกษา

- เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น ชนิด 2
หัวฉีด หัวก๊อก จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 9,000 บาท

9,000 หอศิลป์นคร
หาดใหญ่ฯ

สํานักการศึกษา

- เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1
ตัว ๆ ละ 5,300 บาท
- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ ๆ ละ
66,000 บาท

5,300 ศูนย์การเรียนรู้ ICT สํานักการศึกษา
66,000 ศพด.

17,834,100
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ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียน งานปรับปรุงภายในศูนย์บริการ
เทศบาล 3
สาธารณสุข 1.ห้องบัตร,2.ห้องตรวจ
โรค,ห้องทําแผล,ห้องเก็บของ,
ห้องน้ํา,ห้องพักเด็ก,ห้องพักเด็ก
นักเรียนป่วย,ครุภัณฑ์

2,500,000 ศูนย์บริการ
สํานักการ
สาธารณสุข
สาธารณสุขฯ
โรงเรียนเทศบาล 3 ศูนย์ฯ รร.ท.3

2 ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียน งานปรับปรุงภายในศูนย์บริการ
เทศบาล 4
สาธารณสุข (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด) 1.งานรื้อ
ถอน,2.งานปรับปรุงภายใน,3.งาน
ประตู - หน้าต่าง, 4.งานเคาน์เตอร์
คสล.พร้อมอ่างซิ้งค์สแตนเลส 1
หลุ่ม และบานซิ้งค์ใต้เคาน์เตอร์
ขนาด 0.06x1.50 ม.,5.งานไฟฟ้า,6.
งานอื่น ๆ - ติดตั้งระบบท่อน้ํา 7.
งานครุภัณฑ์

560,000 ศูนย์บริการ
สํานักการ
สาธารณสุข
สาธารณสุขฯ
โรงเรียนเทศบาล 4 ศูนย์ฯ รร.ท.4
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

3 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - เก้าอี้คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 47x51x84-94 ซม. จํานวน 18
ตัว ๆ ละ 2,000 บ.

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

36,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่ายบริหารฯ,
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

- เก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิงสูง มีที่
วางแขน หุ้มหนัง ขาเหล็ก ปรับ
ระดับขึ้น-ลงได้ ขนาด
70x74x118-130 ซม. จํานวน 5
ตัวๆ ละ 5,500 บาท

27,500 สํานักงานเทศบาลฯ สสว. ฝ่ายบริหารฯ

- เก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิงสูง มีที่
วางแขน หุ้มหนัง ขนาด
54x58x88-89 ซม. จํานวน 40
ตัวๆ ละ 1,900 บาท

76,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่ายบริหารฯ,
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

- เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน
พร้อมติดตั้ง มีระบบฟอกอากาศ
ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท

111,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว. ฝ่ายบริหารฯ

- ตู้บานเปิดทึบสูง ขนาดไม่น้อย
กว่า 91.4x45.7x183 ซม. จํานวน
3 ตู้ๆ ละ 4,200 บ.

12,600 สํานักงานเทศบาลฯ สสว. ฝ่ายบริหารฯ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 80x60x75 ซม. จํานวน 18
ตัว ๆ ละ 1,900 บาท

34,200 สํานักงานเทศบาลฯ สสว. ฝ่ายบริหารฯ

- โต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
159x79x74 ซม. จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 7,500 บ.

15,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว. ฝ่ายบริหารฯ

- โต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. จํานวน 28 ตัวๆ
ละ 2,500 บ.

70,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่ายบริหารฯ,
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

- เครื่องพ่นละอองฝอย จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 85,000 บ.
- กล่องเก็บวัคซีน 35 ลิตร ที่มี
รถเข็น
- ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ํากว่า 7 คิวบิกฟุต

170,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่ายป้องกันฯ

- ชุดตรวจวัดระดับเสียง

139,100 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
2,500 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- กระดานไวท์บอร์ด ขนาด
120x240 ซม.

15,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่ายป้องกันฯ
9,400 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.งานสัตว์แพทย์
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- เก้าอี้นั่งพักคอย ชุด ๆละ 4 ที่นั่ง
ขนาด 203x53x72 ซม. จํานวน 8
ชุด ๆ ละ 2,950 บ.

23,600 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- เก้าอี้ประชุมบุนวมขาเหล็ก
จํานวน 50 ตัวๆ ละ 1,100 บาท

55,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- เก้าอี้สํานักงาน ขนาด
70x74x118-113 ซม. จํานวน 5
ตัวๆ ละ 5,500

27,500 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก ขนาดไม่
น้อยกว่า 46x61x74 ซม. จํานวน 8
ตู้ ๆ ละ 2,800 บ.

22,400 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 3
ชั้น ขนาด 46x61x102.9 ซม.
จํานวน 4 ตู้ๆละ 3,900 บ.

15,600 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- แท่นบรรยาย (โพเดียม)

4,700 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- ป้ายชื่อผู้บริจาคที่ดินแบบสแตน
เลส

3,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- ป้ายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุข
ตัวอักษรสแตนเลส พร้อมติดตั้ง

31,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- พัดลมตั้งพื้นแบบยืน ขนาด 16
นิ้ว จํานวน 17 ตัวๆ ละ 1,700 บ.

28,900 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- ไฟฉุกเฉิน 12 วัตต์ พร้อมรีโมท
จํานวน 1 เครื่อง

4,300 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กอ่อนมีถาด
สําหรับนอน จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
4,500 บ.

13,500 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอล
พร้อมวัดส่วนสูง จํานวน 6 เครื่องๆ
ละ 16,500 บ.

