คํานํา
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นครหาดใหญ่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาล
นครหาดใหญ่จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ส่วนที่ 1
บทนํา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ป ระกาศใช้แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อ วัน ที่
27 มกราคม 2560 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 จึงได้จัดทํา
แผนการดํา เนิ น งาน ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้ น โดยแสดงถึ ง รายละเอี ย ดโครงการ/กิ จ กรรม
ที่ดําเนิน การในพื้ นที่ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังตาราง
ตารางที่ 1 จํานวนโครงการและงบประมาณ เฉพาะปี พ.ศ.2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
และแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหาร
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
รวม
ร้อยละ (%)

(เฉพาะปี พ.ศ.2561)
จํานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

238
21

530,206,383
49,040,000

184
16

193,739,483
42,889,000

21
36

15,350,000
231,457,900

15
27

11,300,000
25,767,900

129

773,266,850

74

121,402,000

445
100

1,599,321,133
100

316
71.01

395,098,383
24.71

จากตารางที่ 1 โครงการตามแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี พ.ศ.2561
จํานวน 445 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 1,599,321,133.- บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี พ.ศ.2561 แล้ว จัด ทํา เป็น แผนการดํา เนิน งานเพื่อ นําโครงการสู่การปฏิบัติ
จํานวน 316 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 71.01) งบประมาณ 395,098,383.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 24.71)
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วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้กับส่วนต่างๆ ให้ดําเนินไปโดยไม่ซ้ําซ้อนกัน ในส่วนของแผนการดําเนินงานของเทศบาล
นครหาดใหญ่ ประจําปี พ.ศ.2561 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริง
ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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
การดํา เนิน งานในการพัฒ นาท้องถิ่น และการใช้ท รัพยากรในการบริห ารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ได้อย่างชัดเจน
2. แผนการดําเนินงานประจําปีทําให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ สามารถ
นําแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดําเนินงานประจําปีทําให้ผู้มีหน้าที่กํากับดูแลโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
สามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น
4. แผนการดําเนินงานประจําปีทําให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถนํา
ข้อมูลที่ได้รับ ไปรายงานให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้ารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ต่อไป
----------------------------------
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ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1.2 แผนงานการศึกษา
1.2.1 แผนงานการศึกษา (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.3.1 แผนงานสาธารณสุข (โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ)
1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(หน่วยงานภายนอกอุดหนุน)
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน
1.8 แผนงานการพาณิชย์
1.9 แผนงานงบกลาง
รวม

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

7
51
1
37
20
29
2

2.22
16.14
0.32
11.71
6.33
9.18
0.63

7,240,000
109,465,800
1,460,000
21,588,883
22,910,000
4,400,000

22

6.96

12,490,000

1

0.32

130,000

4
6

1.27
1.90

620,000
10,660,000

1
3
184

0.32
0.95
58.23

400,000
2,374,800
193,739,483

4

ผด.01

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
1.83
27.71
0.37
5.46
5.80
1.11

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

3.16 สํานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
0.03 กองสวัสดิการสังคม
0.16 กองสวัสดิการสังคม
2.70 สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการช่าง
0.10 สํานักปลัดเทศบาล
0.60 กองสวัสดิการสังคม
49.04

ยุทธศาสตร์
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
แผนงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
15
4.75
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1
0.32
รวม
16
5.06
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการศึกษา
3
0.95
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2
0.63
3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
4
1.27
3.3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
5
1.58
(อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1
0.32
รวม
15
4.43
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
17
5.38
4.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
4.2 แผนงานสาธารณสุข
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.5 แผนงานการพาณิชย์
4.6 งบรายจ่ายเฉพาะการการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง
รวม

1
5
1
1
1
1
27

0.32
1.58
0.32
0.32
0.32
0.32
8.54
5

จํานวน
งบประมาณ
42,809,000
80,000
42,889,000
550,000
400,000
4,100,000
6,100,000

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10.84 สํานักการช่าง
0.02 สํานักการศึกษา
10.86
0.14
0.10
1.04
1.54

สํานักการศึกษา
สํานักการคลัง
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

150,000
11,300,000

0.58 สํานักการสาธารณสุขฯ
2.82

20,846,900

5.28 สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการฯ
0.00 กองวิชาการฯ
0.29 สํานักการสาธารณสุขฯ
0.02 กองสวัสดิการสังคม
0.51 สํานักการสาธารณสุขฯ
0.43 สํานักปลัดเทศบาล
0.00 สถานีขนส่งฯ
6.52

6,000
1,130,000
70,000
2,000,000
1,700,000
15,000
25,767,900

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด
68
3
3
74
316

21.52
0.95
0.95
23.42
100

6

จํานวน
งบประมาณ
118,004,000
2,538,000
860,000
121,402,000
395,098,383

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

29.87 สํานักการช่าง
0.64 สํานักการช่าง
0.22 สํานักการช่าง
30.73
100

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 อบรมเสริมความรู้
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าใน พ.ร.บ.
ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย ที่เกีย่ วข้อง
รถเข็นและผู้ประกอบกิจการค้า
2 ชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองหาดใหญ่ ปฏิบัติงานในด้านดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ
3 ตาสับปะรด

ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงวิธีการสังเกต
สอดส่องความเรียบร้อยเป็นหูเป็นตาให้กับ
ทางราชการและหน่วยงานของรัฐในเรื่องต่าง ๆ

4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย
5 อบรมสัมมนาหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

ฝึกอบรม อปพร.ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความ
เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสาธารณภัย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

100,000 ร.ร./เทศบาล

5,190,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ
สํานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ

300,000 ร.ร./เทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ

1,000,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ

150,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ

7

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

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
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

6 จัดฝึกอบรมพนักงานป้องกัน
และพนักงานรักษาความสงบ

อบรมพนักงานป้องกันและพนักงานรักษา
ความสงบ จํานวน 160 คน

300,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ

7 จัดฝึกอบรมสาธารณภัยขั้น
พื้นฐาน

จัดอบรมพนักงานเทศบาล จํานวน 400 คน

200,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ

รวม

7,240,000

8

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

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

ที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 สอนภาษาต่างประเทศใน
โรงเรียนเทศบาล
2 ส่งเสริมความเป็นเลิศและคน
เก่งของท้องถิ่น

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
ในสังกัดโรงเรียน ท.1-5
จํานวนนักเรียนที่เข้าสอบ 135 คน
- ครูและเจ้าหน้าที่จํานวน 65 คน
- นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการฯ

2,400,000 ร.ร.ท.1-5

3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค/ประเทศ

นักเรียน พนักงานครู ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปีการศึกษา

1,500,000 ทน.สงขลา

4 นิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษา
5 การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาล

ผู้บริหารพนักงานครู เข้ารับการอบรมพัฒนา
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 225 คน
ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาลมี
ความเข้าใจหลักการประเมินภายนอก สมศ.
รอบ 4

400,000 ในเขตเทศบาล

6 พัฒนาการจัดการเรียนรู้

ครู นักเรียน ชุมชน 4 เขต ทราบถึงสภาพ
อากาศในเขตและแนวทางการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

200,000 ชุมชน 4 เขต
สํานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายวิชาการ

400,000 ร.ร.ท.1

150,000 ร.ร. ท.1-6

9

สํานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
สํานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์

สํานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
สํานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
สํานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

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
1.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ

ผด.02

โครงการ

7 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
จริยธรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในห้องเรียนอัจฉริยะ

8 การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการอ่าน ต้องได้รับ
ในสถานศึกษา
การพัฒนา
9 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อ ครูสอนศาสนาจัดกิจกรรมและจัดซื้อสื่อ เพื่อ
การเรียนการสอนวิชาอิสลาม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ศึกษาและวิชาพุทธศาสนาใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาดูงาน จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้ในการ
ศึกษา
ปฏิบัติงานและตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ
(โรงเรียนเทศบาล 1 - 6, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,
สํานักการศึกษา)
11 จัดกิจกรรมวันครูเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

300,000 ร.ร. ท.1-6
50,000 โรงเรียนในสังกัด
900,000 ร.ร. ท.1-6

4,600,000 ภายในและนอกเขต
เทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
สํานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

สํานักการศึกษา
ฝ่ายแผนงานฯ
ร.ร. 1-6, ศพด.

- กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันครู
- กิจกรรมบูชาครูบูรพาจารย์/อ่านสารวันครู
- กิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่ครู

200,000 หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่และ
สถานที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

12 จัดนิทรรศการการจัดการศึกษา - จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน
ปฐมวัย
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
- ความแสดงความสามารถบนเวทีของ
นักเรียนระดับปฐมวัย

300,000 หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่และ
สถานที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
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13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียนสังกัด
เทศบาล)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดําเนินการในกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

61,406,600 ร.ร.ท.1-6

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ

14 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝึกสอนนักเรียนด้านดนตรีของ รร.เทศบาล 1
ด้านดนตรี
รร.เทศบาล 3 รร.เทศบาล 4 และ รร.
เทศบาล 6

400,000 ร.ร.เทศบาล 1, 3, 4, 6 สํานักการศึกษา
ร.ร.ท.1, ท.2, ท.3,
ท.4,ท.6

15 ประกวดวงโยธวาทิต

นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต
จํานวนไม่น้อยกว่า 50 คน

400,000 กทม.

16 เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในต่าง
ภูมิภาค ให้แก่นักเรียน

80,000 ศูนย์การเรียนรู้
ต่างจังหวัด/กทม.

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.5,รร.ท.6

17 Smart Kids Camp

นักเรียนฝึกซ้อมความสามารถทางด้านภาษา
และด้านทัศนศิลป์ ดนตรี

50,000 รร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.6

18 สอนสองภาษาอนุบาลในฝัน

จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับ
นักเรียน โดยมีเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน

4,000,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.6

70,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.6

19 รวมพลังสร้างลูกรักเป็นนักอ่าน นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมการฝึกอบรม
จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
20 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับ
มัธยมศึกษา)

ดําเนินการโอนเงินตามที่เทศบาลจัดสรรด้าน
อาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.3

4,923,800 โรงเรียนสังกัด
สํานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ร.ร. ท.1 ,ท.2,ท.3,
ท.4
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21 จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จัดการเรียนการสอนแก่เด็กด้อยโอกาสในเขต
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่

250,000 ชุมชนในเขตเทศบาล สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

22 จัดกิจกรรมในหอศิลป์นคร
หาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ

จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางด้านศิลปะ

150,000 หอศิลป์เฉลิมพระ
สํานักการศึกษา
เกียรติฯ เทศบาลนคร ฝ่ายการศึกษานอก
หาดใหญ่
โรงเรียนฯ

23 จัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นคร
หาดใหญ่

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน
และนักท่องเที่ยว

400,000 หอดูดาวเทศบาลนคร สํานักการศึกษา
หาดใหญ่
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

24 ส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

จัดอบรม/เข้าค่าย สําหรับผู้เรียนของโรงเรียน
เทศบาล 6 ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

850,000 โรงเรียนเทศบาล 6

25 จัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้
ICT เทศบาลนครหาดใหญ่

จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แก่เด็กและ
เยาวชนและประชาชน

100,000 ศูนย์การเรียนรู้ ICT สํานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

26 จัดกิจกรรมศูนย์อาเซียน
ประสานการจัดการความรู้
ประชาคมอาเซียน

จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ จีน มลายูให้แก่
เด็กและเยาวชน ประชาชน

200,000 ศูนย์อาเซียน

27 จัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

จัดมุมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หน่วยการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนใน ศพด.

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม
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สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ ศพด.
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม
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28 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
นักเรียนปฐมวัย ศพด.

1.จัดกิจกรรมรักการอ่าน โดยจัดให้มีหนังสือ
สําหรับผู้ปกครองเพื่ออ่านให้บุตรหลานฟังที่
บ้าน
2.จัดกิจกรรมหนูน้อยสู่โลกกว้าง มีการจัด
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นการ
ประดิษฐอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ ศพด.
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

29 จัดกิจกรรมใส่ใจสุขภาพ

จัดกีฬาสีสัมพันธ์ให้กับเด็กนักเรียน ศพด.
และผู้ปกครอง

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ ศพด.
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

30 จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมการเข้าใช้
ห้องสมุดแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่

100,000 ห้องสมุดประชาชน สํานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

31 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรัก
วิทยาศาสตร์ (Science Kids
Camp)

จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แก่เด็กอายุ
ระหว่าง 10-12 ปี ที่สนใจ จํานวน 150 คน

100,000 จังหวัดพัทลุง

สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

32 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (งานการศึกษาไม่
กําหนดระดับ)

ดําเนินการโอนเงินตามที่เทศบาลจัดสรรด้าน
อาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว

858,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

สํานักการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฝ่าย กศน.
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33 รวบรวมประวัติความเป็นมาของ จัดทําหนังสือรวบรวมประวัติความเป็นมาของ
เมืองหาดใหญ่
เมืองหาดใหญ่ พร้อมเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ

200,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

34 ปรับปรุงห้องน้ําอนุบาลอาคาร - รื้อถอนห้องน้ําเดิม
เรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัด - ปรับปรุงพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์
คลองเรียน)

500,000 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.4

8,745,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.1

35 ก่อสร้างทําหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ โรงเรียน
เทศบาล 1

- รื้อถอนพร้อมปรับพื้นที่
- ก่อสร้างหลังคา
- งานพื้นที่สนาม
- งานสี , งานไฟฟ้า

36 ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น
อนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3

- รื้อถอนยางเดิม
- ปรับพื้นที่
- ติดตั้งพื้นยางใหม่

796,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.3

37 ปรับปรุงโรงครัว โรงเรียน
เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณา
นุสรณ์)

- ติดตั้งปล่องดูดควัน
- รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

121,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.3

38 ติดตั้งประตูเหล็กม้วนปิดทาง
- ติดตั้งประตูเหล็กม้วน
เชื่อมอาคาร โรงเรียนเทศบาล 3 - รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)

97,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.3

39 ติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อน
โรงเรียนเทศบาล 3
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)

44,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.3

- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนปิดช่องลม
- รายละเอียดตามเทศบาลกําหนด
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

40 ปรับปรุงพื้นสนามระหว่างศาลา - งานรื้อถอน
อเนกประสงค์กับเรือนพัก
- เทพื้น คสล.
ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล3
- ทาสีพื้นสนาม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

489,000 ร.ร.เทศบาล 3

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.3

41 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 5

- งานรื้อถอน
- ปรับปรุงภายใน
- รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

1,500,000 ร.ร.เทศบาล 5

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.5

42 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนเทศบาล 6
(อนุบาลในฝัน)

– ปูบล็อกคอนกรีตข้างสนามฟุตบอล
- ทาสีกันซึมดาดฟ้าอาคารอนุบาลและประถม
- งานทํารางระบายน้ํา

1,082,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรีย
ร.ร.ท.6

300,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.6

4,318,000 ร.ร.เทศบาล 6

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.6

43 ปรับปรุงระบบสระน้ํา โรงเรียน - ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสระน้ํา
เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
44 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 6
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
(อนุบาลในฝัน)
- งานปูพื้นห้องน้ําพร้อมเปลี่ยนครุภัณฑ์
45 ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
เรียนการสอนการบริหารตาม จัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

700,000 ร.ร.เทศบาล 1-6
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สํานักการศึกษา
ร.ร.ในสังกัด
เทศบาลฯ

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

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

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

46 จัดกิจกรรม HAPPY FOR ALL จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เด็ก
ส่งต่อหาดใหญ่ให้เป็น "มหานคร เยาวชน และประชาชน
แห่งความสุข"
47 SMART STUDENT

คัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่เป็นตัวแทนไปเผยแพร่
วัฒนธรรมในต่างประเทศ

48 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ Thailand 4.0

- เด็กเข้าร่วม จํานวน 200 คน
- ครูพี่เลี้ยง จํานวน 25 คน
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ ศตวรรษที่ 21

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

450,000 ห้องสมุด,อุทยาน
ICT,ชุมชน
1,200,000 ในประเทศ/
ต่างประเทศ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียน
สํานักการศึกษา
ฝ่าย กศน.

600,000 ในเขตเทศบาล

สํานักการศึกษา

49 ปรับปรุงและเปลี่ยนวัสดุหลังคา เปลี่ยนหลังคาของห้องสมุด
ใหม่ห้องสมุดประชาชนเทศบาล
นครหาดใหญ่

587,000 ห้องสมุดประชาชน

สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

50 ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า
ภายในโรงเรียนเทศบาล 4
(วัดคลองเรียน)

447,000 ร.ร.เทศบาล 4

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
ร.ร.เทศบาล 4

เดินระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งตู้ควบคุม

51 อิ่มท้องสมองใสของนักเรียนใน จัดให้นักเรียน ป.1 - ม.3 ที่ผู้ปกครองมีรายได้
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
น้อย จํานวน 100 คน ได้รับประทานอาหาร
(งบ สปสช.)
เช้าที่มีคุณค่าทางสารอาหาร เพื่อให้นักเรียน
มีน้ําหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
มีพัฒนาการสมวัย
รวม

1,451,400 ร.ร.สังกัดเทศบาลฯ

109,465,800
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สํานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ร.ร.ในสังกัด
เทศบาล

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

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

ที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โอนเงินอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโคก โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
สมานคุณ

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1,460,000 ร.ร.วัดโคกสมานคุณ

สํานักการศึกษา/
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

1,460,000

17

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

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
1.2.1 แผนงานการศึกษา (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 พัฒนาสุขาภิบาลสถาน
ประกอบการด้านอาหาร

1. กิจกรรมอบรมผู้ประกอบกิจการด้าน
อาหารและผู้สัมผัสอาหาร (ร้านอาหารขนาด
พื้นที่เกิน 200 ตร.ม. ร้านอาหารขนาดพื้นที่ไม่
เกิน 200 ตร.ม. ร้านน้ําดื่ม น้ําแข็ง ผู้สัมผัส
อาหารในโรงเรียน)
2. กิจกรรมจัดพิธีมอบโล่/ประกาศนียบัตร แก่
โรงเรียนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน
โรงอาหาร/โรงครัวมาตรฐาน ประจําปี 2561
และมอบ ป้ายแก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จํานวน 100 คน

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุข

ดําเนินการจัดการด้านสาธารณสุขตาม
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากการม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 1. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องแก่เครือข่ายฯ
2. ถ่ายทอดเทคนิคการตรวจสารปนเปื้อนใน
ผลิตภัณพ์สุขภาพ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

70,000 ร้านอาหาร แผงลอยฯ สํานักการ
โรงอาหารในโรงเรียน สาธารณสุขฯ
โรงครัวของ
โรงพยาบาลภายใน
เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

2,060,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุข

40,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

4 จัดการคุณภาพน้ําบริโภค

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ําดื่มบรรขวดและน้ํา
จากตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ จํานวน 200
ตัวอย่าง โดยตรวจเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/ปี ใช้ชุด
ทดสอบภาคสนาม

50,000 สถานประกอบการ
ด้านน้ําดื่มและตู้น้ํา
ดื่มหยอดเหรียญ เขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

5 พัฒนาส้วมสาธารณะ

จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะ
"ล้างส้วมรับวันสงกรานต์"

20,000 สถานีขนส่ง เทศบาล สํานักการ
นครหาดใหญ่ แห่งที่ 1 สาธารณสุขฯ
และ แห่งที่ 2
กลุม่ งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

6 จัดจ้างทําแบบพิมพ์สําหรับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
(งบเงินทุนหมุนเวียน)

จัดจ้างทําแบบพิมพ์สําหรับศูนย์บริการ
สาธารณสุข เพื่อนํามาให้บริการประชาชน
ที่มาใช้บริการ

180,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

7 ปรับปรุงระบบการบริการ ผู้ป่วย จัดจ้างเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ศูนย์บริการ
ในและนอกเวลาราชการ
สาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่
(งบเงินทุนหมุนเวียน)

10,000,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

8 บริหารจัดการหาดใหญ่ชีวาสุข
(งบเงินทุนหมุนเวียน)

จัดจ้างเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ศูนย์ฯ
หาดใหญ่ชีวาสุข

1,000,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

9 ส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก
เชิงรุก (งบ สปสช)

ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์มารดา
หลังคลอด และเด็กอายุ 0-1 ปี

3,010,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

10 พัฒนาสุขาภิบาลอาหาร
1. สุ่มเฝ้าตรวจระวังเชื้อจุลินทรีย์และสาร
เขตเมืองหาดใหญ่ (งบ สปสช.) ปนเปือ้ นในอาหาร จํานวน 3,000 ตัวอย่าง
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายใน
"ห้องเรียน" อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค
และสรุปผลการดําเนินงานของเครือข่าย
จํานวน 2 ครั้ง
3. เครือข่าย อสม.ตรวจสอบร้านอาหารและ
แผงลอยในชุมชน จํานวน 5 ชุมชน
11 คัดกรองและเพิ่มศักยภาพการ คัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าหรือ
ดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและ ถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะ
ญาติ (งบ สปสช.)
เสี่ยงสูง ได้รับการส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทาง
รับการวินิจฉัยการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

100,000 ร้านอาหารและ
สสว.งานส่งเสริม
แผงลอยฯ ในชุมชน สิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครหาดใหญ่

76,100 ศูนย์สาธารณสุข
นพสุวรรณ

สสว.ศูนย์นพ
สุวรรณ

12 สร้างเครือข่ายเยาวชน
อาสาสมัครรักษ์เมืองหาดใหญ่
(งบ สปสช.)