99,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- เครื่องวัดความดันแบบปรอท
และแบบตั้งโต๊ะ จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 9,000 บ.

9,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

- รถเข็น มีมือจับพร้อมถังกลม
ความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร ขนาด
45x59x93 ซม.

4,500 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- รถเข็นสแตนเลส ขนาดไม่น้อย
กว่า 40x50x80 ซม.
- เครื่องกรองน้ํา

- ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ํากว่า 7 คิวบิกฟุต

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

9,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
18,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
9,400 สํานักงานเทศบาลฯ สสว.ฝ่าย
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
4,156,700
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

111,000 สํานักงานเทศบาลฯ กองสวัสดิการฯ

111,000
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องตัดโลหะใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

- ปากกาจับชิ้นงานขนาด 6 นิ้ว
จํานวน 1 ตัว
- เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 10,200 บ.
- เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง
ชนิดข้อแข็ง จํานวน 5 เครื่องๆ ละ
9,500 บ.
- เรืออลูมิเนียมท้องแบน ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ความยาว
ไม่น้อยกว่า 12 ฟุต จํานวน 4 ลําๆ
ละ 57,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

9,500 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
งานบํารุงฯ
10,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา ฝ่าย
วิศวกรรมจราจร
8,900 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
งานบํารุงฯ
20,400 สวนสาธารณะฯ สํานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
47,500 สวนสาธารณะฯ สํานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
228,000 สํานักงาน
เทศสบาลฯ
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สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานเคหะชุมชน
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เรืออลูมิเนียมท้องวี ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ความยาวไม่น้อย
กว่า 14 ฟุต จํานวน 2 ลําๆ ละ
85,000 บาท
- ปรับปรุงตะแกรงดักขยะ
อัตโนมัติสถานีสูบน้ําระบบระบาย
น้ําและป้องกันน้ําท่วม (สถานีสูบน้ํา
PT1) ปลายคลองเตยและ หัว
สะพานข้ามคลองอู่ตะเภา
- ซ่อมประจําปี (Overhaul)
เครื่องสูบน้ํามอเตอร์และเกียร์
เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ มอเตอร์
สายพานลําเลียง มอเตอร์ประตู
ระบายน้ํา ของสถานีสูบน้ําระบบ
ระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

170,000 สํานักงาน
เทศสบาลฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

7,000,000 สถานีสูบน้ําระบบ สํานักการช่าง
ระบายน้ํา
ส่วนช่างสุขาภิบาล
เทศบาลนคร
หาดใหญ่
800,000 สํานักงาน
เทศสบาลฯ

8,294,300
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สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 เทศบาลพบประชาชน เยี่ยมบ้าน แลเมือง จัดกิจกรรม เทศบาลพบประชาชน"เยี่ยม
บ้าน...แลเมือง"ครอบคลุมทุกชุมชน

2 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - ชุดแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด
300 หลุมปลูก พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 5 ชุดๆ ละ 18,000 บ.
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2,000,000 เขตเทศสบาลนคร สํานักการ
หาดใหญ่
สาธารณสุข
90,000 สํานักงานเทศบาลฯ สสว. ฝ่ายบริหารฯ

2,090,000
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - กลองชุดพร้อมฉาบและขาตั้ง
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 120,000 บาท
- ตู้แอมป์อคูสติกเบส ขนาดไม่
น้อยกว่า 280 วัตต์ จํานวน 1 ตู้ ๆ
ละ 110,000 บาท

120,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

110,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

- ตู้แอมป์อคูสติกกีต้าร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 100 วัตต์ จํานวน 1 ตู้ ๆ
ละ 44,000 บาท

44,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

- ตู้แอมป์อคูสติกคีย์บอร์ด ขนาด
ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จํานวน 1
ตู้ ๆ ละ 51,000 บาท

51,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

- เปียโนไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว ๆ ละ
120,000 บาท
- ไวโอลิน ขนาดไม่น้อยกว่า 4/4
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 9,000 บาท

120,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

90,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เชลโล ขนาดไม่น้อยกว่า 4/4
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 37,000 บาท
- สแตนด์โน้ต จํานวน 20 ตัว ๆ ละ
1,600 บาท
- เครื่องเทียบเสียงและกําหนด
จังหวะ จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ
1,500 บาท
- ระฆังราว Chimes Bars
Tycoon จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
4,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

37,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

32,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

15,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

4,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

623,000
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - เก้าอี้สํานักงาน ขนาด 57x59x91
ซม. จํานวน 18 ตัวๆ ละ 2,000 บ.

36,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนมี
ระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า
25000 บีทียู มีฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 จํานวน 1 ตัวๆ ละ 37,000
บ.

37,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

- โต๊ะทํางานไม้ ขนาด
1.20x0.60x0.60 จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 3,000 บ.
- หม้อต้มน้ําร้อน ความจุไม่น้อย
กว่า 10 ลิตร สามารถปรับอุณหภูมิ
ได้มีการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 16,000 บ.

9,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
16,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- ปรับปรุงซ่อมแซมกระเช้าลอยฟ้า
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2,769,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

- ซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะให้มีสภาพใช้งานได้ดี
จํานวน 9 คัน ดังนี้ 1.รถบรรทุก
ขยะเทท้าย 6 ล้อ หมายเลข
ทะเบียน ผ. 0435, 2.รถบรรทุกขยะ
เทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผ.
0437, 3.รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ
หมายเลขทะเบียน 81-4704, 4.
รถบรรทุกขยะเล็กหมายเลข
ทะเบียน 81-4217, 5.รถบรรทุก
เครน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน พ
6212, 6.รถบรรทุกเครน 6 ล้อ
หมายเลขทะเบียน 81-7097, 7.
รถบรรทุกน้ํา 10 ล้อ หมายเลข
ทะเบียน 81-8004, 8.รถบรรทุกน้ํา
10 ล้อ หมายเลขทะเบียน บบ.
9446, 9.รถบรรทุกน้ํา 10 ล้อ
หมายเลขทะเบียน ป. 9335

1,830,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

- ซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล
ของฝ่ายจัดการระบบระบายน้ํา
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
ฝ่ายจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

2,000,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย
กว่า 12,000 บีทียู ชนิดติดผนัง
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 17,000 บาท

34,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง

- ปากกาจับชิ้นงานขนาด 5 นิ้ว
จํานวน 1 ตัว
- ปากกาจับชิ้นงานขนาด 6 นิ้ว
จํานวน 1 ตัว
- ปากกาจับชิ้นงานขนาด 8 นิ้ว
จํานวน 1 ตัว
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จํานวน 1 เครื่อง
- ล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

7,400 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
8,900 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
10,500 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
9,500 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
15,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
6,782,300
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ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 ขยายต่อเติมและปรับปรุงห้องรับรอง
1.ขยายต่อเติมห้องรับรอง
ประชาชนที่มาใช้บริการสถานธนานุบาล ประชาชนทีม่ าใช้บริการสถานธนา
นุบาล ชั้นสองของสถานธนานุบาล
จากเดิมที่มีอยู่ขยายโดยการทุบ
ผนังทางด้านทิศใต้ออกไปให้มี
บริเวณเพียงพอต่อการรับรอง
ประชาชนที่มาใช้บริการ
2.ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาของ
อาคารสถานธนานุบาลหลังเก่า
ทั้งหมด

2,045,000 สถานธนานุบาลฯ สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

2 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
มีระบบฟอกอากาศภายใน
สํานักงาน ชนิดแขวนผนัง ขนาดไม่
ต่ํากว่า 18000 BTU จํานวน 1
เครื่อง ราคารวมค่าติดตั้ง

28,000 สถานธนานุบาลฯ สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

รวมทั้งสิ้น

2,073,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
งบรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ฝึกอบรมความรู้และมารยาทในการใช้ ฝึกอบรมความรู้และมารยาทในการ
บริการสถานีขนส่งและการให้บริการกับ ใช้บริการสถานีขนส่งและการ
ประชาชน
ให้บริการประชาชน
2 ปรับปรุงขยายห้องขายตั๋วสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่

ปรับปรุงขยายห้องขายตั๋วสถานี
ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนคร
หาดใหญ่

3 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
มีระบบชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บ.
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

40,000 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารฯ

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารฯ

2,147,000 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารฯ

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารฯ

74,000 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารฯ

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารฯ

2,261,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
งบรายจ่ายเฉพาะการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดทําป้ายชื่อถนนและซอย (เพิ่มเติม)
ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

รวมทั้งสิ้น

จัดทําป้ายและติดตั้งป้ายชื่อถนน
และซอย(เพิ่มเติม) จํานวน 10 ป้าย
ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
รายละเอียด
1.เสาเหล็กอาบสังกะสี O 4" (คาด
น้ําเงิน)
2.กรอบป้ายเหล็กหล่ออาบสังกะสี
3.ฝาครอบเหล็กหล่ออาบสังกะสี
4.แผ่นป้ายอลูมิเนียม หนา 2 มม.
พื้นป้ายสีน้ําเงินสะท้อนแสงพร้อม
อักษรภาษาไทย,อังกฤษ ตามแบบ
ที่กําหนด
5.สีกันสนิมและสีน้ํามันอย่างน้อย 2
ครั้ง
6.ค่าแรงติดตั้ง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

205,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

205,000
122

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

123

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
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ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3 ก่อสร้างปรับปรุงถนน คล้อยอุทิศ

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคใน
การปรับปรุงระบบประปา
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า
1.ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้ํา ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 367 เมตร
2.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบาย
น้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร)
ทั้งสองฟากของถนน ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 26 เมตร
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกว้าง 4.40 เมตร ยาว 13
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 57 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

4,345,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
1,000,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
726,100 ถนน คล้อยอุทิศ
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สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะชุมชน
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปลายซอยสุขเจริญ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 3.70 - 9.00 เมตร
ความยาว 54.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
368 ตารางเมตร

397,000 ซอยสุขเจริญ

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1

5 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.แบบลด ซอยแยกซอยที่ 1 - ก่อสร้างราง
ระดับ ซอยแยก (ซอย1) และ ซอยแยก ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
(ซอย2) ซอย 23 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ําแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟากของ
ถนน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความ
ยาวประมาณ 80 เมตร ซอยแยก
ซอยที่ 2 - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบาย
น้ําแบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร)
ทั้งสองฟากของถนน ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ความยาวประมาณ 80
เมตร

551,800 ถนนนิพัทธ์
สงเคราะห์ 1

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

6 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยแยกซอยภา
สว่าง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ความกว้างประมาณ
8.70 เมตร. ยาวประมาณ 107
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ประมาณ 931 ตารางเมตร

415,400 อยแยกซอยภาสว่าง สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1

7 ปรับปรุงถนนซอย 2/2 กาญจนวนิช

ปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้างประมาณ
3.00 - 4.50 เมตร. ยาวประมาณ
108 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 379
ตางรางเมตร