1. สร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของเมืองหาดใหญ่
2. สร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างเป็นระบบ

100,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุข
งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

13 รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ
(งบ สปสช.)

ปูพื้นให้เด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุไม่ต่ํากว่า
5 ปี ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีภูมิคุ้มกัน
ต่อไวรัสโปลิโอ

39,328 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุข
งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
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โครงการ

14 ออกกําลังกายในน้ํา
(งบ สปสช.)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ฝึกอบรมแกนนําแอร์โรบิคในน้ําและ
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชนต่าง รุ่นละ 30 คน

15 พัฒนากายจิต เบากายสบายใจ อบรมฝึกสมาธิผู้สูงอายุ รุ่นละ 30 คน
(งบ สปสช.)
16 ฝึกดุลยภาพชีวิตด้วยวิถีโยคะ จัดอบรมทฤษฎีและปฏิบัติโยคะในกลุ่มวัย
(งบ สปสช.)
ทํางานและประชาชนในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ รุ่นละ 30 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

50,000 ศูนย์ฯ ชีวาสุข

สสว.ศูนย์ฯ ชีวาสุข

20,000 ศูนย์ฯ ชีวาสุข

สสว.ศูนย์ฯ ชีวาสุข

20,000 ศูนย์ฯ ชีวาสุข

สสว.ศูนย์ฯ ชีวาสุข

17 จัดทําแผนสุขภาพหาดใหญ่
ชีวาสุข (งบ สปสช.)

ประชุมร่วมทําแผนในการกําหนดทิศทางการ
จัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการ
พัฒนาสุขภาพของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดี
อย่างยั่งยืน

50,000 ศูนย์ฯ ชีวาสุข

สสว.ศูนย์ฯ ชีวาสุข

18 ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้
พิการด้วยการแพทย์แผนไทย
(งบ สปสช.)

จัดฝึกอบรมแกนนําเพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย
เรื้อรังและผู้พิการ

50,000 ศูนย์ฯ ชีวาสุข

สสว.ศูนย์ฯ ชีวาสุข

19 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ฝึกอบรมความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริม
(คลินิก DPAC, ชุมชน
สุขภาพในชุมชน
ปรับเปลี่ยนสุขภาพ, คลินิกโรค
เรื้อรัง) (งบ สปสช.)

100,000 ศูนย์ฯ ชีวาสุข

สสว.ศูนย์ฯ ชีวาสุข

80,000 ศูนย์ฯ ชีวาสุข

สสว.ศูนย์ฯ ชีวาสุข

20 เสริมสร้างสุขภาพด้วยอาหาร
รักษาโรค (งบ สปสช.)

อบรมให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ด้วย
การมีความรู้เรื่องอาหารสุขภาพ
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

21 อบรมเชิงปฏิบัติการ Drum
จัดอบรมและปฏิบัติ Drum Cicle (กองบําบัด
Circle เพื่อผู้สูงอายุ (งบ สปสช.) ในผูส้ ูงอายุ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

120,000 ศูนย์ฯ ชีวาสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สสว.ศูนย์ฯ ชีวาสุข

22 ชาวหาดใหญ่ป้องกันภัย
ไข้เลือดออก (งบ สปสช.)

ปลูกสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนได้รู้จักการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเกิดพาหะ
มาจากยุงลายและให้ความรู้และกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย

1,218,605 เทศบาลนครหาดใหญ่ สสว.งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

23 ชุมชนและตลาดปลอดหนู
(งบ สปสช.)

รณรงค์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการใน
ตลาดและชุมชนเพื่อให้ปลอดโรคติดต่อที่มีหนู
เป็นพาหะนําโรค

256,850 เทศบาลนครหาดใหญ่ สสว.งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

24 อบรมให้ความรู้ 3Rs แก่นักเรียน 1. อบรมให้ความรู้ 3Rs แก่นักเรียนในโรงเรียน
ในโรงเรียน
2. จัดให้มีการคัดแยกขยะในโรงเรียนอย่าง
(งบ สปสช.)
เป็นระบบ

40,000 โรงเรียนภายในเขต สํานักการ
เทศบาลนครหาดใหญ่ สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

25 เฝ้าระวังอันตรายจาก
อะฟลาท๊อกซิน (งบ สปสช.)

1. ให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ
ในเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจาก
สารอะฟลาท๊อกซิน
2. ตรวจเฝ้าระวังสารอะฟลาท๊อกซินในยา
สมุนไพรและอาหาร ได้แก่ ถั่วลิสงป่น พริกป่น
และพริกไทยป่น เป็นต้น ที่จําหน่ายในเขต
เทศบาล

140,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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สํานักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

26 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนคร
หาดใหญ่ (งบ สปสช.)

จัดศูนย์กลางในการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
สําหรับผู้สูงอายุ

180,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
สวนสาธารณะ

27 ส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ (งบ สปสช.)

จัดกิจกรรมการออกกําลังกายในชุมชนต่างๆ

500,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

28 ส่งเสริมครอบครัว เข้มแข็งด้าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายให้
สุขภาพ (งบ สปสช.)
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการ
สุขภาพภายในครอบครัวของตนเองได้
29 ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล "ตามรอยพ่อ....ใช้
ยาอย่างพอเพียง"
(งบ สปสช.)

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

800,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล มีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.รณรงค์ลดปริมาณยาเหลือใช้และยาขยะใน
ชุมชน
3.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรทดแทนยาแผน
ปัจจุบัน

45,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
งานเภสัชกรรม

30 พัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการไม่ จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
พึงประสงค์จากการใช้ยาและ สาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการ
ป้องกันการแพ้ยาซ้ํา (งบ สปสช.) ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและป้องกันการ
แพ้ยาซ้ํา

15,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
งานเภสัชกรรม
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

120,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

32 ดูแลผู้ป่วยระยะยาว ด้าน
ออกติดตามและให้การดูแลด้านสาธารณสุข
สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มี แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาล
ภาวะพึ่งพิง
นครหาดใหญ่
(งบ สปสช.)

550,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

33 ส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน
(งบสปสช.)

1. คัดกรองสุขภาพ โดยวัดความดันโลหิต
วัดส่วนสูง คิดค่าดัชนีมวลกาย
2. เจาะน้ําตาลในเลือด (ใช้เครื่อง DTX)
3. แยกกลุ่มดี เสี่ยง ป่วย
4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้ขบวนการ
DPAC

150,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

34 อบรมจิตอาสาช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐาน (งบ สปสช.)

1.อบรมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถ
และทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้นเพื่อให้
สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้
ทันท่วงที

296,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สนามกีฬา
จิระนคร

31 บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เรื้อรังและผู้พิการที่บ้าน
(งบสปสช.)

1. ออกติดตามช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการ
สุขภาพที่บ้านของกลุ่มเป้าหมายและผู้ดูแล
2. นําบริการสุขภาพที่จําเป็นไปให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายที่บ้าน
3. ให้ความรู้ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เรื้อรัง และผู้พิการที่บ้านโดยพหุภาคีและสห
วิชาชีพ
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ที่
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

35 ตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อน
ทางตาและเท้าผู้ป่วย
โรคเบาหวาน (งบ สปสช.)

ออกตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาและ
เท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

15,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ รร.ท. 4

36 อบรมการใช้ยาเรื้อรังที่บ้าน
(งบ สปสช.)

จัดอบรมการใช้ยาเรื้อรังที่บ้าน ให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

15,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ รร.ท. 5

37 ดุลยภาพชีวิต
(งบ สปสช.)

อบรมนักเรียน 1 วัน จํานวน 30 คน เพื่อฝึก
สมาธิให้มีสมาธิในการเรียน

12,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ รร.ท. 6

รวม

21,588,883
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่หญิงหลังคลอดใน
การดูแลสุขภาพของตนเองและบุตรได้อย่าง
ถูกต้อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

-

เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 อนามัยโรงเรียน

ตรวจสุขภาพนักเรียน

-

โรงเรียนในความ
รับผิดชอบ

3 พัฒนาสติปัญญาเด็ก 0.5 ปี

ดูแลเด็ก 0.5 ปี ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

-

ศูนย์บริการ
สํานักการ
สาธารณสุขทุกแห่งใน สาธารณสุขฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

4 ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

ส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด - 2 ปี ให้มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

-

ศูนย์บริการ
สํานักการ
สาธารณสุขทุกแห่งใน สาธารณสุขฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

5 อบรม อสม. ใหม่

สร้าง อสม.ใหม่ให้เพียงพอในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนที่มีการจัดตั้งใหม่

-

ห้องประชุม
สาธารณสุขอําเภอ
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

6 กิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพ
ในชุมชน

ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหา ซึมเศร้า
เครียด ในชุมชน

-

เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ รร.ท.2
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.3.1 แผนงานสาธารณสุข (โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการ
ปนเปื้อนของสารเคมีและจุลินทรีย์ในอาหาร
ยาและเครื่องสําอางค์

-

เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

8 ติดตามให้คําแนะนําการใช้ยาใน ติดตามให้คําแนะนําการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะ
ผู้ป่วยเฉพาะราย (Drug
ราย (Drug Counselling)
Counselling)

-

เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
งานเภสัชกรรม

9 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในการให้บริการ
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ให้บริการด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่
ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

-

เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
งานเภสัชกรรม

10 พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาเทศบาลนครหาดใหญ่

1.พัฒนาระบบบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งให้
มีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2.บริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของงานเภสัชกรรมให้เป็นระบบ มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-

เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
งานเภสัชกรรม

7 ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนใน
ผลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

11 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ตรวจคัดกรองและเพิ่มศักยภาพ
การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
และญาติ

จัดฝึกอบรมให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติมี
ความรู้และมีทักษะ ตระหนักในการดูแล
สุขภาพเท้า คัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
แผลที่เท้าหรือถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
และผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงได้รับการส่งต่อพบ
แพทย์เฉพาะทาง รับการวินิจฉัยการรักษาที่
ถูกต้องและเหมาะสม

-

เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ อู่ ท.ส.

12 ตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อน
ทางตา-ไต-เท้า ในผู้ป่วย
เบาหวาน

ให้ความรู้การดูแลตนเองและการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนทางตา-ไต-เท้า ในผู้ป่วย
เบาหวาน ตรวจคัดกรองโรคแทรกซ้อน และ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ส่งต่อ
ติดตามผลการรักษาต่อไป

-

สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขทุกแห่งใน ศูนย์ฯ แฟลตการ
เทศบาลนครหาดใหญ่ เคหะฯ

13 ดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามเกณฑ์ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อ
มาตรฐาน
ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวาน

-

ศูนย์บริการ
สํานักการ
สาธารณสุขทุกแห่งใน สาธารณสุขฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ศูนย์ฯ สามชัย

14 การส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ
และคุณภาพชีวิตผู้พิการและ
ทุพพลภาพ

ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยพาผู้พิการไปนวด
แผนไทยวารีบําบัด,ตรวจสุขภาพ,ตรวจวัด
สมรรถภาพร่างกาย,ไหว้พระและ
กายภาพบําบัด,กิจกรรมกลุ่มตามแผนงาน

-

ศูนย์บริการ
สํานักการ
สาธารณสุขทุกแห่งใน สาธารณสุขฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ศูนย์ฯ แฟลตการ
เคหะฯ

15 ตรวจคัดกรองโรคหัวใจในเด็ก
นักเรียน

ค้นหาภาวะผิดปกติของหัวใจในเด็ก และให้
เด็กได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

-

สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขทุกแห่งใน ศูนย์ฯ โรงเรียน ท.1
เทศบาลนครหาดใหญ่ ศูนย์ฯ โรงเรียน ท.3

ศูนย์ฯ บุญวรรโณ
ศูนย์ฯ รร.ท.2
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

16 ติดตามความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็ก
แรกเกิด -5 ปี

ให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันโรค แก่ อสม.
และชี้แจงการดําเนินงาน ให้ อสม.สํารวจเด็ก
อายุแรกเกิด - 5 ปี ในเขตรับผิดชอบและ
กรอกข้อมูลการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานตาม
สมุดบันทึกสุขภาพของเด็ก

-

ศูนย์บริการ
สํานักการ
สาธารณสุขทุกแห่งใน สาธารณสุขฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ศูนย์ฯ แฟลตการ
เคหะฯ

17 ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน,
ความดันโลหิตสูงในประชากร
กลุ่มเสี่ยง

ตรวจคัดกรองหาโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงในประชากรกลุ่มเสี่ยง

-

ศูนย์บริการ
สํานักการ
สาธารณสุขทุกแห่งใน สาธารณสุขฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ศูนย์ฯ พ่อพรหม

18 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย
ครัวเรือน/ชุมชน

ส่งเสริมให้มีการติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย
ครัวเรือน และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบําบัดน้ําเสียชุมชม

-

ศูนย์บริการ
สํานักการ
สาธารณสุขทุกแห่งใน สาธารณสุขฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ กลุม่ งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

19 รณรงค์และจัดเก็บข้อมูลการนํา ส่งเสริมการนําขยะอินทรีย์กลับไปใช้
ขยะอินทรีย์ไปเลี้ยงสัตว์/
ประโยชน์ เก็บรวบรวมข้อมูลการนําขยะ
นําไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มสถาน อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์
ประกอบการ

-

ศูนย์บริการ
สํานักการ
สาธารณสุขทุกแห่งใน สาธารณสุขฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ กลุม่ งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

20 กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่

-

ศูนย์บริการ
สํานักการ
สาธารณสุขทุกแห่งใน สาธารณสุขฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ศูนย์ฯ โพธิพงษา

รวม

-
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ที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดการแข่งขันกีฬา "อนุบาลช้าง นักเรียนอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
น้อยเกมส์ "
นครหาดใหญ่และสังกัดอื่นเข้าร่วมการ
แข่งขันประมาณ 500 คน
2 จัดกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้และ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

จัดส่งนักกีฬาโรเรียนสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย
ทั้งรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศจํานวน 300 คน
นักกีฬาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับ
รางวัลไม่น้อยกว่า 10 รายการ

3 จัดกิจกรรมจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจํานวน
8,000 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

270,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
5,000,000 ระดับภาคใต้
อบจ.พัทลุง
ระดับประเทศ
ทน.ภูเก็ต

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

500,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

4 จัดการแข่งขันกีฬา "กุญชรเกมส์ จัดการแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาลพนักงาน
ต้านยาเสพติด"
ครูเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ มีนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจํานวน 3,000 คน คัดเลือก
นักกีฬาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ มีทั้งกีฬา
สากลและกีฬาพื้นบ้านจํานวน 300 คน

200,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

5 จัดการแข่งขันกีฬา "เซปักตะกร้อ หาดใหญ่แชมป์เปี้ยน
ชิพส์"

การจัดการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อมีนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันประมาณ 200 คน

200,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

6 จัดการแข่งขันแบดมินตัน
นครหาดใหญ่โอเพ่น

นักกีฬาแบดมินตันจากสโมสรและชมรมทั่ว
ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 300 คน

100,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

7 จัดการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์
นครหาดใหญ่

เด็ก และเยาวชนจากชมรม สถานบัน
หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา และผู้ที่สนใจ
อื่นๆ ทั้งในประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้านในแถบอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ
จํานวนประมาณ 350 คน

300,000 สนามเทนนิสเทศบาล สํานักการศึกษา
นครหาดใหญ่ สนาม ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
กีฬา “จิระนคร”

8 จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสชิงแชมป์นครหาดใหญ่

เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมโครงการประมาณ
200 คน

100,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
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9 จัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ ทีมจากสถานศึกษา ชมรม หน่วยงาน องค์กร
นครหาดใหญ่
สถานศึกษา และทีมที่สนใจต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้า
ร่วมการแข่งขันฯ จํานวนประมาณ 120 ทีม
รวมเป็นจํานวน 1,440 คน

สํานักการศึกษา
150,000 อาคารฟุตซอล
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
และโรงยิมเนเซี่ยมฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่
สนามกีฬา
“จิระนคร”

10 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ

- คัดเลือกเยาวชนดีเด่นและผู้ทํา
คุณประโยชน์ด้านเด็กและเยาวชนดีเด่นสาขา
ต่าง ๆ เพื่อเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นและ
ผู้ทําคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 300 คน

50,000 หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

11 จัดกิจกรรมมหกรรมไท้เก๊ก
เทศบาลนครหาดใหญ่

นักกีฬาไท้เก๊ก เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมไท้
เก๊ก ประมาณ 200 คน

180,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

12 จัดกิจกรรมลานกีฬาและ
นันทนาการต้านยาเสพติด

เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ณ สนามกีฬากลาง
“จิระนคร” เข้าร่วมการกิจกรรม ฯ จํานวน
ประมาณ 1,600 คน

50,000 สนามกีฬา
“จิระนคร” และ
สถานที่อื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม

13 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
แข่งขันฯ ประมาณ 300 คน

200,000 ภายในเขต อ.หาดใหญ่ สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
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14 เยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง

จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
แข่งขันฯ ประมาณ 300 คน

100,000 ร.ร. ในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

15 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูร้อน

เด็ก และเยาวชน จากสถานศึกษา ต่างๆ ทั้ง
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาและอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนประมาณ 2,000 คน

600,000 สนามกีฬา
“จิระนคร” และ
สถานที่อื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม

16 ส่งเสริมกิจกรรมวงหาดใหญ่
ออเคสตร้า

เด็ก และเยาวชน จากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา และอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนประมาณ 2,000 คน

1,500,000 สนามกีฬา "จิระนคร" สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

17 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เป็นสมาชิก
เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ในสังกัดศูนย์เยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ,
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฯ
จํานวนประมาณ 1,200 คน

100,000 สนามกีฬา“จิระนคร” สํานักการศึกษา
และสถานที่อื่น ๆ ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
ตามความเหมาะสม

18 จัดงานรัฐพิธี

- พิธีลงนามถวายพระพร
- พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

19 จัดงานต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

พิธีทําบุญตักบาตร

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

2,000,000 - หอประชุมเทศบาล สํานักการศึกษา
- ลานพระบรมราชา ฝ่ายส่งเสริม
นุสาวรีย์
ศาสนาฯ
- ถนนเสน่ห์หานุสรณ์
120,000 หน้าสํานักงานเทศบาล สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
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5,850,000 ใจกลางเมืองหาดใหญ่ สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

20 จัดงานประเพณีสงกรานต์

- การประกวดนางสงกรานต์
- พิธีทําบุญตักบาตร
- การแสดงของศิลปิน
- การแสดงด้านวัฒนธรรม

21 จัดงานประเพณีวันสําคัญ
ทางศาสนา

- พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา,
วิสาขบูชา, อาสาฬหบูชา

22 จัดงานประเพณีลอยกระทง

การประกวดนางนพมาศ / หนูน้อยนพมาศ /
หนูน้อยนครหาดใหญ่

23 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
บุญสารทเดือนสิบ

- สาธิตการทําขนมเดือนสิบ
- จัดหมรับ
- จัดนิทรรศการให้ความรู้

50,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

24 จัดโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นใต้

- จัดนิทรรศการโนรา/โนราโรงครู
- การแสดงมหรสพ
- พิธีกรรมมโนราโรงครู
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโนราแก่เยาวชน

600,000 ร.ร.เทศบาล 1

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

25 ทําบุญเดือนห้าห่มผ้าพระนอน

พิธีทําบุญห่มผ้าพระนอน

100,000 วัดมหัตตมังคลาราม

สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

90,000 บริเวณที่ประดิษฐาน สํานักการศึกษา
พระพุทธมงคล
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
มหาราช
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่
3,200,000 ศาลากลางน้ํา
สํานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ศาสนาฯ
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26 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ เด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
เยาวชนนอกสถานศึกษา
จํานวน 100 คน

200,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

27 จัดการแข่งขันหาดใหญ่เทนนิส
ทีม

ทีมจากชมรม สถานบัน หน่วยงาน องค์กร
สถานศึกษา และผู้ที่สนใจอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในแถบ
อาเซียนเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ จํานวน
ประมาณ 300 คน

200,000 สนามเทนนิสเทศบาล สํานักการศึกษา
นครหาดใหญ่
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
สนามกีฬา “จิระนคร”

28 จัดการแข่งขันหาดใหญ่
สเก็ตชาเล้นจ์

เด็ก และเยาวชนจากชมรม สถานบัน
หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา และผู้ที่
สนใจอื่น ๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อน
บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ จํานวน
ประมาณ 350 คน

100,000 ลานสเก็ตชุมชนพรุแม่ สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
สอน (ด้านข้าง
ห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

29 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา เด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ จํานวน
ฟุตบอล
ประมาณ 300 คน

800,000 สนามฟุตบอล
สํานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
สนามกีฬา“จิระนคร”

รวม

22,910,000
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 อุดหนุนสมาคมส่งเสริมกีฬา
นครหาดใหญ่

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับท้องถิ่น
ภาค ประเทศ นานาชาติ ของชมรมสังกัด
สมาคมกีฬานครหาดใหญ่ จํานวน 10 ชมรม

2,000,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่/
ต่างจังหวัด

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

2 สนับสนุนกิจการด้านศาสนา
- อุดหนุนกิจการวัดมหัตตมังคลาราม
และการอนุรักษ์ บํารุงรักษา
เพื่อจัดโครงการอบรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อุดหนุนกิจการวัดหงษ์ประดิษฐาราม
เพื่อจัด โครงการส่งเสริมศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

100,000 ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์
วัดมหัตตมังคลาราม

สํานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

- อุดหนุนกิจการวัดโคกสมานคุณ เพื่อจัด
โครงการเข้าค่ายเยาวชน, โครงการส่งเสริม
เยาวชนเข้าวัดวันอาทิตย์เด็กและเยาวชน เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 150 คน

100,000 ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
100,000 ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์
วัดโคกสมานคุณ
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

- อุดหนุนกิจการมัสยิดมะมูดีย๊ะ เพื่อจัด
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มัสยิดมะมูดีย๊ะ

- อุดหนุนกิจการมัสยิดหน้าควน (นูรุดดีน)
เพื่อจัด
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

300,000 มัสยิดหน้าควน

- อุดหนุนกิจการมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม
หาดใหญ่ เพื่อจัด
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิมหาดใหญ่

- อุดหนุนกิจการมัสยิดกลางดีนุลอิสลาม
(มัสยิดสถานี 2) เพื่อจัด
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มัสยิดกลางดีนุล
อิสลาม
(มัสยิดสถานี 2)

- อุดหนุนกิจการมูลนิธิเสียงสัจธรรมเพื่อจัด
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มูลนิธิเสียงสัจธรรม

- อุดหนุนกิจการมูลนิธิสะอีด เพื่อจัด
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มูลนิธิสะอีด
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

- อุดหนุนกิจการสมาคมคนตาบอดมุสลิม
เพื่อจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

50,000 สมาคมคนตาบอด
มุสลิม

อุดหนุนกิจการสมาคมมุสลิมหาดใหญ่ เพื่อจัด
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 สมาคมมุสลิมหาดใหญ่

- อุดหนุนกิจการสมาคมชาวเหนือ-อีสาน
เพื่อจัด
1. โครงการงานประเพณียี่เป็ง
2. โครงการงานตานก๋วยสลาก
3. โครงการงานขันโตกดินเนอร์ปี๋ใหม่เมือง

550,000 - สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่
(ยี่เป็ง)
- ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3
แยกวัดจีน (ขันโตกดิน
เนอร์)

- อุดหนุนกิจการคริสตจักรหาดใหญ่ เพื่อจัด
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

150,000 คริสตจักรหาดใหญ่

- อุดหนุนคริสตจักรพระสิริ เพื่อจัดโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

150,000 คริสตจักรพระสิริ

รวม

4,400,000
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ที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ชมรมผู้สูงอายุ

เพื่อจัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
และให้ความรู้และตรวจสุขภาพ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

300,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 อบรมพัฒนาศักยภาพและ
ให้ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง
ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ

1,500,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

3 อบรมพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน

พัฒนาศักยภาพให้กับ อสม.ให้มีความรู้และ
ศึกษาดูงานของ อสม.ดีเด่น

1,500,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

4 เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

คณะกรรมการบริหารชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชนทั้ง 103 ชุมชน
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
ทั้ง 103 ชุมชน

4,800,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
180,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

5 ประชุมกรรมการชุมชน
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

6 เสริมสร้างศักยภาพเยาวชน
เทศบาลนครหาดใหญ่

1.ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการปฏิบัติ
กิจกรรม/บําเพ็ญตนร่วมกันเพื่อสังคม
2.เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มแกนนําเยาวชน
ด้านการอนุรักษ์ บํารุง รักษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณีให้คง
ความเป็นเอกลักษณ์ภาคใต้
3.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน
และประสบการณ์ด้านการพัฒนาตนเองแก่
แกนนําเยาวชน
4.สร้างโอกาสขยายเครือข่ายเยาวชนเทศบาล
นครหาดใหญ่

200,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

7 ศูนย์พัฒนาครอบครัว

จัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว
จัดแข่งขันกีฬาภายในชุมชนทั้ง 4 เขต

180,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
180,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
100,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

8 จัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการของชุมชน
9 จัดทําแผนชุมชน

10 สัมมนาคณะกรรมการชุมชน
ด้านการจัดการชุมชน

จัดทําแผนชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในชุมชนของตนเองให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
สัมมนาคณะกรรมการชุมชนด้านการจัดการ
ชุมชนและศึกษาดูงานจัดแบ่งเป็นกลุ่ม 4 รุ่น

1,000,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
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11 บ้านพี่เลี้ยง

จัดอบรมทักษะช่วยเหลือตัวเองจากของเหลือ
ใช้แล้วนํามาเป็นอุปกรณ์แก้ไขปัญหาน้ําท่วม
เช่น เสื้อชูชีพ

100,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

12 พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

พัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักในชุมชนโดย
การนําขยะมาใช้ประโยชน์
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
และคัดเลือกแม่ดีเด่นเพื่อรับโล่

100,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
200,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

14 กิจกรรมวันสตรีสากล

จัดกิจกรรมวันสตรีสากล จัดกิจกรรมกลุ่ม
สตรีอาสาพัฒนาและมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น

200,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

15 พัฒนาศักยภาพสตรี

จัดให้มีการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ
สมาชิกสตรี
จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สนใจในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
จัดอบรมเพื่อให้เข้าใจแนวคิดของสัจจะ
วันละ 1 บาท
1. รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ 3Rs
ณ แหล่งกําเนิด
2. ให้เกิดการใช้พรัพยากรอย่างคุ้มค่า
โดยการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
3. ลดปัญหามลพิษจากขยะ

13 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

16 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
17 เพิ่มศักยภาพองค์กรเครือข่าย
สวัสดิการชุมชน
18 รณรงค์คัดแยกขยะ

1,000,000 กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
200,000 กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
200,000 กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
65,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
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19 อบรมให้ความรู้และสร้างการมี 1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจหลักการ
ส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน 3Rs
2. ตั้งคณะทํางานจัดการขยะในชุมชนในการ
ดูแลความสะอาด จัดกิจกรรมลด คัดแยกขยะ
และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนได้

35,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

20 ส่งเสริมการทําน้ําหมักชีวภาพ/ 1. รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอินทรีย์
ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ในชุมชน 2. ส่งเสริมการนําขยะอินทรีย์กลับมาใช้
ประโยชน์
3. ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่เทศบาลต้อง
นําไปกําจัด

50,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

250,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งส่งเสริม
สุขภาพ

21 แข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพ "สูงวัย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
นครหาดใหญ่เกมส์"
เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพกาย จิต สังคม ผู้สูงอายุ
สร้างความสัมพันธ์ ความสมัครสมาน สามัคคี
ในกลุ่มผู้สูงอายุ
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ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

22 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการ
สภาพแวดล้อมและขยะมูลฝอย
ชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในชุมชน
นําร่อง 10 แห่ง ได้แก่ ประชุมแกนนําชุมชน
จํานวน 220 คน จํานวน 2 ครั้ง, ประชุมทํา
แผนชุมชน จํานวน 10 ชุมชน จํานวน 30
ครั้ง , ประชุมเสนอแผนชุมชน เพื่อรวบรวม
เป็นแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ,
ชุมชนดําเนินการพัฒนาชุมชนตามแผนที่
กําหนด โดยเทศบาลสนับสนุนฯ, เวที
สรุปผลการดําเนินงาน, ยกระดับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของ ชุมชนอื่น ๆ
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

150,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

12,490,000
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

กิจกรรมส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา
เสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
ผ่านการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

130,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

รวม

130,000
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พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ.2558

1.จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558
2. จัดทําเอกสาร/สื่อ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเผยแพร่

2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/
ผู้พิการ

จัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

3 สงเคราะห์ผู้พิการและบุคคล
ไร้ที่พึ่ง

ช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้พิการ
และบุคคลไร้ที่พึ่ง

4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

15,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ กองสวัสดิการสังคม

100,000 ห้องประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์

20,000 กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์

500,000 ห้องประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์

620,000

45

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

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
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 จ้างเหมาเอกชนดําเนินการ
ดําเนินการจ้างเหมาเอกชนขนส่งและกําจัด
ขนส่งและกําจัดมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอันตราย
2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยเดิม
ในสถานที่กําจัดขยะ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยเดิมในสถานที่
กําจัดขยะ
1. สํารวจ-ออกแบบ-เขียนแบบ
2. ประมาณราคา-กําหนดราคากลาง
3. ขออนุมัติดําเนินการ-จัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ดําเนินการ

3 รณรงค์มัดปากถุง ทิ้งขยะเป็น
เวลา

1.ขออนุมัติดําเนินโครงการ
2.ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้เกี่ยงข้อง
3.ดําเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
แจกเอกสารไปยังชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ,
เอกชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาล
4.ประเมินผลการดําเนินโครงการ
5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

100,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

9,000,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

200,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
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ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

4 อบรมศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่รักษาความ
สะอาด

1.ขออนุมัติดําเนินโครงการ
2.ขออนุมัติจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุฯ
3.อบรม ศึกษาดูงานต่างพื้นที่แก่ผู้บริหาร,
สมาชิกสภาฯ, พนักงานเทศบาล, พนักงาน
จ้างและผู้เกี่ยวข้องด้านรักษาความสะอาด
4.สรุปผลการดําเนินโครงการ

500,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

5 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาและยกระดับตลาดสด
เทศบาล

1.ขออนุมัติดําเนินโครงการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เข้ารับ
อบรมและศึกษาดูงานต่างพื้นที่
3.อบรม ศึกษาดูงานต่างพื้นที่แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลและ
ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดสด
4.สรุปผลการดําเนินโครงการ

800,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

6 แผงสะอาดตลาดน่าซื้อ

1.ขออนุมัติดําเนินโครงการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ประเมินแผนตลาดสด
3.กําหนด วัน เวลา และสถานที่จัดอบรมให้
ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4.ตรวจประเมินแผงในตลาดสดแบบ ตล.1
5.รณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6.สรุปผลการดําเนินงาน

60,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

รวม

10,660,000
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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.

ที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ประชุมและการแข่งขันกีฬา
ภายในตลาดพลาซ่าและตลาด
ริมทางรถไฟ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

จัดการประชุมและการแข่งขันกีฬาภายใน
ตลาดพลาซ่าและตลาดริมทางรถไฟ เพื่อ
ความสามัคคีหมู่คณะและเป็นแนวร่วมในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล

400,000 โรงยิมเนเซี่ยมสนาม
จิระนคร

รวม

400,000
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอํานวยการ
งานควบคุมเทศ
พาณิชย์
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ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.8 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 สมทบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จ่ายสมทบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือน

1,830,000 กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์

2 สมทบเบี้ยยังชีพผู้พิการ

จ่ายสมทบเบี้ยยังชีพผู้พิการในแต่ละเดือน

436,800 กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์

3 สมทบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จ่ายสมทบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในแต่ละเดือน

108,000 กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์

รวม

2,374,800
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.9 แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณที่มี
เสียงริมถนน
การจราจรหนาแน่น
2 ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่ใช้รถ
ใช้ถนน เกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษจาก
ยานพาหนะ

89,000 ถ.เพชรเกษม

3 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชํา
ภายในสวนสาธารณะ

731,000 สวนสาธารณะ
สํานักการช่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนการโยธา

1.ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชําภายใน
สวนสาธารณะ ดังนี้ ซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์
โรงเรือนเพาะชํา ขนาด 18.00x18.00 ม.
จํานวน 1 หลัง
1. ประมาณการราคา-กําหนดราคากลาง
2. บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง พร้อมส่งจัดจ้าง
3. ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
80,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย
เพชรเกษมบริเวณสะพาน
เมตตาถึงสี่แยกสนามบินนอก

- ขุดลอกดินเดิมออกถึงระดับต่ํากว่าคันหิน
ประมาณ 0.30 ม.
- ขุดล้อมย้ายไม้ยืนต้นเดิมออก จํานวน
125 ต้น
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยทําการ ลงหน้าดิน
ความสูงระดับเดียวกับคันหินและปลูกหญ้า
นวลน้อยประมาณ 10,724 ตร.ม. ปลูกต้น
ชาฮกเกี้ยน ปลูกไม้พุ่ม ไม้ดัด
1. บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง พร้อมส่งจัดจ้าง
2. ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียใน
คลองเตย

ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียในคลองเตย
1. ประมาณราคา-กําหนดราคากลาง
2. ขออนุมัติดําเนินการ-จัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ดําเนินการก่อสร้าง

6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา
และบําบัดน้ําเสียของเทศบาล เสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ (โครงการ
นครหาดใหญ่
ต่อเนื่องอยู่ในขั้นตอนดําเนินการก่อสร้าง
สิ้นสุดโครงการ 10 เม.ย. 2561)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

4,000,000 ถนนสายเพชรเกษม

สํานักการช่าง
บริเวณสะพานเมตตา ส่วนการโยธา
ถึงสี่แยกสนามบินนอก ฝ่ายสวนสาธารณะ

15,548,000 จากสะพานโรงเรียน สํานักการช่าง
เพชรสยามถึงสะพาน ส่วนช่างสุขาภิบาล
ศุภสารรังสรรค์ ซอย 3

4,519,100 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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ที่

โครงการ

7 ควบคุมงานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียของเทศบาล
นครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ (โครงการต่อเนื่องอยู่ในขั้นตอน
ดําเนินการก่อสร้าง สิ้นสุดโครงการ 10 เม.ย.
2561)

8 ก่อสร้างทางเดินเท้ารอบสระน้ํา ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. พื้นผิวยาง
ภายในสวนสาธารณะ
สังเคราะห์ ขนาดกว้างประมาณ 2.00 ม.
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

71,900 บริเวณเขตพื้นที่
สํานักการช่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนช่างสุขาภิบาล

8,569,000 สวนสาธารณะ
สํานักการช่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

9 ปรับปรุงตะแกรงดักขยะ
อัตโนมัติสถานีสูบน้ําและประตู
ระบบระบายน้ําป้องกันน้ําท่วม
สถานีสูบน้ํา

ซ่อมแซมปรับปรุงตะแกรงดักขยะและ
อุปกรณ์ประกอบของตะแกรงดักขยะ
1. ประมาณราคา-กําหนดราคากลาง
2. ขออนุมัติดําเนินการ-จัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ดําเนินการก่อสร้าง

7,000,000 สถานีสูบน้ํา P1
บ้านท่าไทร
สถานีสูบน้ํา P2
บ้านท่าทราย
สถานีสูบน้ํา PT2
บ้านคลองหวะ
ฝั่งจันทร์วิโรจน์

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

10 ปรับปรุงฝาปิดบ่อพักน้ํา

ซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ํา
1. ประมาณราคา-กําหนดราคากลาง
2. ขออนุมัติดําเนินการ-จัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ดําเนินการก่อสร้าง

600,000 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3
ถ.แสงศรี
ถ.ประชาธิปัตย์
ถ.รัถการ

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

11 ปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ํา
ปลายคลองเตย P1 และ ข.7

ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงหลังคาอาคารของ
สถานีสูบน้ํา
1. ประมาณราคา-กําหนดราคากลาง
2. ขออนุมัติดําเนินการ-จัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ดําเนินการก่อสร้าง