500,000 ถนนซอย 2/2 กาญ สํานักการช่าง
จนวนิช
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1
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ลําดับ
ที่

โครงการ

8 ปรับปรุงถนนกาญจนวนิช บริเวณปาก
ซอย 3 และซอย 4 กาญจนวนิช

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 112 เมตร
2.ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้ํา แบบยกระดับขนาดกว้าง
1.10 เมตร ยาวประมาณ 103
เมตร
3. ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว
9.00 เมตร
4.ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. ขนาด
0.15 x 0.40 เมตร ยาว 114 เมตร
5.ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. คิดเป็น
พื้นที่ประมาณ 197 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

532,000 ซอย 3 และซอย 4
กาญจนวนิช
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1
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ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

9 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยแยก ซอย 10 1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
เพชรเกษม
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อม
ทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากของถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 270 เมตร
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีต ค.ส.ล.
ความกว้างประมาณ 6.00 - 6.20
เมตร ยาวประมาณ 135 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 837 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1,834,300 ซอย 10 เพชรเกษม สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

10 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอย 4 ถนนกัลยา 1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
เทพ (ต่อจากเดิม)
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อม
ทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร)
ด้านเดียวของถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 33 เมตร
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีต ค.ส.ล.
ความกว้างประมาณ 2.80เมตร
ยาวประมาณ 33 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92
ตารางเมตร
3.(ซอยแยก) ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
218 เมตร
4.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้างประมาณ
4.00 เมตร ยาวประมาณ 109
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 436
ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,600,000 ซอย 4 ถนนกัลยา
เทพ
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ตรงข้ามซอยไชยมุณี

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อม
ทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากของถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 129 เมตร
2.ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ
3.00 เมตร ยาวประมาณ 66 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร
3. (ซอยแยก) ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
220 เมตร
4.ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ
4.00 เมตร ยวประมาณ 110 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 440 ตางราง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2,000,000 ซอยตรงข้ามซอย
ไชยมุณี
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

12 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ซอย 2
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาวประมาณ 45
เมตร
13 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟฟัลท์ติกคอ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
นกรีต ถนนภาสว่าง
กคอนกรีต ความกว้างประมาณ
14.00 เมตร ยาวประมาณ 243
เมตร ความกว้างประมาณ 90 เมตร
และความกว้าง 11 เมตร ยาว
ประมาณ 38.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
14 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.แบบลด
ระดับ ถนนกัลยาเทพ ซอย 1

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 ม. พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา แบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.08 ม.ยาวประมาณ 100 ม.

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

64,000 ถนนนิพัทธ์
สํานักการช่าง
สงเคราะห์ 5 ซอย 2 ส่วนควบคุมฯ
เขต 1

1,750,000 ถนนภาสว่าง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1

329,000 ถนนกัลยาเทพ ซอย สํานักการช่าง
1
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

15 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมทาง ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
เท้า ค.ส.ล. แบบลดระดับ (เสมอผิว
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว
จราจร) ถนนฉัยยากุลอุทิศ
ประมาณ 1,776 เมตร พร้อมทาง
เท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ําแบบ
ลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้งสอง
ฟากของถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 1,776 เมตร
(รูปแบบและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

6,700,000 ถนนฉัยยากุลอุทิศ
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

16 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมทาง 1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
เท้า ค.ส.ล. แบบลดระดับ (เสมอผิว
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว
จราจร) ถนนชลธารา
ประมาณ 60 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้ําแบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร
2.ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. แบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 379
เมตร
3.ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. แบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาว 48 เมตร
4. ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. แบบ
ยกระดับ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
ยาวประมาณ 167 เมตร (รูปแบบ
และรายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,200,000 ถนนชลธารา
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

17 ก่อสร้างปรับปรุงถนนกาญจนวณิชย์
ซอย 18/4

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว
ประมาณ 264 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้ําแบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 264
เมตร ทั้งสองฟากของถนน
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 130 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
650 ตารางเมตร (รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1,750,000 ถนนกาญจนวณิชย์ สํานักการช่าง
ซอย 18/4
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

18 ก่อสร้างปรับปรุงถนนละม้ายสงเคราะห์ 1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอย 5
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว
ประมาณ 350 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้ําแบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาวประมาณ 350
เมตร ทั้งสองฟากของถนน
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 59 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472
ตารางเมตร (รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,750,000 ถนนละม้าย
สงเคราะห์ ซอย 5
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

19 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ถนนคลองเรียน 2 1.ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. แบบลด
ซอยแยก ซอย 8
ระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 61 เมตร
2.ปรับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตกว้างประมาณ 6.00
เมตร ยาวประมาณ 77 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 462 ตารางเมตร (รูปแบบและ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

350,000 ถนนคลองเรียน 2
ซอยแยก ซอย 8

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

20 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบาย ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. แบบลด
น้ําแบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ซอย ระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
มณีสุข
0.80 เมตร ยาวประมาณ 111
เมตร (รูปแบบและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

200,000 ซอยมณีสุข

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

21 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบาย 1.ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. แบบลด
น้ําแบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ถนน ระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
ประชารักษ์
0.80 เมตร ยาวประมาณ 307
เมตร
2.ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. แบบ
ยกระดับ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 37.50 เมตร
(รูปแบบและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด)

600,000 ถนนประชารักษ์

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

22 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบาย ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. แบบลด
น้ําแบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ถนน ระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
คลองเรียน 2 ซอย 10
0.80 เมตร ยาวประมาณ 25 เมตร
(รูปแบบและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด)