12 จัดกิจกรรมเรียนรู้เทศบาล
คาร์บอนต่ําสู่ชุมชนและ
สถานศึกษา

1.อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล รวมถึงชุมชน
2.การสร้างเครือข่ายวิทยากรน้อยใน
สถานศึกษา รวมถึงชุมชน
3. การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดย
การสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็น
4.การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
โดยการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็น
5.การจัดทําชุดนิทรรศการในศูนย์เรียนรู้
เทศบาลคาร์บอนต่ําชุมชน และสถานศึกษาที่
มีศักยภาพ
6.จัดทําเอกสารเผยแพร่

13 จัดกิจกรรม รณรงค์ สร้าง
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ
จิตสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม สิง่ แวดล้อมในชุมชน
ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1,221,000 สถานีสูบน้ําปลาย
สํานักการช่าง
คลองเตย P1 และ ข.7 ส่วนช่างสุขาภิบาล

100,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

80,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

14 จัดทําสื่อการเรียนรู้ในการรับมือ 1.จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่
2. จัดซื้อสื่อเพื่อการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุทกภัย

100,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

15 ส่งเสริมการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจําวัน

100,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

จัดทําเอกสารส่งเสริมการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน มีชุมชนที่ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจําวันคิดเป็นเขตละ 1 ชุมชน

รวม

42,809,000
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ที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ ฝึกอบรม/ค่าย ให้ความรู้ แก่แกนนําเด็กและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เยาวชนเข้าร่วมโครงการ จํานวน 80 คน

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

80,000 ภายในเขตอําเภอ
หาดใหญ่

80,000
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา
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และเยาวชน
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1 อบรมอาชีพสําหรับเยาวชน

อบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน

300,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

2 สวนผักคนเมืองในโรงเรียน
เทศบาล 4

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกผัก
ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4

3 พัฒนาฝีมือผู้ประกอบการ
มือใหม่สําหรับเยาวชน

จัดการพัฒนาฝีมือผู้ประกอบการมือใหม่
จํานวน 100 คน

200,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

รวม

550,000

50,000 ร.ร.เทศบาล 4
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ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4
สํานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี

จัดประชาสัมพันธ์การชําระภาษีให้ผู้มีหน้าที่
ชําระภาษีท้องถิ่นยื่นแบบแสดงรายการและ
ชําระภาษี ได้แก่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีป้ายเพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาที่กําหนด
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

100,000 สํานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายพัฒนารายได้

สํานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายพัฒนารายได้

2 ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
บุคลากรสํานักการคลัง

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้พนักงานและ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นที่มีการ
พัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้และวิธีการ
จัดเก็บรายได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

300,000 สํานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

สํานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

รวม

400,000
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
หาดใหญ่และเพื่อเป็นการประสานความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชน

2,000,000 ถนนเสน่หานุสรณ์

สํานักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

2 หาดใหญ่สนุกสนาน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นกับ
เมืองหาดใหญ่ กระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวสร้างการมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

400,000 เขตเทศบาลเมือง
หาดใหญ่

สํานักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

1,200,000 ถนนศุภสารรังสรรค์

สํานักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

500,000 ถนนเสน่หานุสรณ์

สํานักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

3 เทศกาลอาหารอร่อยราคาเดียว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นฟื้นฟู
เศรษฐกิจสร้างภาพลักษณ์ของอําเภอหาดใหญ่
4 หาดใหญ่มิดไนท์รัน

ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพในเวลากลางคืนเพื่อจะได้เกิดความ
แปลกใหม่
รวม

4,100,000
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.3 แผนงานศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 การจัดงานเทศกาลกินเจ
หาดใหญ่ (อุดหนุนสมาคม
สมาพันธ์ ธุรกิจการท่องเที่ยว
จ.สงขลา)

- จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับงานกินเจ
- จัดประกวดหนูน้อยเจี๊ยะฉ่าย
- จัดเสวนาเรื่องการทานผักเพื่อสุขภาพ
- บรรยายพิเศษโดยพระมหาสมปอง

2 อาหารหรอยผลไม้อร่อยและ
ของดีเมืองใต้ (อุดหนุนสมาคม
สมาพันธ์ ธุรกิจการท่องเที่ยว
จ.สงขลา)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1,500,000 ถ.ศุภสารรังสรรค์
สวนหย่อมท่งเซีย
เซี่ยงตึ้ง

สํานักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

- จัดทําอาหารโดยคนดังในหาดใหญ่
- จัดแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง
- จัดประกวดหนูน้อยอาหารหรอย

800,000 ถ.ศุภสารรังสรรค์
สวนหย่อมท่งเซีย
เซี่ยงตึ้ง

สํานักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

3 Hatyai Hard Sale (อุดหนุน
หอการค้าจังหวัดสงขลา)

- จัดให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดส่วนลดราคาพิเศษในช่วงเทศกาลนั้น

1,500,000 ในเขตอําเภอหาดใหญ่ สํานักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

4 เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
(อุดหนุนให้สมาคมฮากกา
หาดใหญ่)

- จัดให้มีการออกร้านแสดงศิลปวัฒนธรรม
จากประเทศจีน
- การตกแต่งเมืองให้เข้ากับบรรยากาศตรุษจีน

1,800,000 บริเวณถนนหอยมุก สํานักปลัดเทศบาล
(หน้าโรงเรียนศรีนคร) งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

ผด.02

โครงการ

5 เดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอน
(อุดหนุนให้สมาคมนักวิ่ง
หาดใหญ่)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวออกกําลังกายโดยการวิ่งเพื่อ
สุขภาพ
- จัดออกร้านจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกีฬา
- จัดเสวนาเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ถูกวิธี
โดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านสุขภาพ
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

500,000 สนามกีฬาจิระนคร

6,100,000
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
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ที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดําริ (งบ สปสช.)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

มีพื้นที่สาธิตการเกษตรอินทรีย์และเป็นศูนย์
เรียนรู้การดูแลสุขภาพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้การปลูกผักกินเอง,เรียนรู้การดูแล
สุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง

150,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

รวม

150,000
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

100,000 สํานักงานเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 กิจกรรมวันเทศบาล

จัดกิจกรรมและนิทรรศการ เพื่อตระหนักถึง
บทบาทและความสําคัญของการปกครองใน
รูปแบบเทศบาล

2 จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น

3 จัดอบรมพัฒนาบุคลากร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทํางาน
ให้กับบุคลากรทุกสํานัก/กอง

4 ศึกษาดูงาน

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลได้
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

5 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานที่เข้ามาฝึกงาน
ณ สํานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ประมาณ
80 คน

50,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักปลัด
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

6 แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนและ
ผู้สนใจ

จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจการการดําเนินงานภารกิจของเทศบาลสู่
ประชาชน

70,000 กองวิชการฯ
กองวิชาการฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายบริการฯ

15,000,000

เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
1,000,000 สํานักงานเทศบาล
1,500,000 หน่วยงานหรือส่วน
ราชการภายนอก
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

7 บริหารจัดการสถานีวิทยุ
เทศบาลนครหาดใหญ่

จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดําเนินรายการวิทยุ
จ้างนักจัดรายการวิทยุของเทศบาลนคร
หาดใหญ่

680,000 กองวิชการฯ
กองวิชาการฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายบริการฯ

8 อาสา 200000 ก้าวสู่มวลชน
ท้องถิ่น

รับสมัครจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาชน
จากประชาชนในเขตเทศบาล อบรมให้
ความรู้แก่เครือข่ายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้อง
ทุกข์

200,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

9 พลเมืองหาดใหญ่ ร่วมใจ
เคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต

จัดฝึกอบรม/กิจกรรม/นิทรรศการ เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประชาชน
ข้าราชการ หน่วยงานเอกชน นักเรียน
นักศึกษา ในเขตเทศบาล

180,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

10 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายสําหรับประชาชน

จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสําหรับ
ประชาชนให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ผู้นําท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป

180,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

- จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
- การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

500,000 กองวิชการฯ
กองวิชาการฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายแผนงานฯ

12 ก่อสร้างรั้วสถานีเบิกจ่ายน้ํามัน สร้างรั้วสถานีเบิกจ่ายน้ํามันฯ เพื่อความ
เชื้อเพลิง
ปลอดภัย และความสะดวกในการปฏิบัติงาน

50,000 สวนสาธารณะ
สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายบริหารฯ
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

13 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
พนักงานเทศบาล

ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานเทศบาลเพื่อให้อยู่
ในสภาพที่ดีและอาศัยได้

400,000 91/2 ถ.เพชรเกษม สํานักปลัดเทศบาล
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ฝ่ายบริหารฯ

14 ปรับปรุงห้องประชุมดับเพลิง
หน่วยที่ 1

ปรับปรุงห้องประชุมดับเพลิงหน่วยที่ 1 เพื่อ
บริการประชาชนในเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
และสามารถระงับอัคคีภัย

279,900

15 ปรับปรุงที่จอดรถสถานี
ขนส่งรถตู้ (ตลาดเกษตร)
เป็นสํานักงานชั่วคราว

ปรับปรุงที่จอดรถสถานีขนส่งรถตู้ (ตลาด
เกษตร) เป็นสํานักงานชั่วคราว
งานโครงสร้างเสา,ผนัง,หลังคา
งานขัดล้างทําความสะอาดพื้นเดิม เนื้อที่
ประมาณ 39 ตร.ม.
งานผนังก่ออิฐมวลเบา
งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมโครงร่างเหล็กอาบ
สังกะสี
งานทาสีผนัง,ฝ้าเพดาน
งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง
งานระบบไฟฟ้า
งานอื่น ๆ

สํานักงานเทศบาล
ฝ่ายป้องกัน
257,000 สํานักงานขนส่ง
(ตลาดเกษตร)
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

16 ประเมินความสําเร็จตาม
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนในด้าน
ยุทธศาตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ - ความสะดวกต่อการรับบริการจากเทศบาล
"มหานครแห่งความสุข"
นครหาดใหญ่
- ความสะอาดของเมือง
- การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

200,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

17 พัฒนาประสิทธิภาพของ
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
บุคลากรกองวิชการและแผนงาน บุคลากรกองวิชาการและแผนงน

200,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารฯ

รวม

20,846,900
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ที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 อุดหนุนระบบเครือข่าย
อุดหนุนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
สารสนเทศ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา แก่ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

6,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ กองวิชาการฯ

6,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ปรับปรุงห้องทํางาน
งานสัตวแพทย์

ปรับปรุงห้องทํางานให้ทันสมัยขึ้นทั้งส่วนของ
การใช้งานรูปแบบรวมทั้งการสํารองไฟ เพื่อ
ป้องกันไฟฟ้าตกซึ่งอาจทําให้วัคซีนเสียหายได้

2 ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ติดตั้งพนังอลูมิเนียมกระจกพร้อมประตูบาน
รักษาภิกษุอุทิศ
เลือ่ น 1 บาน ติดตั้งผนังกั้นห้องอลูมิเนียม
กระจกใส ติดสติ๊กเกอร์ผ้าพร้อมประตูบาน
เลื่อนอลูมิเนียม กระจกใส อุปกรณ์ครบชุด
พร้อมโช๊คบิดกลับอัตโนมัติ
3 ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเพชรเกษม
เพชรเกษม
โดยการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม
4 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการ
สาธารณสุข โพธิพงศา

ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขโดยปรับปรุง
พื้นชั้นบนทั้งหมด พื้นชั้นล่างด้านหลัง
ห้องน้ําชั้นบนและชั้นล่าง

5 ปรับปรุงหาดใหญ่ชีวาสุข
(Hatyai - Chiva-Suk)
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขงานก่อสร้าง
ผนังไม้ระแนงบังตาสําเร็จรูป งานก่อสร้าง
ประตูทางเข้าด้านข้างขวา และงานก่อสร้าง
ประตูก้นประตูขึ้นทางลาด
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

345,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
72,000 ศูนย์บริการรักษา
ภิกษุอุทิศ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์รัตนอุทิศ

440,000 ศูนย์บริการเพชรเกษม สํานักการ
สาธารณสุขฯ
เพชรเกษม
213,000 ศูนย์บริการโพธิพงศา สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ศูนย์โพธิพงษา
60,000 ศูนย์ชีวาสุข

1,130,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ติดตั้งผนังและประตูอลูมิเนียม ติดตั้งผนังและประตูอลูมิเนียมห้อง
ห้องผู้อํานวยการกองสวัสดิการ ผู้อาํ นวยการกองสวัสดิการสังคม
สังคม
- งานประตู ติดตั้งประตูบานสวิงอลูมิเนียม
กระจก 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อคบานประตู
เปิดขนาด 2x0.90 ม. มือจับสแตนเลส
- ผนังอลูมิเนียมกระจก 5 มม. แบบติดตาย
ผนังอลูมิเนียมกระจกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
22.00 ตรม.
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

70,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

70,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 เทศบาลพบประชาชน
เยี่ยมบ้าน แลเมือง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรม เทศบาลพบประชาชน เยี่ยมบ้าน
แลเมือง ครอบคลุมทุกชุมชน นําบริการต่างๆ
ของเทศบาลไปสู่ประชาชน และรับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาน

2,000,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

รวม

2,000,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ซ่อมแซมเก้าอี้หอประชุมจัตุรัส
นครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

งานรื้อถอนเก้าอี้ที่ชํารุด
งานติดตั้งเก้าอี้ 510 ตัว

1,700,000 หอประชุมจัตุรัสนคร สํานักปลัดเทศบาล
หาดใหญ่
ฝ่ายอํานวยการ
ตลาดพลาซ่า

รวม

1,700,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.5 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ฝึกอบรมความรู้และมารยาทใน จัดฝึกอบรมความรู้และมารยาทในการใช้
การใช้บริการสถานีขนส่งและ บริการสถานีขนส่งและการให้บริการประชาชน
การให้บริการประชาชน

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

15,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่ง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้โดยสาร
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

15,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.6 งบเฉพาะการการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ปรับปรุงถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ - ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา
1 ซอย 7 และถนนถัดอุทิศ
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟาก
ของถนน ขนาดกว้าง 1.10 ม. ยาวประมาณ
33.50 ม.
- ก่อสร้างผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,714 ตร.ม.
- ก่อสร้างผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 1,092 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

6,326,800 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ สํานักการช่าง
1 ซอย 7
ส่วนควบคุมการ
และถนนถัดอุทิศ
ก่อสร้าง เขต 1
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย 3
ถนนสินทรัพย์

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 ม. พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม.
ยาวประมาณ 172.00 ม.
- ปรับปรุงถนนผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ
5.80 ม. ยาวประมาณ 86.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
498 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

780,000 ซอย 3
ถนนสินทรัพย์

3 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย 2
ถนนสินทรัพย์

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 ม. พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม.
ยาวประมาณ 172.00 ม.
- ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 5.80 ม.
ยาวประมาณ 86.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 498 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

780,000 ซอย 2 ถนนสินทรัพย์ สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

4 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย 25 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
ถนนเพชรเกษม
ปากกว้าง 0.50 ม. พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม.
ยาวประมาณ 259.00 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

950,000 ถนนเพชรเกษม
ซอย 25

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

5 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ํา ซอย 21
ถนนโชคสมาน 5

ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 ม. ยาวประมาณ 112 ม.และขนาดกว้าง
0.90 ม. ยาวประมาณ 108 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

319,000 ซอย 21
ถนนโชคสมาน 5

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

6 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ํา ซอย 17
ถนนสาครมงคล 2

ก่อสร้างทางเท้าค.ส.ล.บนรางระบายน้ําแบบ
ลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 ม. ยาวประมาณ 272 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

381,000 ซอย 17
ถนนสาครมงคล 2

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

7 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ํา ซอย 21
ถนนรัตนอุทิศ

ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟาก
ถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาวประมาณ
308 ม. และขนาดกว้าง 0.90 ม.
ยาวประมาณ 206 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

740,000 ซอย 21
ถนนรัตนอุทิศ

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

8 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ํา ซอย 15
ถนนสาครมงคล 2

ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟาก
ถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาวประมาณ 66 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

9 ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ถนนเพชรมาลัย ซอย 3

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 ม. พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาดกว้าง
0.80 ม. ยาวประมาณ 240 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

10 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณถนนรัถการซอยแม่เทียบ ความกว้างประมาณ 6.00 - 7.40 ม.
ยาวประมาณ 84 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 586 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
11 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีต ความกว้างประมาณ 14.00 ม.
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 ยาวประมาณ 433 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

93,000 ซอย 15
ถนนสาครมงคล 2

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

2,684,000 ถนนเพชรมาลัย ซอย สํานักการช่าง
3
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1

261,300 ถนนรัถการ
ซอยแม่เทียบ

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1

2,700,000 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ สํานักการช่าง
1 ซอย 7
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1
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ที่

โครงการ

12 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ํา ซอย 10/4
ถนนเพชรเกษม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา
ทั้งสองฟากของถนน (เสมอผิวจราจร) ขนาด
ปากกว้าง 0.80 ม. ยาวประมาณ 70 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

109,000 ซอย 10/4
ถนนเพชรเกษม

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1

13 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ซอย 10/6 ถนนเพชร ทัง้ สองฟากของถนน (เสมอผิวจราจร) ขนาด
เกษม
ปากกว้าง 0.80 ม. ยาวประมาณ 90 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

140,900 ซอย 10/6
ถนนเพชรเกษม

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 1

14 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสามชัย
ระยะที่ 2

- ปรับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างประมาณ 8.80-14.10 ม. ยาวประมาณ
849.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้น
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 11,000.00 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

4,300,000 ถนนสามชัย

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

15 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคลอง
เรียน 2

- ปรับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างประมาณ 11.80 ม. ยาวประมาณ
774.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,130.00 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

3,665,000 ถนนคลองเรียน 2

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

76

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

16 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากกว้าง 0.50 ม. ยาวประมาณ 523 ม.
ซอยแยกถนนราษฎร์ยินดี ซอย 8 พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ําแบบ
ลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 ม. ยาวประมาณ 523.00 ม. ทั้งสอง
ฟากของถนน
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ 3.80-5.40 ม. ยาว
ประมาณ 260.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,115.00 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

3,250,000 ซอยแยกถนนราษฎร์ สํานักการช่าง
ยินดี ซอย 8
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

17 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคลอง
เรียน 2 ซอย 4 (ต่อเนื่อง)

1,733,000 ถนนคลองเรียน 2
ซอย 4

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 ม. ยาวประมาณ 209.00 ม.
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ําแบบ
ลดระดับ(เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 ม. ยาวประมาณ 209.00 ม.
ทั้งสองฟากของถนน
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ประมาณ 5.60-7.20 ม. ยาวประมาณ
160.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,015.00 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
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งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

18 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยย่อย
ซอยพ่อนวลแก้วอุทิศ

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 ม. ยาวประมาณ 66.40 ม.
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ําแบบ
ลดระดับ(เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง 0.80
ม. ยาวประมาณ 66.40 ม. ทั้งสองฟากของ
ถนน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ประมาณ 5.40 ม. ยาวประมาณ 33.20 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 178.00 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

396,000 ซอยพ่อนวลแก้วอุทิศ สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

19 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.แบบลด
ระดับ (เสมอผิวจราจร) ซอย
กลิ่นอุทิศ

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 ม. ยาวประมาณ 83.00 ม.
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ําแบบ
ลดระดับ(เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง 0.80
ม. ยาวประมาณ 83.00 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

222,000 ซอยกลิ่นอุทิศ

20 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง - ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอ แบบลดระดับ(เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
ผิวจราจร) ถนนจันทราชอนุสรณ์ 0.80 ม. ยาวประมาณ 166.00 ม. ทั้งสอง
ฟากของถนน
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

244,000 ถนนจันทราชอนุสรณ์ สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2
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21 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง - ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ําแบบ ลดระดับ(เสมอ แบบลดระดับ(เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
ผิวจราจร) ถนนบ้านกลางนา 0.80 ม. ยาวประมาณ 21.00 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

31,000 ถนนบ้านกลางนา

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

22 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากกว้าง 0.50 ม. ยาวประมาณ 47.00 ม.
ถนนกาญจนวณิชย์ ซอย 18/2 พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ําแบบ
ลดระดับ(เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง 0.80
ม. ยาวประมาณ 47.00 ม. ทั้งสองฟากของ
ถนน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ประมาณ 4.30 ม. ยาวประมาณ 23.50 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 101.00 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

263,000 ถนนกาญจนวณิชย์
ซอย 18/2

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

23 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง - ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ําแบบยกระดับ ถนน แบบยกระดับ ขนาดกว้าง 0.80 ม.
ยาวประมาณ 167.00 ม.
คลองเรียน 2 ซอย 2
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

254,000 ถนนคลองเรียน 2
ซอย 2

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2
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24 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง - ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ําแบบลดระดับ(เสมอ แบบลดระดับ(เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
ผิวจราจร) ซอยร่มเย็น 2
0.80 ม. ยาวประมาณ 16.30 ม. ทั้งสองฟาก
ของถนน
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

25,000 ซอยร่มเย็น 2

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

25 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากกว้าง 0.50 ม. พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. บน
ซอยแยกซอย 17 กาญจนวนิช รางระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร)
(ซอยที่ 3)
ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาวประมาณ
170.00 ม. ทั้งสองฟากของถนน
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ
85.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

1,237,000 ซอยแยกซอย 17
ถนนกาญจนวนิช
(ซอยที่ 3)

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ํา
26 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ําแบบลดระดับ แบบลดระดับ(เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 ม. ยาวประมาณ 51.00 ม.
(เสมอผิวจราจร) ถนนคลอง
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
เรียน 2 ซอย 3
2. ดําเนินการก่อสร้าง

75,000 ถนนคลองเรียน 2
ซอย 3
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27 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
-ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลศรี 0.40 ม. ยาวประมาณ 106.00 ม. พร้อมทาง
เท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ําแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง 0.70 ม. ยาว
ประมาณ 106.00 ม. ทั้งสองฟากของถนน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ประมาณ 2.60 ม. ยาวประมาณ 53.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 137.00 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

520,000 ซอยนวลศรี

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 2

28 ก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกถนน - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เทียนจ่อสงเคราะห์ 3
ปากกว้าง 0.50 ม. พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. บน
รางระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร)
ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม.
ยาวประมาณ 90.00 ม.
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ
45.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 270 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

550,000 ถนนเทียนจ่อ
สงเคราะห์ 3

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3
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29 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ถนนทุ่งเสา 2 ซอย 7 แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟาก
ของถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาวประมาณ
110.00 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง
30 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง - ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ถนนรัตนวิบูลย์
แบบยกระดับ ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว
ประมาณ 13.90 ม.
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 ม. ยาวประมาณ 50.00 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง
31 ก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกถนน - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
บุญวรรณโณหลังวัดปรักกริม ปากกว้าง 0.50 ม. พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. บน
รางระบาย น้ําแบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร)
ทั้งสองฟาก ถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว
ประมาณ 144.00 ม.
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 5.40 ม. ยาวประมาณ
72.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 388 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

150,000 ถนนทุ่งเสา 2 ซอย 7 สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

90,000 ถนนรัตนวิบูลย์

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

870,000 ถนนบุญวรรณโณ
หลังวัดปรักกริม

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3
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32 ก่อสร้างปรับปรุงถนนจันทร์
วิโรจน์ ซอย 4 (ปลายสาย)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
-ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 ม. พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม.
ยาวประมาณ 354.00 ม.
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 5.40 - 7.40 ม. ยาวประมาณ
173.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,010 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

33 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ซอยแยก
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
ถนนทุ่งเสา 2 ซอย 10
0.80 ม. ยาวประมาณ 58.00 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง
34 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ถนนขําอุทิศ 1
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 ม. ยาวประมาณ 174.00 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2,100,000 ถนนจันทร์วิโรจน์
ซอย 4 (ปลายสาย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

80,000 ถนนทุ่งเสา 2 ซอย 10 สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

300,000 ถนนขําอุทิศ 1
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35 ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยลิ่ม
อุทิศ 2

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 ม. พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. บน
รางระบายน้ํา แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร)
ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว
ประมาณ 300.00 ม.
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้างประมาณ 3.40 - 4.40 ม. ยาว
ประมาณ 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือพิ้นที่ไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,500,000 ซอยลิ่มอุทิศ 2
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3
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36 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ซอย 43 ถนนเพชร แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟาก
เกษม
ถนนขนาดกว้าง 0.90 ม. ยาวประมาณ
661.00 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

1,000,000 ซอย 43
ถนนเพชรเกษม

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

37 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ซอย 39 ถนนเพชร แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
เกษม
1.10 ม.ยาวประมาณ 62.00 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

120,000 ซอย 39
ถนนเพชรเกษม

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

6,000,000 ซอยสุมาลี
(หลังปั๊มน้ํามัน)

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 3

38 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย
สุมาลี (หลังปั๊มน้ํามัน)

- วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักความ
ยาว 245.00 ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาดปากกว้าง
0.50 ม. พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล. บนรางระบายน้ําแบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจร) ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง
0.80 ม. ยาว 456.00 ม.
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 2.40 - 8.40 ม. ยาวประมาณ
216.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,375 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง
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39 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
บริเวณมัสยิดสะมูดียะห์

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ก่อสร้างหลังคาคลุมแบบเมทัสชีส พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 140 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

40 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้าค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ซอย 24 ถนน
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟาก
ราษฎร์อุทิศ
ถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาวประมาณ
150 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง
41 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง
ระบายน้ํา ซอย 6 ถนนรัตน
อุทิศ
(ส่วนที่เหลือ)

ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
แบบยกระดับ ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง
0.80 ม. ยาวประมาณ 62.00 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

42 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ซอย 20 ถนนรัตน แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟาก
ถนน ขนาดกว้าง 0.90 ม.ยาวประมาณ 654
อุทิศ
ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

200,000 บริเวณมัสยิดสะมูดี
ยะห์

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

210,000 ซอย 24
ถนนราษฎร์อุทิศ

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

96,000 อย 6 ถนนรัตนอุทิศ

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

981,000 ซอย 20 ถนนรัตนอุทิศ สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4
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43 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ซอย 17 ถนนโชค แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
สมาน 5
0.80 ม. ยาวประมาณ 306 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

429,000 ซอย 17
ถนนโชคสมาน 5

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

44 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ซอย 19 ถนนโชค แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
สมาน 5
0.80 ม. ยาวประมาณ 268 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

375,000 ซอย 19
ถนนโชคสมาน 5

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

45 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ซอย 20 ถนนโชค แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
สมาน 5
0.80 ม. ยาวประมาณ 296 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

415,000 ซอย 20
ถนนโชคสมาน 5

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

46 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ซอย 1/1 ถนนโชค แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.70 ม. ยาวประมาณ 100 ม.
สมานคุณ (หลังวัดโคก)
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

130,000 ซอย 1/1
ถนนโชคสมานคุณ
(หลังวัดโคก)

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4
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47 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา ถนนสุทธิหรรษา
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ฟากเดียว
ของถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาวประมาณ
124 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง
48 ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหมู่บ้านมั่นคงสามัคคี ถนน
โชคสมาน 5

ก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,480 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

49 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
และปรับปรุงถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
แยกมงคลประชา 2

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟากถนน ขนาด
กว้าง 0.80 ม. ยาวประมาณ 74 ม.
- ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
120 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

174,000 ถนนสุทธิหรรษา

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

1,330,000 ถนนโชคสมาน 5

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

500,000 ซอยแยกมงคลประชา สํานักการช่าง
2
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4
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50 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
และปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ระยะที่ 2)
ช่วงปลายถนนรัตนอุทิศ

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
ขนาดปากกว้าง 1.00 ม. พร้อมทางเท้า
ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 1.30 ม.ยาวประมาณ 78 ม.
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตหนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
440 ตร.ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

850,000 ถนนรัตนอุทิศ

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

51 ก่อสร้างรั้วบริเวณทางลอด
อุโมงค์ กัลยาณมิตร

ก่อสร้างรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 135 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

540,000 ทางลอดอุโมงค์
กัลยาณมิตร

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ
เขต 4

52 ปรับปรุงเกาะกลางถนนกาญ ก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลาง ความกว้างตั้งแต่
จนวนิช บริเวณตั้งแต่สามแยก 0.80 - 3.50 ม. มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า
คอหงส์ถึงแยกถนนปุณณกัณฑ์ 1,917 ม.
1. จัดทํารายละเอียดสําหรับการจัดจ้าง
2. ดําเนินการก่อสร้าง

5,000,000 ตั้งแต่สามแยกคอหงส์ สํานักการช่าง
ถึงแยกถนนปุณณกัณฑ์ ส่วนควบคุมฯ

53 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน
ธรรมนูญวิถี

3,949,000 ถนนธรรมนูญวิถี

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนธรรมนูญวิถี จาก
แยกราษฎร์ยินดีถึงถนนเสน่หานุสรณ์ จํานวน
114 ต้น และตู้ควบคุมจํานวน 6 ชุด
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด)
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54 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
บันไดคอนกรีต
ทางขึ้นหน้าพระพุทธมงคล
มหาราชถึงองค์พระสังกัจจาย

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณบันไดคอนกรีต
ทางขึ้นหน้าพระพุทธมงคลมหาราช
ถึงองค์พระสังกัจจาย จํานวน 45 ต้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2,100,000 สวนสาธารณะ
สํานักการช่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนการโยธา
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าฯ

55 ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม
ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมมโนราห์บริเวณ
มโนราห์บริเวณถนนเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม (ช่วงที่ 1) จากแยกสนามบิน
(ช่วงที่ 1)
นอกถึงหน้าสะพานข้ามคลองระบายน้ํา ร. 1
ชนิดโคมคู่ จํานวน 81 ต้นและชนิดโคมเดี่ยว
จํานวน 118 ต้น พร้อมฐานเสาและ
ตู้ควบคุมจํานวน 6 ชุด

18,905,000 ถนนเพชรเกษม

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าฯ

56 ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม
ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมมโนราห์บริเวณ
มโนราห์บริเวณถนนเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม (ช่วงที่ 2) จากสะพานข้าม
(ช่วงที่ 2)
คลองระบายน้ํา ร.1 ถึงสะพานหน้า สภ.
หาดใหญ่ ชนิดโคมคู่ จํานวน 3 ต้น และชนิด
โคมเดี่ยว จํานวน 166 ต้น พร้อมฐานเสา
และตู้ควบคุม จํานวน 6 ชุด

16,055,000 ถนนเพชรเกษม

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าฯ

57 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน
สาธารณะบริเวณถนนเพชร
เกษมช่วงแยกหน้า
รร.วี.แอล.ถึงวงเวียนน้ําพุ
(ด้านข้างทั้งสองฝั่ง)

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะบริเวณ
ถนนเพชรเกษมช่วงแยกหน้า รร.วี.แอล.ถึงวง
เวียนน้ําพุ (ด้านข้างทั้งสองฝั่ง) จํานวน 68
ต้น และตู้ควบคุม จํานวน 2 ตู้

3,949,000 ถนนเพชรเกษมช่วง
แยกหน้า รร.วี.แอล.
ถึงวงเวียนน้ําพุ
(ด้านข้างทั้งสองฝั่ง)

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าฯ

58 ติดตั้งเสา High mast

ติดตั้งเสา High mast ความสูง 20 ม. จํานวน
1 ต้น พร้อมโคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า
220 วัตน์ จํานวน 8 ชุด พร้อมตู้ควบคุม 1 ตู้

750,000 ในเขเตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าฯ
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59 ติดตั้งและปรับปรุงโคมไฟ LED ติดตั้งและปรับปรุงโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อย
บริเวณถนนทุ่งเสา 2
กว่า 180 วัตต์ บริเวณถนนทุ่งเสา 2 จํานวน
42 ชุด

966,000 ถนนทุ่งเสา 2

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าฯ

60 ติดตั้งและปรับปรุงโคมไฟ LED ติดตั้งและปรับปรุงโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อย
บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ
กว่า 180 วัตต์ บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ
จํานวน 220 ชุด

5,060,000 ถนนราษฎร์อุทิศ

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าฯ

61 ติดตั้งและปรับปรุงระบบ
ติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า
ป้องกันฟ้าผ่าบริเวณสถานี
บริเวณสถานีกระเช้าลอยฟ้า พระพุทธมงคล
กระเช้าลอยฟ้า
มหาราชและฝั่งท้าวมหาพรหม
พระพุทธมงคลมหาราชและฝั่ง
ท้าวมหาพรหม

1,500,000 บริเวณสถานีกระเช้า
ลอยฟ้าพระพุทธ
มงคลมหาราชและฝั่ง
ท้าวมหาพรหม

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าฯ

62 ทาสีตีเส้นจราจร

4,500,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา

จ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
ชนิดซิตี้เกรด ภายในสวนสาธารณะ ซอยแยก
จากเพชรเกษม ถนนกาญจนวนิช
ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนศรีภูวนารถ ภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีความหนา 3 มม.
จํานวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,900 ตร.ม.
1. จัดทําราคากลาง
2. บันทึกขออนุมัติจ้าง พร้อมส่งดําเนินการ
จัดจ้าง
3. ดําเนินการแล้วเสร็จ
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63 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกถนน
แยกถนนศรีภูวนารถตัดกับ
ศรีภูวนารถตัดกับป.ณัฐพล จํานวน 6 ชุด
ป.ณัฐพล
พร้อมเสาและอุปกรณ์ชนิดมีตัวเลขนับถอย
หลังในตัว และเชื่อมต่อสายชนิดรอยท่อใต้ผิว
จราจรไปยังแยกใกล้เคียง
1. จัดทําราคากลางง
2. บันทึกขออนุมัติจ้าง พร้อมส่งดําเนินการ
จัดจ้าง
3. ดําเนินการแล้วเสร็จ

500,000 แยกถนนศรีภูวนารถ สํานักการช่าง
ตัดกับป.ณัฐพล
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

64 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนรัถการ
ถนนรัถการตัดกับถนนอนุสรณ์ ตัดกับถนนอนุสรณ์อาจารย์ทองจํานวน 8 ชุด
อาจารย์ทอง
พร้อมเสาและอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟจราจร
โดยมีตัวเลขนับถอยหลังในตัว
1. จัดทําราคากลาง
2. บันทึกขออนุมัติจ้าง พร้อมส่งดําเนินการ
จัดจ้าง
3. ดําเนินการแล้วเสร็จ

700,000 ถนนรัถการตัดกับ
สํานักการช่าง
ถนนอนุสรณ์อาจารย์ ส่วนการโยธา
ทอง
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร
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65 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนนิพัทธ์
ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตัดกับ สงเคราะห์ 1 ตัดกับ
ซอย 23 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 23 จํานวน 8 ชุด พร้อมเสาและ
อุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟจราจรโดยมีตัวเลขนับ
ถอยหลังในตัว
1 ตัดกับถนนวงศ์วานิช จํานวน 8 ชุด พร้อม
เสาและอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟจราจรโดยมี
ตัวเลขนับถอยหลัง
1. จัดทําราคากลาง
2. บันทึกขออนุมัติจ้าง พร้อมส่งดําเนินการ
จัดจ้าง
3. ดําเนินการแล้วเสร็จ

700,000 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์
1 ตัดกับซอย 23
ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์
1

66 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนคลอง
ถนนคลองเรียน 1 ตัดกับถนน เรียน 1 ตัดกับถนนวงศ์วานิช จํานวน 8 ชุด
วงศ์วานิช
พร้อมเสาและอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟจราจรโดย
มีตัวเลขนับถอยหลัง
1. จัดทําราคากลาง
2. บันทึกขออนุมัติจ้าง พร้อมส่งดําเนินการ
จัดจ้าง
3. ดําเนินการแล้วเสร็จ

700,000 ถนนคลองเรียน 1
สํานักการช่าง
ตัดกับถนนวงศ์วานิช ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร
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67 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณ
ถนนกาญจนวนิช บริเวณ
ถนนกาญจนวนิช บริเวณทางเข้าสถานี
ทางเข้าสถานีตํารวจภูธรคอหงส์ ตํารวจภูธรคอหงส์ จํานวน 6 ชุด พร้อมเสา
และอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟจราจรโดยมีตัวเลข
นับถอยหลังในตัวและเชื่อมต่อกับแยกหน้า
ส่วนสาธารณะ
1. จัดทําราคากลาง
2. บันทึกขออนุมัติจ้างพร้อมส่งดําเนินการ
จัดจ้าง
3. ดําเนินการแล้วเสร็จ

800,000 บริเวณทางเข้าสถานี สํานักการช่าง
ตํารวจภูธรคอหงส์ ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

68 ติดตั้งป้ายส่งเสริมการใช้จักรยาน ติดตั้งป้ายส่งเสริมการใช้จักรยาน ขนาดไม่
น้อยกว่า 75x100 ซม. จํานวนไม่น้อยกว่า
100 ป้าย ตามเส้นทางจักรยาน
1. จัดทําราคากลาง
2. บันทึกขออนุมัติจ้าง พร้อมส่งดําเนินการ
จัดจ้าง
3. ดําเนินการแล้วเสร็จ

400,000 ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

รวม

118,004,000
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ที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคในการ
ปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตประปาใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่

1,138,000 สํานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1,000,000 สํานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา

400,000 สํานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

3 อุดหนุนมูลนิธิ SCCCRN
บริหารจัดการเวบไซด์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภาคในการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
อุดหนุนมูลนิธิ SCCCRN บริหารจัดการ
เวบไซด์ การรับมือแลเตือนภัยด้านอุทกภัย

รวม

2,538,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
เทศบาลนครหาดใหญ่

จัดประชุมเจ้าของที่ดินภายในพื้นที่เทศบาล
นครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

50,000 เขตพื้นที่เทศบาลนคร สํานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนควบคุม
อาคารฯ

2 ต่อเติมบ่อพักคูระบายน้ํา 2 บ่อ ก่อสร้างต่อเติมบ่อพักคูระบายน้ําภายในศูนย์
บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล
เครือ่ งจักรกล ขนาดหน้ากว้าง 50 ซม.
ยาว 150 ซม. ความลึก 50 ซม.