60,000 ถนนคลองเรียน 2
ซอย 10

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

23 ปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอส
กคอนกรีต ถนนศุภสารรังสรรค์ ซอย 4/2 ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.80 เมตร
ยาวประมาณ 78.50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร
(รูปแบบและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด)

240,000 ถนนศุภสารรังสรรค์ สํานักการช่าง
ซอย 4/2
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

24 ปรับปรุงผิวจราจรถนนโชติวิทยะกุล 3

2,500,000 ถนนโชติวิทยะกุล 3 สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กว้างประมาณ 19.60 เมตร
เมตร ยาวประมาณ 348 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
6,820 ตารางเมตร
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25 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยแยกถนน
ราษฎร์อุทิศ ข้างแกรนด์พาเลซ (ส่วนที่
เหลือ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อม
ทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ(เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 31.00 เมตร
2.ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ
2.40 - 4.30 เมตร ยาวประมาณ
41.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตาราง
เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

260,000 ซอยแยกถนน
สํานักการช่าง
ราษฎร์อุทิศ ข้างแก ส่วนควบคุมฯ
รนด์พาเลซ
เขต 3
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ที่
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

26 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยแยกซอย 3 1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนราษฎร์อุทิศ (ไปทางทิศใต้)
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อม
ทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร)
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 69.00 เมตร
2.ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ
4.20 เมตร ยาวประมาณ 69.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 289 ตารางเมตร
27 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอยแยกถนนราษฎร์อุทิศ (ตรงข้ามแก ระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
รนด์พาเลซอพาร์ตเม้นท์)
จราจร) ฟากเดียวของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
37.00 เมตร
28 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ซอยพลพิชัย
ระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร)ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 312.00
เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

500,000 ซอยแยกซอย 3
ถนนราษฎร์อุทิศ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

50,000 ซอยแยกถนน
สํานักการช่าง
ราษฎร์อุทิศ (ตรง ส่วนควบคุมฯ
ข้ามแกรนด์พาเลซอ เขต 3
พาร์ตเม้นท์)
410,000 ซอยพลพิชัย

139

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3
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งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

29 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ซอย 24 ถนนกาญจนวนิช
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.90 เมตร ยาวประมาณ
76.00 เมตร

120,000 ซอย 24 ถนนกาญ
จนวนิช

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

30 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ซอย 27 ถนนกาญจนวนิช
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.90 เมตร ยาวประมาณ
377.00 เมตร

570,000 ซอย 27 ถนนกาญ
จนวนิช

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

31 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ซอย 21 ถนนกาญจนวนิช
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
259.00 เมตร

340,000 ซอย 21 ถนนกาญ
จนวนิช

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

32 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ซอย ซีอุยชุมอุทิศ
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.90 เมตร ยาวประมาณ
132.00 เมตร

200,000 ซอย ซีอุยชุมอุทิศ

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3
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เกิดขึ้นจากโครงการ

33 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ซอย 29 ถนนกาญจนวนิช
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
366 .00เมตร
34 ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมทางเท้า ซอย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
2/3 ถนนราษฏร์ดําริ
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล.บนรางระบายน้ําแบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 14.00
เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

480,000 ซอย 29 ถนนกาญ สํานักการช่าง
จนวนิช
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

50,000 ซอย 2/3 ถนน
ราษฏร์ดําริ
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สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3
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งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

35 ก่อสร้างปรับปรุง ซอยแยกถนนทุ่งเสา 2 1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
(ตรงข้ามพรพาเลซ อพาร์ทเมนท์)
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทาง
เท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ําแบบ
ลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้งสอง
ฟากของถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 148.00 เมตร
2.ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ
1.90 - 2.40 เมตร ยาวประมาณ
74.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 164 ตาราง
เมตร

660,000 ซอยแยกถนนทุ่งเสา สํานักการช่าง
2
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

36 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมทางเท้า
ซอยแยก ถนนเทียนจ่ออุทิศ 1

500,000 ถนนเทียนจ่ออุทิศ 1 สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล.บนรางระบายน้ําแบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟาก
ของถนน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 137.00 เมตร
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เกิดขึ้นจากโครงการ

37 ก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกถนนหน้าสถานี 1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
เชื่อมซอย 3 ถนนหน้าสถานี
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อม
ทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากของถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 142.00 เมตร
2.ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ
1.70 เมตร ยาวประมาณ 67.50
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

600,000 ซอยแยกถนนหน้า
สถานี เชื่อมซอย 3
ถนนหน้าสถานี
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3
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เกิดขึ้นจากโครงการ

38 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยแยกระหว่าง ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
ซอยเรืองกูลและซอยบุญเลิศ
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทาง
เท้าค.ส.ล. บนรางระบายน้ําแบบ
ลดระดับ(เสมอผิวจราจร) ทั้งสอง
ฟากถนน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 184.00 เมตร
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ
4.40 เมตร ยาวประมาณ 92.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 404 ตารางเมตร

39 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย 23 ถนน
เพชรเกษม

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล.บนรางระบายน้ําแบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟาก
ถนน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 246.00 เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,000,000 ซอยแยกระหว่าง
ซอยเรืองกูลและ
ซอยบุญเลิศ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

900,000 ซอย 23 ถนนเพชร สํานักการช่าง
เกษม
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

40 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนพลพิชัย ซอย 2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้างประมาณ 7.70
เมตร ยาวประมาณ 40.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 308 ตารางเมตร

120,000 ถนนพลพิชัย ซอย 2 สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

41 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนพลพิชัย ซอย 4 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้างประมาณ 8.40
เมตร ยาวประมาณ 66.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 554 ตารางเมตร