120,000 ศูนย์เครื่องจักรกล

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

3 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงซ่อม อาคาร
โรงซ่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ศูนย์เครื่องจักรกลอาคาร 1 และอาคาร 2
บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล

690,000 ศูนย์เครื่องจักรกล

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกล

รวม

860,000

96

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

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

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,178,000,000 ถนนศรีภูวนารถ
ถนนราษฎร์ยินดี
ถนนศุภสารรังสรรค์
ถนนธรรมนูญวิถี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561

กฟภ.อ.หาดใหญ่

1 พัฒนาระบบจําหน่ายใต้ดิน
ระยะที่ 1

1.ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 5
2.ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ใต้ดิน
ถนนศรีภูวนารถ
3.ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง แรงต่ําใต้ดิน
ถนนศรีภูวนารถ
4.ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง แรงต่ําใต้ดิน
ถนนราษฎร์ยินดี
5.ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง แรงต่ําใต้ดิน
ถนนศุภสารรังสรรค์
6.ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง แรงต่ําใต้ดิน
ถนนธรรมนูญวิถี

2 ปรับปรุงระบบจําหน่ายแรงสูง

เปลี่ยนสายแรงสูงเปลือยขนาด 50 ต.มม.
เป็นสาย SAC ขนาด 50 ต.มม.

300,000 ถ.ศรีภูวนารถ ซ.6

กฟภ.อ.หาดใหญ่

3 ปรับปรุงระบบจําหน่ายแรงสูง

เปลี่ยนสายแรงสูงเปลือยขนาด 50 ต.มม.
เป็นสาย SAC ขนาด 50 ต.มม.

320,000 ถ.เพชรเกษม ซ.43

กฟภ.อ.หาดใหญ่
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.3 หน่วยงานภายนอกที่ดําเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ดําเนินการในปี 2560-2564

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

4 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน

ติดตั้งรีโคลสเซอร์ ต้นถนนราษฎร์อุทิศ

700,000 ต้นถนนราษฎร์อุทิศ

กฟภ.อ.หาดใหญ่

5 ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน

ติดตั้ง LBS SF6 แทน D/S HYDO1S-06/1

500,000 สามแยก
ถนนนวลแก้วอุทิศ

กฟภ.อ.หาดใหญ่

6 ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน

ติดตั้ง LBS SF6 แทน D/S HYDO2S-06

500,000 เยื้อง บริษัท แอมเวย์ กฟภ.อ.หาดใหญ่
ถนนกาญจนวนิช

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,180,320,000
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ที่

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่
ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
5,997,500 สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการคลัง
กองวิชาการฯ

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

362,300 สํานักปลัดเทศบาล

3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานเคหะชุมชน

14,772,400
11,442,120
130,100
28,316,950

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
10. งบรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล
รวม

5,345,000
142,700
1,536,100
96,000
68,141,170
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สํานักการศึกษา
สํานักการสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
สํานักการช่าง
สํานัการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
สํานักการศึกษา
สํานักการช่าง
สถานธนานุบาล

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สํานักงาน

1 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 2 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท

15,800 กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 ตู้ล็อคเกอร์ 12 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า
914x457x1829 (mm)
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท

15,800 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3 ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตูและลิ้นชัก 6
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้

5,500 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4 ตู้ลิ้นชักพร้อมชั้นเก็บเอกสาร จํานวน 1 ชุด

59,000 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5 ตู้ชั้นเก็บเอกสารไม้อัดสัก จํานวน 3 ตู้ๆ ละ
39,000 บาท

117,000 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6 ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 46x61x132 ซ.ม
จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 4,800 บาท

19,200 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
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ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของครุภัณฑ์

ต.ค.

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ประเภทครุภัณฑ์

ผด.02

7 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มอก.)
จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท

47,400 สํานักการคลัง
ฝ่ายการเงินฯ 2
ฝ่ายพัฒนารายได้ 2
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 2

8 โพเดียม ขนาดไม่น้อยกว่า 80x55x115 cm
จํานวน 4 อันๆ ละ 8,500 บาท

34,000 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

9 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง

14,000 สํานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี

10 โต๊ะคอมพิวเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 100x60x75 ซม.
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,200 บาท

9,600 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

11 เก้าอี้สํานักงาน
ขนาด 70x74x118-130 ซม.
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,500 บาท

22,000 สํานักการคลัง
ฝ่ายพัสดุฯ 1
ฝ่ายบริหารฯ 1
ฝ่ายการเงินฯ 2

12 เก้าอี้สํานักงาน
ขนาด 52x62x92-104 ซม.
จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,600 บาท

26,000 สํานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้ 5
ฝ่ายแผนที่ภาษี 5

13 เก้าอี้สํานักงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x65x86-96 ซม.
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,000 บาท

8,000 กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ประเภทครุภัณฑ์

ต.ค.

ที่

14 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,000 บาท

15 เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง
ขนาดไม่ต่ํากว่า 56,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 58,000 บาท

10,000 สํานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้ 1
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ 2
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 2
116,000 สํานักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
และบัตร

16 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง
ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

40,200 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

17 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง
ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

40,200 สํานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้

18 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง
ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

32,400 สํานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ

19 ชั้นวางเอนกประสงค์ 3 ช่อง
ขนาด 420 x 300 x 870 เซนติเมตร
จํานวน 30 อันๆ ละ 650 บาท

19,500 กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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พ.ย.

ประเภทครุภัณฑ์

ต.ค.

ที่

2 ยานพาหนะและขนส่ง

210,000 กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 รถกระบะบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
จํานวน 1 คัน

787,000 กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

1,600,000 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1 กล้องถ่ายรูป
จํานวน 4 กล้องๆ ละ 10,000 บาท

40,000 สํานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

2 โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท

26,000 สํานักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎรฯ
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20 แผงวงจรสํารองตู้สาขาโทรศัพท์ ประกอบด้วย
- แผงควบคุมหลัก+แผงจ่ายไฟย่อย
- แผงเชื่อมต่อสายนอกแบบ PRI
- แผงสายในชนิด 32 เบอร์
- แผงสายในชนิด 24 เบอร์
- แผงจ่ายไฟหลัก

2 รถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาวล์ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ําว่า 2,400 ซีซี ระบบเกียร์
อัตโนมัติ ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด
3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภัณฑ์

ต.ค.

ที่

4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น
จํานวน 1 เครื่อง

26,000 สํานักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎรฯ

2 เครื่องทําน้ําร้อน -น้ําเย็น
จํานวน 1 เครื่อง

6,000 สํานักการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี

5 ครุภัณฑ์สํารวจ

1 ขาตั้งเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 5,000 บ.

10,000 สํานักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 130,000 บาท
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 24,000 บาท

154,000 กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
และชุดโปรดแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 7 ชุดๆ ละ 22,600 บาท

158,200 สํานักการคลัง
ฝ่ายบริหารฯ 2
ฝ่ายการเงินฯ 3
ฝ่ายพัสดุฯ 1
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ 1
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3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง

12,000 สํานักการคลัง
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท

70,000 สํานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

5 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
และชุดโปรดแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 9 ชุดๆ
ละ 22,600 บาท
6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กสําหรับงาน
สํานักงานและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 19,800 บาท

203,400 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ 3
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 3
งานทะเบียนราษฎร์ 2
หน่วยตรวจสอบภายใน
1

39,600 สํานักปลัดเทศบาล
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7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 13,200 บาท

39,600 สํานักปลัดเทศบาล

8 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
และชุดโปรดแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 7 ชุดๆ
ละ 22,600 บาท

158,200 กองวิชาการฯ

9 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย(NAS)
- รองรับฮาร์ดดิสไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 4 TB) ไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 80,000 บาท

160,000 กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
ฝ่ายบริการฯ
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10 เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดํา) แบบเน็ตเวิร์ค จํานวน 25
เครื่องๆ ละ 60,000 บาท
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer ,
Copier Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- ความละเอียดในการพิมพ์เอกสารไม่น้อย
กว่า 1200 จุดต่อตารางนิ้ว
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 40 แผ่น
ต่อนาที
- มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 1GB

1,500,000 กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
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11 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดําชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที )
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33
หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel
หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกวา 250 แผ่น จํานวน 5 เครื่องๆละ
15,000 บาท

75,000 กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
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12 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 19,800 บาท

39,600 กองวิชาการฯ

13 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด

24,800 กองวิชาการฯ

14 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดําขนาดเล็ก
สําหรับพกพา จํานวน 1 เครื่อง
รวม

6,500 กองวิชาการฯ

5,997,500
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สํานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท

80,400 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
9,600 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

2 โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์
ขนาด 100x60x75 ซ.ม
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,200 บาท
3 ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง
จํานวน 1 ชุด
4 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 พร้อมโต๊ะ จํานวน
1 ชุด
5 ธงชาติ พร้อมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด

2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6 พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมขาตั้ง จํานวน 1
ชุด
1 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จํานวน
1 ชุด
1 เครื่องฉายภาพเหนือศรีษะ (โปรเจคเตอร์)
ความสว่าง 4000 ANI ความละเอียดระดับ
XGA จํานวน 1 เครื่อง

18,000 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
45,000 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
1,800 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
6,300 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
89,500 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
37,500 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
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ที่
ประเภทครุภัณฑ์

ผด.02

2 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 150 นิ้ว จอม้วนเก็บในกล่องได้
บังคับขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิทซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล จํานวน 1 เครื่อง
4 ครุภัณฑ์โรงงาน

22,000 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

1 กรรไกรตัดเหล็กเส้น
ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,000 บาท

4,000 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

2 กรรไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด 30 นิ้ว จํานวน 4
ตัวๆ ละ 1,400 บาท
3 ตู้เชื่อมเหล็ก จํานวน 1 เครื่อง
- ความสามารถในการเชื่อม 60%
- ระดับความฉนวน f
- การเชื่อมด้วยระบบปรับตั้งค่าอัตโนอัติ
- แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ 70v/14
- กําลังไฟ 5.1 KVA

5,600 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
15,000 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

4 เครื่องตัดไฟเบอร์
ใช้ตัดเหล็กหรือโลหะตามขนาดที่ต้องการ
รูปทรงออกแบบใหม่ แข็งแรงทนทาน ใช้งาน
ง่ายด้ามจับถนัดมือ กําลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์
แผ่นตัด 355 มม. ความเร็วรอบขณะ
เดินเครื่องเปล่า 3,800 รอบ/นาที จํานวน 1
เครื่อง

5,000 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ
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5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
และชุดโปรดแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุดๆ
ละ 22,600 บาท
รวม

22,600 สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

362,300
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สํานักงาน

1 เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง
2 พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า
22 นิ้ว จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,950 บาท
3 พัดลมอุตสาหกรรม (ชนิดขาตั้ง)
ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท
4 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
จํานวน 1 เครื่อง
5 โทรศัพท์ไร้สาย จํานวน 11 เครื่อง ๆ ละ
2,200 บาท
6 ตู้บานเลื่อนแบบทึบ 2 บาน จํานวน 3 ตู้ ๆ
ละ 3,700 บาท
7 โต๊ะเคาน์เตอร์ห้องสมุด ขนาดไม่น้อยกว่า
46x600x80 ซม.จํานวน 1 ตัว
8 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
100x150x80 ซม.จํานวน 1 ชุด

13,000 สํานักการศึกษา
11,800 สํานักการศึกษา
21,000 สํานักการศึกษา

18,000 สํานักการศึกษา
24,200 สํานักการศึกษา
11,100 สํานักการศึกษา
72,000 สํานักการศึกษา
18,000 สํานักการศึกษา
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ผด.02

9 โต๊ะ-เก้าอี้ทํางานครู ประกอบด้วย โต๊ะทํางาน
มีขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75.ซม มีลิ้นชัก
อย่างน้อย 2 ลิ้นชัก และเก้าอี้สํานักงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 57x62x90-102 ซม. ที่นั่ง
ปรับระดับสูงต่ําได้ ขา 5 แฉก มีที่ท้าวแขน
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท

25,500 สํานักการศึกษา

10 โต๊ะอ่านหนังสือ ประกอบด้วย โต๊ะโล่ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. โต๊ะเข้า
มุม ขนาดไม่น้อยกว่า 65x65x75 ซม.
จํานวน 1 ชุด

14,000 สํานักการศึกษา

11 โต๊ะโรงอาหาร ทําจากไม้หนาไม่น้อยกว่า 25
มม. หุ้มสแตนเลส ขนาดหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า
75x180x74 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
ขนาดไม่น้อยกว่า 30x180x45 ซม. ทําจากไม้
จริงทาสีธรรมชาติ จํานวน 100 ชุด ๆ ละ
12,500 บาท

1,250,000 สํานักการศึกษา

12 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
180x45 ซม. จํานวน 20 ตัว ๆ
ละ 2,250 บาท

45,000 สํานักการศึกษา

13 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
75x150x75 ซม. จํานวน 20 ตัว ๆ
ละ 2,600 บาท

52,000 สํานักการศึกษา
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14 เซ็ทโต๊ะกลางและเก้าอี้นั่งเล่น ประกอบด้วย
โต๊ะกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 46 ซม. เก้าอี้นั่งเล่น
ขนาดไม่น้อยกว่า 68x64x72 ซม. ที่นั่งสูงไม่
น้อยกว่า 38 ซม. จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 7,400
บาท

14,800 สํานักการศึกษา

15 เซ็ทโต๊ะกลางและเก้าอี้นั่งเล่น ประกอบด้วย
โต๊ะกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 46 ซม. เก้าอี้นั่งเล่น
ขนาดไม่น้อยกว่า 64x45x44 ซม. จํานวน 2
ชุด ๆ ละ บาท 7,000 บาท

14,000 สํานักการศึกษา

16 เก้าอี้มีพนักพิง ทําจากพลาสติกขึ้นรูป
โครงสร้างทําจากเหล็กโครเมียม ขนาดไม่
น้อยกว่า 50x53x83 ซม. จํานวน 8 ตัว ๆ ละ
1,500 บาท

12,000 สํานักการศึกษา

17 เก้าอี้สตูล เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 52
ซม. สูงไม่น้อยกว่า 41 ซม. จํานวน 6 ตัว ๆ
ละ 1,700 บาท

10,200 สํานักการศึกษา

18 เก้าอี้สตูล ขนาดไม่น้อยกว่า 48x47x44 ซม.
จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท
19 เก้าอี้สตูล ขนาดไม่น้อยกว่า 91x45x42 ซม.
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,850 บาท

13,600 สํานักการศึกษา
7,400 สํานักการศึกษา
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20 เก้าอี้ประชุมแบบบุนวมขาเหล็ก ขนาดไม่
น้อยกว่า 44x54x88 ซม. จํานวน 80 ตัว ๆ
ละ 1,100 บาท

88,000 สํานักการศึกษา

21 รถเข็น 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 95x50x95
ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,400 บาท
22 ชั้นโชว์ฝาผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 544x248
ซม. จํานวน 1 ชุด
23 ชั้นวางของ 4 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า
100x30x85 ซม. จํานวน 9 ตัว ๆ ละ
6,400 บาท

8,800 สํานักการศึกษา

24 ชั้นวางของพร้อมถาดพลาสติก ขนาดไม่น้อย
กว่า 51x35x83 ซม. จํานวน 9 ตัว ๆ ละ
10,200 บาท
25 ที่วางรองเท้า 35 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
160x30x 85 ซม. จํานวน 20 ตู้ ๆ ละ
6,900 บาท

110,000 สํานักการศึกษา
57,600 สํานักการศึกษา

91,800 สํานักการศึกษา

138,000 สํานักการศึกษา

26 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า
24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
32,400 บาท

64,800 สํานักการศึกษา

27 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า
36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
47,000 บาท

94,000 สํานักการศึกษา
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28 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า
30,000 บีทียู จํานวน 17 เครื่อง ๆ ละ
40,200 บาท

683,400 สํานักการศึกษา

29 พัดลมอุตสาหกรรม (ชนิดติดผนัง) ขนาด
ใบพัดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จํานวน 44 ตัวๆ ละ
4,500 บาท

198,000 สํานักการศึกษา

30 ตู้เอกสารบานเปิด
ขนาดไม่น้อยกว่า 91.6x45.7x183 ซม. มี
แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
5,400 บาท

10,800 สํานักการศึกษา

31 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา
และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น ต่อนาที
จํานวน 1 เครื่อง

120,000 สํานักการศึกษา

32 ชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 23,800 บาท
ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว
โซฟา 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว และโต๊ะกลาง
TOP ไม้ จํานวน 1 ตัว

47,600 สํานักการศึกษา

33 โต๊ะพับหน้าพลาสติกสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า
183x76x75 ซม. จํานวน 15 ตัว ๆ ละ 3,000
บาท

45,000 สํานักการศึกษา

34 โต๊ะคอมพิวเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x70 ซม. จํานวน 5
ตัว ๆ ละ 2,600 บาท

13,000 สํานักการศึกษา
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35 โต๊ะเข้ามุม ไม่มีชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า
65x65x75 ซม. จํานวน 1 ตัว
36 โต๊ะ-เก้าอี้ สําหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา
อัจฉริยะ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- โต๊ะคูหาผู้เรียน ( 2 ที่นั่ง) จํานวน 20 ชุดๆ
ละ 7,600 บาท เป็นเงิน 152,000 บาท
- โต๊ะสําหรับผู้สอน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 8,500
บาท
- เก้าอี้สําหรับผู้สอน จํานวน 1 ตัวๆ ละ
3,200 บาท
- เก้าอี้สําหรับผู้เรียน จํานวน 40 ตัวๆ ละ
1,850 บาท เป็นเงิน 74,000 บาท

37 โต๊ะ-เก้าอี้พนักงานครู ประกอบด้วย
- โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x75 ซม.
- เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 57x62x90-102 ซม.
จํานวน 15 ชุดๆ ละ 8,500 บาท
38 เก้าอี้สํานักงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 58x59x100-103 ซม.
แบบหนัง มีท้าวแขน ปรับระดับสูงต่ําได้
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท

2,500 สํานักการศึกษา
237,700 สํานักการศึกษา

127,500 สํานักการศึกษา

22,500 สํานักการศึกษา
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6,400 สํานักการศึกษา

39 เก้าอี้สํานักงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 69x71x113-125 ซม.
แบบหนัง มีท้าวแขนปรับระดับสูง-ต่ําได้
จํานวน 1 ตัว

2 ครุภัณฑ์การศึกษา

40 เก้าอี้จัดเลี้ยง
แบบหนัง ขาเอ จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 1,100
บาท

44,000 สํานักการศึกษา

41 ที่วางรองเท้า 35 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
160x30x85 ซม. จํานวน 7 ตู้ๆ ละ 6,900
บาท

48,300 สํานักการศึกษา

42 เวทีสําเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 60x14 ซม.
จํานวน 48 ชุดๆ ละ 4,000 บาท
43 ม่านปรับแสงชนิดใบกรองแสง
ผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง สําหรับห้องสํานักงาน
ห้องผู้อํานวยการ ห้องสมุด ห้องประชุมเล็ก
ห้องประชุมใหญ่ จํานวน 1 ชุด

192,000 สํานักการศึกษา

1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (มอก.)
จํานวน 150 ชุดๆ ละ 1,850 บาท
2 กระดานไวท์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 80x120
ซม. จํานวน 1 แผ่น
3 ชุดปีนสเต็ปเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า
150x150x60 ซม. จํานวน 1 ชุด
4 อุโมงค์สีสวย ขนาดไม่น้อยกว่า 210x70x100
ซม. จํานวน 1 ชุด

115,100 สํานักการศึกษา

277,500 สํานักการศึกษา
3,500 สํานักการศึกษา
48,000 สํานักการศึกษา
48,000 สํานักการศึกษา
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3 ครุภัณฑ์การเกษตร

4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5 บอร์ดเสียบอักษร ขนาดไม่น้อยกว่า 60x80
ซม. จํานวน 2 บอร์ด ๆ ละ 13,000 บาท
6 ชุดโต๊ะนักเรียนพลาสติกพร้อมเก้าอี้พลาสติก
6 ที่นั่ง จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 7,620 บาท
7 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)
จํานวน 600 ชุดๆ ละ 1,950 บาท
1 แท๊งค์น้ําขนาด 3,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง
ขาเหล็ก จํานวน 1 ชุด
2 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งขนาด 2 แรง ไฟ
220 โวลท์ พร้อมติดตั้ง จํานวน 4 เครื่องๆ ละ
11,000 บาท
1 ชุดเครื่องขยายเสียง สําหรับห้องสมุด พร้อม
ติดตั้ง และทดสอบระบบ จํานวน 1 ชุด
2 เครื่องเสียงห้องเรียน พร้อมติดตั้ง และ
ทดสอบระบบ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 24,500
บาท
3 เครื่องเสียงภาคสนาม พร้อมติดตั้ง และ
ทดสอบระบบ จํานวน 1 ชุด
4 เครื่องช่วยสอนอเนกประสงค์ จํานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท
5 ชุดไมโครโฟน สําหรับห้องประชุม ไมโครโฟน
11 ตัว พร้อมเครื่องควบคุม จํานวน 1 ชุด

26,000 สํานักการศึกษา
152,400 สํานักการศึกษา
1,170,000 สํานักการศึกษา
209,000 สํานักการศึกษา
44,000 สํานักการศึกษา

29,800 สํานักการศึกษา
147,000 สํานักการศึกษา

86,600 สํานักการศึกษา
16,500 สํานักการศึกษา
56,000 สํานักการศึกษา
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6 เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล หน่วยความจําไม่
น้อยกว่า 16 GB จํานวน 1 เครื่อง
7 เครื่องเสียงเคลื่อนที่
จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียง
1 เครื่อง ลําโพงขนาด 10 นิ้ว พร้อมขา
จํานวน 1 คู่ ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด

10,000 สํานักการศึกษา

8 ชุดเครื่องขยายเสียง สําหรับห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาอัจฉริยะพร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมเครื่องขยาย
เสียง กําลังขยายไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
จํานวน 1 เครื่อง
2. ลําโพงประจําห้องเรียน ชนิดติดผนัง แบบ
สองทาง จํานวน 2 ตัว
3. ไมโครโฟนชนิดไร้สาย จํานวน 1 ชุด

55,000 สํานักการศึกษา

9 เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย เพาเวอร์แอมป์กําลังขยายไม่
น้อยกว่า 240 วัตต์ 2 เครื่อง ไมค์ประกาศ
แบบตั้งโต๊ะ 1 ตัว และชุดสายลําโพงพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด

66,000 สํานักการศึกษา

38,000 สํานักการศึกษา
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5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

10 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียง กําลังขยาย
ไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ ตู้ลําโพงชนิดติดผนัง
ขนาด 6 นิ้ว 1 คู่ ชุดไมค์ลอยแบบ 2 ไมค์ มือ
ถือ ย่าน UHF 1 ชุด ไมโครโฟน พร้อมสาย
ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 2 ชุด ชั้นวางเครื่อง
ขยายเสียง ขาไมค์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมคอสวม
เป็นแบบคออ่อนสามารถโค้งงอได้ พร้อม
ติดตั้ง และเช็คระบบ จํานวน 1 ชุด

79,500 สํานักการศึกษา

11 เครื่องช่วยสอนสําหรับห้องเรียน จํานวน 10
ชุดๆ ละ 9,500 บาท
12 โทรโข่งแบบสะพายไหล่ จํานวน 11 ตัวๆ ละ
5,500 บาท
13 ชุดเครื่องเล่น DVD จํานวน 12 ชุดๆ ละ
3,500 บาท
1 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง

95,000 สํานักการศึกษา
60,500 สํานักการศึกษา
42,000 สํานักการศึกษา
24,000 สํานักการศึกษา

2 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1
ตัว

9,000 สํานักการศึกษา

3 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จํานวน 2
ตัว ๆ ละ 11,000 บาท

22,000 สํานักการศึกษา
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24,000 สํานักการศึกษา

5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens
จํานวน 1 เครื่อง

36,000 สํานักการศึกษา

6 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens
พร้อมจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จํานวน 1
ชุด

46,400 สํานักการศึกษา

243,000 สํานักการศึกษา

8 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง

24,000 สํานักการศึกษา

1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว จํานวน 3
กล้อง ๆ ละ 15,000 บาท
2 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา มีกําลังขยายไม่
น้อยกว่า 1,000 เท่า หัวกล้อง เป็นชนิด
กระบอกตาคู่หมุนได้ รอบ 360 องศา จํานวน
2 กล้อง ๆ ละ 39,000 บาท

45,000 สํานักการศึกษา
78,000 สํานักการศึกษา
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4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens
จํานวน 1 เครื่อง

7 โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาดจอภาพขั้น
ต่ํา 50 นิ้ว จํานวน 9 เครื่องๆ ละ 27,000 บาท

6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

งบประมาณ
(บาท)
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ที่

3 เครื่องชั่ง Digital น้ําหนักได้สูงสุด 400 กรัม
อ่านค่าละเอียด (Readability) 0.01 กรัม
จํานวน 1 ตัว

17,500 สํานักการศึกษา

4 เตาไฟฟ้ากลมสีดํา บริเวณที่มีความร้อนทํา
ด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม มีปุ่มควบคุมความร้อน
ที่สามารถปรับระดับได้ถึงระดับไฟฟ้า 220V
จํานวน 1 ตัว

7,000 สํานักการศึกษา

5 แบบจําลองอะตอม 30MMS003 Organic
Molecular จํานวน 1 ชุด
6 แวนเดอร์กราฟ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 17,500
บาท
7 หุ่นจําลองโครงกระดูก จํานวน 1 ชุด
8 แบบจําลองแสดงระบบขับถ่ายพร้อมไฟ
จํานวน 1 ชุด
9 จักรยานเปลี่ยนรูปพลังงาน จํานวน 1 ชุด

6,800 สํานักการศึกษา

10 ฮอทเพลท 7 x 7 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

35,000 สํานักการศึกษา
16,000 สํานักการศึกษา
14,500 สํานักการศึกษา
54,000 สํานักการศึกษา
15,000 สํานักการศึกษา

11 Spectum Experiment Set จํานวน 1 ชุด

5,800 สํานักการศึกษา

12 แผ่นชาร์ดแบบนูน แสดงระบบสืบพันธุ์ของ
มนุษย์ จํานวน 1 ชุด
13 แผ่นชาร์ดแบบนูน แสดงส่วนประกอบของพืช
จํานวน 1 ชุด

12,000 สํานักการศึกษา
12,300 สํานักการศึกษา
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7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

14 หุ่นจําลองร่างกายอวัยวะมนุษย์ จํานวน 1 ชุด

14,000 สํานักการศึกษา

15 แรงและเครื่องผ่อนแรง จํานวน 1 ชุด

13,900 สํานักการศึกษา

16 หุ่นจําลองระบบร่างกาย แสดงอวัยวะภายใน
และแสดงเพศหญิงชายของมนุษย์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 85 ซม. ถอดประกอบได้ 41 ชิ้น
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 14,200 บาท

28,400 สํานักการศึกษา

1 ตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 32 คิวบิกฟุต
เป็นตู้แบบ 4 ประตู ทําด้วยสแตนเลส หนา
ไม่น้อยกว่าเบอร์ 24 จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
49,000 บาท

98,000 สํานักการศึกษา

2 เตาอบ 2 ถาดเหล็ก จํานวน 4 เครื่องๆ ละ
18,000 บาท
3 เครื่องทําน้ําเย็นชนิด 5 หัวก๊อก จํานวน 16
เครื่องๆ ละ 28,000 บาท (ประถม 8เครื่อง/
มัธยม 8 เครื่อง)

72,000 สํานักการศึกษา

4 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 1 เครื่อง

448,000 สํานักการศึกษา

17,600 สํานักการศึกษา

8 ครุภัณฑ์โรงงาน

1 เครื่องปั๊มลม โรตารี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 3
แรงม้า ความจุถังไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ใช้
ไฟฟ้า 220 โวลท์ จํานวน 1 ตัว

9,800 สํานักการศึกษา

9 ครุภัณฑ์กีฬา

1 ชุดโกว์บาส แป้นอคิลิก 48 นิ้ว พร้อมห่วง
และตาข่าย เคลื่อนย้ายได้ จํานวน 3 ชุด ๆ
ละ 22,300 บาท

66,900 สํานักการศึกษา
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10 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

1 ตู้แอมป์ กีตาร์ จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 53,500
บาท
2 ตู้แอมป์ เบส พร้อมหัวเทิรน์ จํานวน 1 ชุด

107,000 สํานักการศึกษา
80,300 สํานักการศึกษา

3 ตู้แอมป์ คีย์บอดร์ จํานวน 1 ตู้

32,100 สํานักการศึกษา

4 คีย์บอร์ด ซินธิไซเซอร์ (Kronos) จํานวน 1
เครื่อง
5 เปียโน ไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง

96,300 สํานักการศึกษา

6 กีตาร์ ไฟฟ้า (american standard strat
MN) จํานวน 1 ตัว
7 กีตาร์เบส 5 สาย จํานวน 1 ตัว

160,600 สํานักการศึกษา
74,900 สํานักการศึกษา
64,200 สํานักการศึกษา

8 กลองชุด 6 ใบ พร้อม hardware เก้าอี้ และ
ชุดฉาบ จํานวน 1 ชุด
9 กระเดื่อง คู่ จํานวน 1 ชุด

192,000 สํานักการศึกษา

10 ตู้ลําโพง กลาง-แหลม จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ
73,000 บาท
11 ตู้ลําโพง ซับเบส จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 73,000
บาท
12 ดิจิตอล มิกเซอร์ 40 ช่อง พร้อมกล่องเก็บ
และแรคถาดสนาม จํานวน 1 เครื่อง
13 ครอสโอเวอร์ 3 ทาง พร้อมสาย สัญญาณ
จํานวน 1 เครื่อง

292,000 สํานักการศึกษา

12,400 สํานักการศึกษา

292,000 สํานักการศึกษา
209,000 สํานักการศึกษา
37,500 สํานักการศึกษา
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14 อีควอไรเซอร์ 31ช่อง พร้อมสายสัญญาณ
จํานวน 1 เครื่อง
15 ไมโครโฟน สําหรับกลองชุด จํานวน 1 ชุด

48,200 สํานักการศึกษา
48,200 สํานักการศึกษา

16 ไมโครโฟน ไร้สายคู่ จํานวน 1 ชุด

58,900 สํานักการศึกษา

17 ไมโครโฟน ใช้สาย จํานวน 6 ชุด ๆ ละ
16,100 บาท
18 ขาไมค์โครโฟน จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 5,900
บาท
19 สายมัลติคอร์ 20 ช่อง จํานวน 1 ชุด

96,000 สํานักการศึกษา

25,700 สํานักการศึกษา

20 สายสัญญาณ /หัวแจ๊ค จํานวน 1 ชุด

85,600 สํานักการศึกษา

21 เมโทรนอม จํานวน 1 เครื่อง

10,700 สํานักการศึกษา

22 ลําโพง ซ้อมภาคสนาม จํานวน 1 ตู้

63,000 สํานักการศึกษา

23 ชุดนาฏศิลป์ จํานวน 1 ชุด

50,000 สํานักการศึกษา

24 ชุดกลองยาว จํานวน 1 ชุด

13,800 สํานักการศึกษา

25 กีต้าร์ไฟฟ้า จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท

20,000 สํานักการศึกษา

26 กีต้าร์เบส จํานวน 1 ตัว

15,000 สํานักการศึกษา

27 เปียโนไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว

20,000 สํานักการศึกษา

28 กลองชุด จํานวน 1 ชุด

20,000 สํานักการศึกษา

29 ตู้แอมป์กีต้าร์ จํานวน 1 ชุด

20,000 สํานักการศึกษา

59,000 สํานักการศึกษา
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11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

30 ตู้แอมป์กีต้าร์เบส จํานวน 1 ชุด

10,000 สํานักการศึกษา

31 ตู้แอมป์เปียโนไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด

15,000 สํานักการศึกษา

32 กลองทอมบ้าไฟเบอร์ จํานวน 1 ชุด

7,300 สํานักการศึกษา

33 ทรัมรินไม้ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว
จํานวน 3 อัน ๆ ละ 200 บาท
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน และ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2
เครื่องๆ 19,800 บาท
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการ ใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย พร้อมติดตั้งจํานวน 14 ชุด ๆ ละ
22,600 บาท

600 สํานักการศึกษา
39,600 สํานักการศึกษา

7,700 สํานักการศึกษา
316,400 สํานักการศึกษา
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4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) พร้อมติดตั้ง จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
7,700 บาท

23,100 สํานักการศึกษา

5 ระบบคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
อัจฉริยะ จํานวน 1 ระบบ
6 ระบบจัดการคลังข้อสอบและระบบจัดการ
ทดสอบออนไลน์ จํานวน 1 ระบบ

2,857,700 สํานักการศึกษา

รวม

700,000 สํานักการศึกษา
14,772,400
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สํานักงาน

1 ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก
ขนาดไม่น้อยกว่า 110x40x80 ซม.
จํานวน 1 ตู้

4,000 สํานักการสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารทั่วไป

2 ตู้เอกสาร แบบตู้รวม 1 บาน
4 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
110x40x 80 ซม. จํานวน 1 ตู้

5,500 สํานักการสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารทั่วไป

3 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต
ขนาดไม่น้อยกว่า 88x41x75 ซม.
จํานวน 1 ตู้

3,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข

4 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
ขนาดไม่น้อยกว่า 118.5x41x87.9 ซม.
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 3,600 บาท

7,200 สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข

5 ตู้เอกสาร 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก
1 ช่องว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า
118.5 x 41x 87.9 ซม. จํานวน 1 ตู้

5,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข

6 ตู้เอกสาร 1 บานประตู 8 ลิ้นชัก
1 ช่องว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า
118.5x41x87.9 ซม. จํานวน 1 ตู้

5,800 สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
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7 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง
ขนาดไม่น้อยกว่า 91.5x45.7x 183 ซม.
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

11,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข

8 ตู้แบบบานเปิด ซ้าย/ขวา
ขนาดไม่น้อยกว่า 82x50x200 ซม.
จํานวน 1 ตู้

10,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

9 ตู้บานเลื่อนทึบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 118x48x87 ซม.
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 4,500 บาท

9,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

10 โต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดกว้าง 159x79x74 ซม.
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 7,500 บาท

15,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 1
ศูนย์ฯ โพธิพงษา 1

11 โต๊ะทํางานไม้
ขนาดกว้าง 120x60x75 ซม.
มีลิ้นชักตรงกลางและด้านข้างขวา จํานวน 12
ตัวๆ ละ 2,500 บาท

30,000 สํานักการสาธารณสุข
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 4
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 7
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1

12 โต๊ะคอมพิวเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม.
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,900 บาท

3,800 สํานักการสาธารณสุข
ศูนย์ฯ รร.ท.4 1
ศูนย์ฯ สนามกีฬา 1
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13 โต๊ะพับขาเอนกประสงค์
ขนาดไม่น้อยกว่า 45x180x74 ซม.
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,200 บาท

4,400 สํานักการสาธารณสุข
ศูนย์ฯ สนามกีฬา

14 โต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 36,600 บาท
ประกอบด้วย
- โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75
ซม. จํานวน 6 ตัว/1 ชุด
- โต๊ะเข้ามุมครึ่งวงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า
130x65x75 ซม. จํานวน 2 ตัว/1 ชุด

73,200 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ 1
ศูนย์ฯ โพธิพงษา 1

15 โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75
ซม. จํานวน 8 ตัวๆ ละ 6,250 บาท
16 เก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงสูง
มีที่วางแขน หุ้มหนังขาเหล็กปรับระดับขึ้น-ลง
ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 70x74x 118-130 ซม.
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท

50,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม
11,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 1
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1

17 เก้าอี้สํานักงาน ปรับระดับขึ้นลงได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 70x74x 118-130 ซม. จํานวน 2
ตัวๆ ละ 4,500 บาท

9,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สนามกีฬา 1
ศูนย์ฯ โพธิพงษา 1

18 เก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงสูง มีที่วางแขน
ขนาดไม่น้อยกว่า 54x58x 88-98 ซม. จํานวน
15 ตัวๆ ละ 1,900 บาท

28,500 สํานักการสาธารณสุข
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 6
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 9
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19 เก้าอี้สํานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
57x53x 89-109 ซม.
จํานวน 6 ตัวๆ ละ 2,000 บาท

12,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม

20 เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
49x40x80 ซม. จํานวน 3 ตัวๆ ละ
2,000 บาท

6,000 สํานักการสาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

21 เก้าอี้ประชุม ขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม
ขนาดไม่น้อยกว่า 48x48x92 ซม.
จํานวน 95 ตัวๆ ละ 860 บาท

81,700 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม 20
ศูนย์ฯ โพธิพงษา 20
ศูนย์ฯ สนามกีฬา 5

22 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท

235,000 สํานักการสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารทั่วไป

23 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท

160,800 สํานักการสาธารณสุข
ศูนย์ฯ โพธิพงษา 2
ศูนย์ฯเพชรเกษม 2

24 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000
บีทียู พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

28,000 สํานักการสาธารณสุข
งานทันตกรรม
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25 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จํานวน 9 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท

291,600 สํานักการสาธารณสุข
ศูนย์ฯ แฟลต 2
ศูนย์ฯ รร.ท.4 1
ศูนย์ฯ รร.ท.2 2
ศูนย์ฯ รัตนอุทิศ 2
ศูนย์ฯ โพธิพงษา 2

26 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง

17,000 สํานักการสาธารณสุข
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

27 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง

21,000 สํานักการสาธารณสุข
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

28 พัดลมข้างผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
29 พัดลมดูดอากาศ ขนาดใบพัด 8 นิ้วพร้อม
ติดตั้ง จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท

10,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
งานทันตกรรม
20,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ รักษาภิกษุ 2
ศูนย์ฯ รร.ท.4 4
ศูนย์ฯ โพธิพงษา 2

30 พัดลมยืน ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท

3,600 สํานักการสาธารณสุข
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
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22,500 สํานักการสาธารณสุข
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

32 ป้ายตู้ไฟ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.85x1.25 ม.
จํานวน 1 ป้าย

25,000 สํานักการสาธารณสุข
ศูนย์ฯ รร.ท.2

33 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

1,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม
15,400 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สนามกลาง 1
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ 1
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ 1
ศูนย์ฯ รร.ท.2 1
ศูนย์ฯ โพธิพงษา
ศูนย์ฯ รร.ท. 3
ศูนย์ฯ พ่อพรหม

35 ฉากกั้น 3 ตอน พับได้
ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1.5 ม. จํานวน 4 อันๆ
ละ 4,500 บาท
1 รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา
กว่า 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน

18,000 สํานักการสาธารณสุขฯ

2,000,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
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31 พัดลมติดเพดาน ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง จํานวน 9 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท

34 ป้ายอคริลิคแบบถอดเปลี่ยน ชื่อ-รูป บุคคลได้
พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า
90 x 120 ซม. (ทําเนียบผู้บริหาร)
จํานวน 7 ชุดๆ ละ 2,200 บาท

2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภัณฑ์

ต.ค.