210,000 ถนนพลพิชัย ซอย 4 สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

42 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนพลพิชัย ซอย 6 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้างประมาณ 8.40
เมตร ยาวประมาณ 92.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 770 ตารางเมตร

290,000 ถนนพลพิชัย ซอย 6 สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

43 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนพลพิชัย ซอย 8 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้างประมาณ 8.20
เมตร ยาวประมาณ 121.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 992 ตารางเมตร

370,000 ถนนพลพิชัย ซอย 8 สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3
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44 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยแยกซอย 33 1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนเพชรเกษม
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร พร้อม
ทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ ทั้งสองฟากถนน
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว
ประมาณ 65.00 เมตร
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างประมาณ 1.90
เมตร ยาวประมาณ 32.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 61 ตารางเมตร

280,000 ซอยแยกซอย 33
ถนนเพชรเกษม

45 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 45 ถนนเพชรเกษม
ระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.90 เมตร ยาวประมาณ
420.00 เมตร

650,000 ซอย 45 ถนนเพชร สํานักการช่าง
เกษม
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

46 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 51 ถนนเพชรเกษม
ระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.90 เมตร ยาวประมาณ
441.00 เมตร

690,000 ซอย 51 ถนนเพชร สํานักการช่าง
เกษม
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3
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47 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 53 ถนนเพชรเกษม
ระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.90 เมตร ยาวประมาณ
224 เมตร

350,000 ซอย 53 ถนนเพชร สํานักการช่าง
เกษม
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

48 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 12 ถนนเทศาพัฒนา
ระบายน้ําแบบยกระดับ ทั้งสอง
ฟากของถนน ขนาดกว้าง 0.90
เมตร ยาวประมาณ 90 เมตร

200,000 ซอย 12 ถนนเทศา สํานักการช่าง
พัฒนา
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

49 ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอย 41/3 ถนน
เพชรเกษม (ส่วนที่เหลือ)

270,000 ถนนซอย 41/3 ถนน สํานักการช่าง
เพชรเกษม
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อม
ทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้ง
สองฟากถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 46.00 เมตร
2.ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ
6.00 เ มตร ยาวประมาณ 23.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 138 ตารางเมตร
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50 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.ด้านทิศเหนือ
สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนคร
หาดใหญ่

ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.แบบ
ยกระดับ ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว
ประมาณ 210 ม.

51 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย 47 ถนน
เพชรเกษม (ปลายสาย)

1.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาด
ปากกว้าง 0.60 เมตร พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้ําแบบลด
ระดับทั้งสองฟากถนน กว้าง 0.90
เมตร ยาวประมาณ 303 เมตร
2.ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ
3.90 -7.20 เมตร ยาวประมาณ
151.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768 ตาราง
เมตร

52 ปรับปรุงทางเท้า ถนนกาญจนวนิช จาก ปรับปรุงทางเท้าถนนกาญจนวนิช
แยกถนนปุณณกัณฑ์ถึงสะพานแม็คโคร เริ่มตั้งแต่บริเวณแยกถนนปุณณ
กัณฑ์ไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่บริเวณ
สะพานข้ามทางรถไฟบริเวณหน้า
ห้างแม็กโคร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

489,000 ด้านทิศเหนือ สถานี สํานักการช่าง
ขนส่งผู้โดยสาร
ส่วนควบคุมฯ
เทศบาลนคร
เขต 3
หาดใหญ่
2,000,000 ถนน ซอย 47 ถนน สํานักการช่าง
เพชรเกษม
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

15,000,000 ถนนกาญจนวนิช สํานักการช่าง
จากแยกถนนปุณณ ส่วนควบคุมฯ
กัณฑ์ถึงสะพานแม็ค เขต 3
โคร
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53 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. และปรับผิว
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร พร้อม
ถนนวัดหาดใหญ่ใน
ฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.90
เมตร ทั้งสองฟากของถนน ยาว
ประมาณ 378 เมตร
54 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 3 ถนนสาครมงคล
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
116 เมตร และขนาดกว้าง 0.90
เมตร ยาวประมาณ 155 เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2,265,000 ซอย 2 ถนนวัด
หาดใหญ่ใน

383,000 ซอย 3 ถนนสาคร
มงคล
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เขต 4
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55 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. และ
ปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3/3 ถนนสาครมงคล 2

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อม
ทางเท้า ค.ส.ล. แบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟากของ
ถนน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมารณ 43 เมตร และปรับปรุง
ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 60 ตารางเมตร

56 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 5 ถนนสาครมงคล 2
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
206 เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

161,000 ซอย 3/3 ถนน
สาครมงคล 2

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

267,000 ซอย 5 ถนนสาคร
มงคล 2

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4
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57 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 1 ถนนสันติราษฎร์
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ 54
เมตร และก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ํา แบบยกระดับ ทั้ง
สองฟากของถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 215 เมตร

431,000 ซอย 1 ถนนสันติ
ราษฎร์

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

58 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 2 ถนนสันติราษฎร์
ระบายน้ํา แบบยกระดับ ทั้งสอง
ฟากของถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 175 เมตร

294,000 ซอย 2 ถนนสันติ
ราษฎร์

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

59 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
(ส่วนที่เหลือ) ซอย 3 ถนนสันติราษฎร์ ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ฟากเดียวของถนน ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาวประมาณ
21.00 เมตร

25,000 ซอย 3 ถนนสันติ
ราษฎร์

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4
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60 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอยแยกระหว่าง ซอย 1 กับ ซอย 2
ระบายน้ํา แบบยกระดับ ทั้งสอง
ถนนสันติราษฎร์
ฟากของถนน ขนาดกว้าง 0.70
เมตร ยาวประมาณ 46 เมตร

73,000 ซอย 1 กับ ซอย 2
ถนนสันติราษฎร์

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

61 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ส่วนที่เหลือ ซอย 17/3 ถนนราษฎร์อุทิศ ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจ) ทั้งสองฟากของถนน
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 94 เมตร และขนาดกว้าง
0.90 เมตร ยาวประมาณ 6.00
เมตร

131,000 ซอย 17/3 ถนน
ราษฎร์อุทิศ

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

62 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 25/1 (หนูแก้วอุทิศ) ถนนราษฎร์ ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
อุทิศ
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
148 เมตร

193,000 ซอย 25/1 (หนูแก้ว สํานักการช่าง
อุทิศ) ถนนราษฎร์ ส่วนควบคุมฯ
อุทิศ
เขต 4

63 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 32 ถนนราษฎร์อุทิศ
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.90 เมตร ยาวประมาณ
316 เมตร

474,000 ซอย 32 ถนน
ราษฎร์อุทิศ
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64 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 34 ถนนราษฎร์อุทิศ
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ 61
เมตร ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว
ประมาณ 28.00 เมตร และ
ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้ํา แบบยกระดับ ทั้งสอง
ฟากของถนน ขนาดกว้าง 0.90
เมตร ยาวประมาณ 264 เมตร

65 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 18 ถนนรัตนอุทิศ
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
271 เมตร และขนาดกว้าง 0.90
เมตร ยาวประมาณ 532 เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

623,000 ซอย 34 ถนน
ราษฎร์อุทิศ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

1,150,000 ซอย 18 ถนนรัตน สํานักการช่าง
อุทิศ
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4
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66 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสรางทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 19 ถนนรัตนอุทิศ
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
314 เมตร และขนาดกว้าง 0.90
เมตร ยาวประมาณ 76 เมตร

522,000 ซอย 19 ถนนรัตน สํานักการช่าง
อุทิศ
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

67 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. และ
ปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ส่วนที่เหลือ) ซอย 20 ถนนรัตน
อุทิศ ฝั่งถนนโชคสมาน 5

280,000 ซอย 20 ถนนรัตน สํานักการช่าง
อุทิศ ฝั่งถนนโชค
ส่วนควบคุมฯ
สมาน 5
เขต 4

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อม
ทางเท้า ค.ส.ล. แบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟากของ
ถนน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 74 เมตร และปรับปรุง
ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 100 ตารางเมตร
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ที่รับผิดชอบหลัก

68 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 9 ถนนโชคสมาน 5 (ส่วนที่เหลือ) ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ฟากเดียวของถนน ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
10.00 เมตร

13,000 ซอย 9 ถนนโชค
สมาน 5

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

69 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ถนนสาลี (ส่วนที่เหลือ)
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.90 เมตร ยาวประมาณ 59
เมตร

88,000 ถนนสาลี

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

70 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ซอย 1 ถนนสาลี
ระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาวประมาณ
100 เมตร

120,000 ซอย 1 ถนนสาลี

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4
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71 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปิด และทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบาย
น้ํา ซอยโชคสมานคุณ 4

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร พร้อม
ฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.90
เมตร ทั้งสองฟากของถนน ยาว
ประมาณ 174 เมตร และก่อสร้าง
ทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
แบบยกระดับ ขนาดกว้าง 0.70
เมตร ยาวประมาณ 36 เมตร

72 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปิด ซอยโชคสมานคุณ (ส่วนที่เหลือ)

ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.60 เมตร พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ฟาก
เดียวของถนน ยาวประมาณ 127
เมตร

73 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝา ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ขนาด
ปิด ซอยโชคสมานคุณ 6
ปากกว้าง 0.60 เมตร พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ทั้ง
สองฟากของถนน ยาวประมาณ
174 เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1,045,000 ซอยโชคสมานคุณ 4 สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

762,000 ซอยโชคสมานคุณ

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

1,044,000 ซอยโชคสมานคุณ 6 สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4
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74 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเพชรเกษม (บริเวณวง
เวียนน้ําพุ)

1.ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.25
ม.หรือ พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
4,287 ตร.ม.
2.ก่อสร้างคันหินพร้อมทางเท้าพื้น
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,263 ตร.ม.
3.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. พร้อมทาง
เท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา แบบ
ยกระดับ ขนาดปากกว้าง 0.80 ม.
ยาวประมาณ 43.00 ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

11,950,000 ถนนเพชรเกษม
สํานักการช่าง
(บริเวณวงเวียนน้ําพุ) ส่วนควบคุมฯ

75 ปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟถนนเส้นทาง
ปั่นจักรยานบริเวณลานนัดพบ หน้า
ศาลากลางน้ําถึงหน้าศูนย์อํานวยการ

ติดตั้งโคมไฟ ชนิดหลอดLED ขนาด
ไม่น้อยกว่า120 วัตต์ พร้อมกิ่งโคม
จํานวน 27 ชุด

970,000 สวนสาธารณะนคร สํานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายสาธารณูปโภค
งานสถานที่ฯ

76 ปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟถนนเส้นทาง
ปั่นจักรยานบริเวณถนนหน้าบ้านพัก
พนักงานถึงหน้าร้านค้าสวนสาธารณะ

ติดตั้งโคมไฟ ชนิดหลอดLED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ พร้อมกิ่งโคม
จํานวน 27 ชุด

1,322,000 สวนสาธารณะนคร สํานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายสาธารณูปโภค
งานสถานที่ฯ
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77 ปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟถนนเส้นทาง
ปั่นจักรยานบริเวณถนนหลังลานพระ
บรมรูป รัชกาลที่ 5

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ติดตั้งโคมไฟ ชนิดหลอดLED ขนาด
ไม่น้อยกว่า120 วัตต์ พร้อมกิ่งโคม
จํานวน 28 ชุด

1,375,000 สวนสาธารณะนคร สํานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายสาธารณูปโภค
งานสถานที่ฯ

78 ปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟถนนเส้นทาง ติดตั้งโคมไฟ ชนิดหลอดLED ขนาด
ปั่นจักรยานบริเวณถนนทางแยกกรงนก ไม่น้อยกว่า120 วัตต์ พร้อมกิ่งโคม
ขึ้นสวนอาหารถึงหลังพระบรมรูปรัชการ จํานวน 9 ชุด
ที่ 5

202,000 สวนสาธารณะนคร สํานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายสาธารณูปโภค
งานสถานที่ฯ

79 ปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟถนนเส้นทาง ติดตั้งโคมไฟ ชนิดหลอดLED ขนาด
ปั่นจักรยานบริเวณการ์ลเรลทางลงท้าว ไม่น้อยกว่า120 วัตต์ พร้อมกิ่งโคม
มหาพรหม
จํานวน 6 ชุด

662,000 สวนสาธารณะนคร สํานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายสาธารณูปโภค
งานสถานที่ฯ

80 ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างช่วง
ถนนหน้าหอดูดาวถึงท้าวมหาพรหม

979,000 สวนสาธารณะนคร สํานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายสาธารณูปโภค
งานสถานที่ฯ

1.ดําเนินการปักเสา คอร. ขนาด 9
เมตร จํานวน 50 ต้น พร้อมดึงสาย
TWA ขนาด 50 sq.mm. 3,500
เมตร
2. ติดตั้งโคมไฟถนน ขนาด 2x36 w
พร้อมก้านและขาจับจํานวน 50
ชุด และรายละเอียดอื่นๆตาม
ประมาณการ)
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81 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนนิพัทธ์อุทิศ 3

ติดตั้งเสาไฟเหล็กรีด ขนาดความสูง
7 เมตร ชนิดกิ่งเดียวตัวเสามีไฟ
LED ชนิดเปลี่ยนสีได้ จํานวน 57 ต้น

3,467,000 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3

สํานักการช่าง
ฝ่ายสาธารณูปโภค
งานสถานที่ฯ

82 จ้างเหมาตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจรบริเวณถนนสายหลัก
ตลอดสายรวมปริมาณงานคิดเป็น
พื้นที่ 5,500 ตารางเมตร 1) ถนน
เพชรเกษม และซอยแยก 2) ถนน
ราษฎร์อุทิศ 3) ถนนกาญจนวนิช 4)
ถนนราษฎร์ยินดี 5) ถนนอื่นๆ ใน
เขตเทศบาล

1,920,000 1) ถนนเพชรเกษม
และซอยแยก 2)
ถนนราษฎร์อุทิศ 3)
ถนนกาญจนวนิช 4)
ถนนราษฎร์ยินดี 5)
ถนนอื่นๆ ในเขต
เทศบาล

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

83 ทาสีตีเส้นทางม้าลาย

ทางม้าลาย จํานวน 80 จุดบริเวณ
ทางแยกถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, 2, 3
และถนนเสน่หานุสรณ์

2,000,000 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,
2, 3 และถนน
เสน่หานุสรณ์

84 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ํา
ท่วม พร้อม พัฒนาเว็บไซด์ระบบ
คาดการณ์น้ําหลาก

ใช้ระบบแผนที่ภูมิศาสตร์ร่วมกับ
ระบบการจําลองคาดการณ์น้ํา
หลากในสภาวะเสมือนจริง เพื่อ
กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงน้ํา
หลากในเขตเทศบาล

400,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

85 ซ่อมแซมดาดผนัง คสล. คลองเตย
บริเวณ ชุมชนจันทร์วิโรจน์

ซ่อมแซมผนังคลองเตยและ
ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า

813,000 บริเวณชุมชนจันทร์วิโรจน์
สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา ฝ่าย
วิศวกรรมจราจร
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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.

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

86 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักอาคารผันน้ํา - ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กอาคาร
และฝาบ่อพักท่อขนส่งน้ําถนนสายรัถการ ผันน้ํา จํานวน 10 จุด - ซ่อมแซม
ฝาตะแกรงบ่อพักท่อขนส่งน้ํา
จํานวน 5 จุด
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

923,000 ถนนสายรัถการ

96,280,600
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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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.

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาล 1.การจัดประชุมเจ้าของที่ดิน จัด
นครหาดใหญ่
ประชุมกลุม่ ย่อยประมาณ 26 กลุ่ม
ตามบล็อคถนนหลังการพัฒนา
อย่างน้อยกลุ่มละ 2 ครั้งต่อปี, จัด
ประชุมเจ้าของที่ดินทั้งหมดภายใน
โครงการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
2.การฝึกอบรมศึกษาดูงาน
โครงการจัดรูปที่ดินที่ประสบ
ความสําเร็จจํานวน 1 ครั้งต่อปี 3.
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
นําเสนอนิทรรศการการจัดรูปที่ดิน
และหรือโครงการจัดรูปที่ดินของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

200,000 สํานักงานเทศบาลฯ สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ

200,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