ที่

3 ครุภัณฑ์การเกษตร

2 รถกระบะบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
จํานวน 1 คัน

787,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์ 1

1 เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)
ติดตั้งบนรถยนต์ จํานวน 1 เครื่อง

900,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายป้องกันและควบคุม
โรค

2 ถังอัดลมพร้อมก้านฉีด 3 ถังๆ ละ
30,000 บาท

90,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายป้องกันและควบคุม
โรค
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4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1 ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้
1. ชุดเครื่องเสียง ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประกอบด้วย
- ไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 2 ชุด
- ตู้ลําโพง ขนาด 12 นิ้ว 2 ทาง 2 เครื่อง
จํานวน 6 ตู้
- เพาเวอร์แอมป์ จํานวน 2 เครื่อง
- เพาเวอร์มิกซ์ จํานวน 1 เครื่อง
- ขาวินซ์แขวนลําโพง จํานวน 2 ชุด
- ตู้แร็ค 12 U จํานวน 1 ลูก
2. ชุดไมโครโฟนแบบคาดศีรษะ จํานวน 1 ชุด
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
3. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด ฝ่ายบริหารทั่วไป
- เพาเวอร์มิกซ์เซอร์ 12 ช่อง โมโนอินพุท
- ตู้ลําโพงแบบติดผนังขนาด 8 นิ้ว มีไล
เอาท์พุท 4 คู่
- ชุดไมค์ลอยชนิด 2 ไมค์ ย่า UHF จํานวน 1
ชุด

477,600 สํานักการสาธารณสุข

2 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วยเครื่องขยายเสียงมี
กําลังขยายไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ ตู้ลําโพงติด
ผนัง ขนาด 6 นิ้ว

43,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม
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3 ชุดไมค์ลอยแบบ 2 ไมค์ถือย่าน UHF
4 ไมโครโฟนแบบสาย จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,500
บาท
5 อุปกรณ์ป้องกันไฟตก ไฟเกิน พร้อมติดตั้ง
ใช้เพื่อป้องกันไฟตกไฟเกินในเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
ระบบอัตโนมัติ จํานวน 6 เครื่องๆ ละ
4,800 บาท

12,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม
11,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม
28,800 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สามชัย
ศูนย์ฯ เพชรเกษม
ศูนย์ฯ โพธิพงษา
ศูนย์ฯ ท.2
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม

6 เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS)
สําหรับกล้องวงจรปิด ขนาด 1,000 VA
จํานวน 1 เครื่อง

5,800 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตการเคหะ

5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1 บอร์ดตู้กระจกแบบแขวนกํามะหยี่
กรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนกระจกใส ติดผนัง
ปูน ขนาดไม่น้อยกว่า
120 x 240 ซม. จํานวน 1 ชุด

14,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

1 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กดิจิตอล 20 กก.
พร้อมอุปกรณ์ มีตัวเครื่องและถาดรองนอน
จํานวน 1 ชุด

4,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ รร.ท.2
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2 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบตั้งพื้น (ธรรมดา) จํานวน
6 เครื่องๆ ละ 1,800 บาท

10,800 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ บุญวรรโณ 1
ห้องพยาบาล 1
ศูนย์ฯ ชีวาสุข 3
ศูนย์ฯ โพธิพงษา 1

3 เครื่องตรวจน้ําตาล (DTX)
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท

10,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
ศูนย์ฯ ท.4 1
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ 1
ศูนย์ฯ ชีวาสุข 1
ห้องพยาบาล 1

4 ถังออกซิเจน 2 คิว พร้อมล้อเลื่อนและ
เนื้อออกซิเจน จํานวน 1 ถัง
5 ชุดควบคุมแรงดันออกซิเจน จํานวน 1 เครื่อง

5,800 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
3,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
5,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ รร.ท.2
ศูนย์ฯ โพธิพงษา

6 เสาน้ําเกลือ ใช้สําหรับแขวน
ขวดน้ําเกลือ ขาแบบ 4 แฉก
จํานวน 2 เสาๆ ละ 2,500 บาท
7 หูฟัง (Stetorcope)
ใช้สําหรับฟังเสียงหัวใจ ใช้งานได้ 2 ด้าน
จํานวน 7 อันๆ ละ 3,500 บาท

24,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศ.เพชรเกษม 2
ห้องพยาบาล 1
ศ.โพธิพงษา 2
ศ.ชีวาสุข 2
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8 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอด
แขน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 70,000 บาท

140,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ รร.ท.2
ศูนย์ฯ เพชรเกษม

9 เครื่องวัดความดันดิจิตอล จํานวน 6 เครื่องๆ
ละ 3,500 บาท

21,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ โพธิพงษา 1
ห้องพยาบาล 1
รถบริการเคลื่อนที่ 1
ศูนย์ฯ ชีวาสุข 3

10 รถเข็นเปลสะบัดในรถ AMBULANCE จํานวน
1 คัน
11 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติขนาดใหญ่ 40 ลิตร
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 165,000 บาท

74,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
330,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ โพธิพงษา
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ

12 เครื่องตรวจสุขภาพแบบวิเคราะห์
องค์ประกอบภายในร่างกาย จํานวน 1 เครื่อง

25,800 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สนามกีฬา

13 บันไดขึ้นเตียง สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า
30x30x24 ซม. จํานวน 1 ชิ้น
14 บันไดขึ้นเตียง สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า
46x46x36 ซม. จํานวน 1 ชิ้น
15 เครื่องฉายแสงที่ใช้ในการอุดฟันด้วยวัสดุสี
เหมือนฟัน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 32,000
บาท

2,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
3,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
64,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
งานทันตกรรม
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7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

16 หัวกรอฟันความเร็วสูงชนิดมีไฟ
จํานวน 1 เครื่อง
17 เครื่องเลเซอร์ สําหรับเนื้อเยื่อในช่องปาก
จํานวน 1 เครื่อง
1 เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น
ควบคุมอุณภูมิด้วยเทอโมสตัท
จํานวน 1 เครื่อง

42,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
งานทันตกรรม
198,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
งานทันตกรรม
9,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
9,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สามชัย

2 เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น
แบบถังคว่ํา มีแบบต้มน้ําร้อนและ
ทําน้ําเย็นในหม้อเดียวกัน
จํานวน 1 เครื่อง
3 เครื่องกรองน้ําดื่ม-น้ําใช้
ระบบ Ro 5 ขั้นตอน บรรจุน้ํา 100 ลิตร
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

22,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม

4 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิสําหรับเวชภัณฑ์
ขนาด 17 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
5 ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ําว่า 7 คิวบิกฟุต
แบบ 2 ประตู จํานวน 1 เครื่อง

49,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
งานเภสัชกรรม
9,400 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ
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6 ผ้าม่านม้วนเก็บพร้อมติดตั้ง ดังรายการต่อไปนี้
สําหรับศูนย์บริการสาธารณสุข หาดใหญ่
ชีวาสุข
1. ผ้าม่านม้วน Specificashon ห้องสมาธิ
- ขนาด 1.50x1.30 ม. 2 ล๊อค
- ขนาด 1.55x1.30 ม. 3 ล๊อค
- ขนาด 0.75x1.30 ม. 2 ล๊อค
2. ผ้าม่านม้วน Specificashon ห้องกิจกรรม
ห้องกายภาพ
- ขนาด 1.50x1.60 ม. 2 ล๊อค
- ขนาด 0.79x1.60 ม. 1 ล๊อค
- ขนาด 1.92 x1.60 ม. 2 ล๊อค
- ขนาด 0.95 x1.60 ม. 1 ล๊อค
- ขนาด 1.64 x 1.60 ม. 2 ล๊อค
- ขนาด 0.81 x 1.60 ม. 1 ล๊อค
- ขนาด 1.49 x 1.60 ม. 2 ล๊อค
- ขนาด 0.74 x 1.60 ม. 2 ล๊อค
- ขนาด 1.41 x 1.60 ม. 2 ล๊อค
3. มู่ลี่ไม้ 50 มิลลิเมตร ห้องรับแขก ขนาด
1.40x1.60 ม. จํานวน 6 ล็อค
สําหรับศูนบริการสาธารณสุขโพธิพงษา
ผ้าม่านม้วนเก็บ ดังนี้
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 140x125 ซม. 1 ชุด
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 230x165 ซม. 1 ชุด

139,120 สํานักการสาธารณสุขฯ
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7 ตู้แช่แข็งฝากระจกเรียบ
ขนาด ไม่น้อยกว่า 11 คิวบิกฟุต
จํานวน 1 ตู้

27,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

8 แก๊สปิคนิค 4 กิโลกรัม จํานวน 1 ถัง

2,700 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
18,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

9 ตู้อลูมิเนียมซิงค์พร้อมชั้นวาง จํานวน 2 ชุด
ดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 50x60x190 ซม. จํานวน
1 ชุด
- ขนาดไม่น้อยกว่า 50x60200 ซม. จํานวน 1
ชุด
10 ตู้เสื้อผ้า จํานวน 1 ใบ

4,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ชีวาสุข
4,500 สํานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ รร.ท.2

11 ถังขยะสแตนเลส มีฝาปิดแบบเหยียบมีล้อ
จํานวน 1 ถัง
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8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
และชุดโปรดแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 15 ชุดๆ
ละ 22,600 บาท

339,000 สํานักการสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารฯ 2
งานซ่อมบํารุง 1
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 1
กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2
งานเภสัชกรรม 1
งานสัตวแพทย์ 1
ศูนย์โพธิพงษา 1
ศูนย์เพชรเกษม 1
ฝ่ายบริการสาธารณสุข 2
ศูนย์ รร.ท.4 2
ศูนย์สามชัย 1

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กสําหรับงาน
สํานักงานและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 5 ชุดๆ
ละ 19,800 บาท

99,000 สํานักการสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 2
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 1
ศูนย์ชีวาสุข 2
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9 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 7,900 บาท

31,600 สํานักการสาธารณสุข
งานซ่อมบํารุง 1
งานสัตวแพทย์ 1
ศูนย์เพชรเกษม 1
ศูนย์สามชัย 1

4 เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยา จํานวน 4 เครื่องๆ
ละ 18,000 บาท

72,000 สํานักการสาธารณสุข
ศูนย์โพธิพงษา 1
ศูนย์เพชรเกษม 2
ศูนย์ชีวาสุข 1

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

55,200 สํานักการสาธารณสุข
งานกองทุน สปสช.
(งบ สปสช.)

1 ซ่อมรถศูนย์บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่
หมายเลขทะเบียน 40-0276 สงชลา ซ่อม
ปะผุ และทําสีใหม่ทั้งคัน

1,930,000 สํานักการสาธารณสุขฯ

2 ซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน
81-7064 สงชลา

2,030,000 สํานักการสาธารณสุขฯ

รวม

11,442,120
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สํานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาด 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง

23,000 กองสวัสดิการสังคม

2 เก้าอี้สํานักงานแบบผ้าสีดํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 66x59x95 ซม.
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

14,000 กองสวัสดิการสังคม

3 โต๊ะทํางานไม้
ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 60 ซม.
สูง 75 ซม. จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,700 บาท

11,100 กองสวัสดิการสังคม

4 เก้าอี้สํานักงานแบบหนังสีดํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 57x58x90-102 ซม.
จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,500 บาท

25,000 กองสวัสดิการสังคม

5 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
ประกอบด้วยโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า
80x60x75 ซม. และเก้าอี้แบบหนังสีดํามี
ขนาดไม่น้อยกว่า 57x58x90-102 ซม.
จํานวน 5 ชุดๆ ละ 5,000 บาท

25,000 กองสวัสดิการสังคม
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5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
ประเภทครุภัณฑ์

ผด.02

2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 ม่านปรับแสงชนิดกรองแสง
พร้อมติดตั้ง จํานวน 4 ชุด ประกอบด้วย
1. ขนาด 3.78x2.20 ม. จํานวน 3 ชุด
2. ขนาด 3.73x1.88 ม. จํานวน 1 ชุด
รวม

32,000 กองสวัสดิการสังคม

130,100
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์โรงงาน

1 สว่านแท่นเจาะ (แท่นเหลี่ยม) ขนาดดอก
สว่าน 16 มม. มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า
1/2HP 4 Pole 220 v.

18,600 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภคฯ

2 ปั๊มลมโรตารีขนาดมอเตอร์ 3 HP 2.2 KW
ความเร็วรอบมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2,850
รอบ/นาที ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 250 L/min
ความจุถึงลมไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

6,100 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภคฯ

3 เครื่องตัดไฟเบอร์ขนาด 14 นิ้ว มอเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ 220 โวลท์

5,650 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภคฯ

4 เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ
ขนาด 2.50 มิลลิเมตร

18,000 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภคฯ

5 ชุดตัดแก๊ส หัวตัด จํานวน 1 หัว

16,000 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภคฯ

6 เครื่องชาร์ทแบตเตอร์รี่
พร้อมสายพ่วงแบตเตอร์รี่
ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์

13,400 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภคฯ
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6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
ประเภทครุภัณฑ์

ผด.02

2 ครุภัณฑ์สํานักงาน

1 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10
ชนิดสามเสาสองด้านติดตั้งคร่อมถนน
ความยาว 35.00 ม. จํานวน 1 ซุ้ม

2,800,000 สํานักการช่าง
งานสถานที่ฯ

2 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10
ชนิดสองด้านติดตั้งคร่อมถนน
ชนิดสองเสา ความยาว 23.00 ม.
จํานวน 1 ซุ้ม

2,400,000 สํานักการช่าง
งานสถานที่ฯ

3 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10
ชนิดสองด้านติดตั้งบริเวณสพานลอยข้ามหน้า
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ความยาว 25.00 ม. จํานวน 1 ซุ้ม

1,900,000 สํานักการช่าง
งานสถานที่ฯ

4 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10
ชนิดสองด้านติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนน
ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จํานวน 4 ซุ้ม

2,320,000 สํานักการช่าง
งานสถานที่ฯ

5 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10
ชนิดสองด้านติดตั้งบริเวณรั้วป้ายหน้า
สํานักงานเทศบาล จํานวน 1 ซุ้ม

1,200,000 สํานักการช่าง
งานสถานที่ฯ

6 ป้ายชื่อสแตนเลสชื่อหน่วยงาน พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด
7 ถังบรรจุน้ําสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000
ลิตร จํานวน 1 ถัง
8 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

36,000 สํานักการช่าง
งานสถานที่ฯ
15,000 สํานักการช่าง
งานสถานที่ฯ
28,600 สํานักการช่าง
งานสถานที่ฯ
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ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภัณฑ์

ต.ค.

ที่

3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

140,000 สํานักการสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

2 รถเข็นบรรทุกขยะมูลฝอย
ชนิด 2 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70x120 x50
ซม. จํานวน 20 คันๆ ละ 10,200 บาท

204,000 สํานักการสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

3 รถจักรยานต์สามล้ออเนกประสงค์พร้อม
กระบะบรรทุก อุปกรณ์เพิ่มเติมยกดั้มแบบเท
ด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี
จํานวน 5 คันๆละ 155,000 บาท

775,000 สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

4 รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส
จํานวน 1 คัน

722,000 สํานักการช่าง
งานสถานที่ฯ

1 เครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติขนาด 2 นิ้ว มอเตอร์
ขนาด 2 HP 220 V จํานวน 2 เครื่อง

1,665,000 สํานักการช่าง
งานสถานที่ฯ 1
งานบํารุงรักษาทางฯ 2
24,000 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ
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ส.ค.

ก.ค.
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พ.ค.
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มี.ค.
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ก.พ.
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 รถเข็นเหล็ก 2 ล้อ (แบบหลังโค้ง) ขนาดไม่
น้อยกว่า 40x150x30 ซม. ล้อยางตันขนาด
10 นิ้ว จํานวน 40 คันๆ ละ 3,500 บาท

5 รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2
ล้อ แบบธรรมดา จํานวน 3 คันๆ ละ
555,000 บาท
4 ครุภัณฑ์การเกษตร

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภัณฑ์

ต.ค.

ที่

2 เครื่องสูบน้ําพร้อมติดตั้ง สถานีสูบน้ําถนน
โชคสมาน 5 (ใต้สะพานสัจจกุล)
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,850,000 บาท
1. ประมาณการราคา-กําหนดราคากลาง
2. ขออนุมัติดําเนินการ-จัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ดําเนินการก่อสร้าง

5,700,000 สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

1 เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ เป็น
เครื่องยนต์เบนซิน พร้อมติดตั้ง จํานวน 1
เครื่อง

27,500 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

2 โคมไฟลูกศร LED จํานวน 21 ชุดๆ ละ
19,000 บาท

399,000 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา

6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 5,350 บาท

10,700 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบํารุงรักษาทางฯ

7 ครุภัณฑ์โรงงาน

1 เครื่องเชื่อมพีอี ขนาด 250 มม. โครงเครื่อง
เชื่อม เครื่องปาดท่อ แผ่นความร้อน ประกับ
จับท่อ จํานวน 1 เครื่อง

130,000 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายส่วนสาธารณะ

2 ปั๊มลม ระบบมอเตอร์-สายพาน สําหรับ
ทํางานพ่นสี เติมลมความจุถังลม 148L
ปริมาณถังลม 298.00 L/min พร้อมปืนลม
จํานวน 1 เครื่อง

40,000 สํานักการช่าง
งานบํารุงรักษาทางฯ

5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภัณฑ์

ต.ค.

ที่

3,000,000 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

8 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1 ปรับปรุงซ่อมแซมเสา High Mast ภายในเขต
เทศบาล
- เปลี่ยนชุดสลิงสแตนเลส 1/4" เกรดเอ
ภายในเสาพร้อมอุปกรณ์จับยึด
- เปลี่ยนชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
220 วัตต์
- เปลี่ยนชุดสลิงสแตนเลส ภายในเสา
ตรวจสอบระบบเกียร์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามัน
ตรวจสอบบูช

9 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1 เครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ําหนัก
ของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กก. แรงบด
อัด
ไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็วในการตบ ไม่น้อย
กว่า 5,000 ครั้งต่อนาที

21,000 สํานักการช่าง ส่วนการ
โยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภคฯ

2 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

11,000 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภคฯ

1 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังชนิดข้อแข็ง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า เครื่องๆ
ละ 9,500 บาท

95,000 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

2 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบ
มือถือ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 10,200 บาท

20,400 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

10 ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว
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ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภัณฑ์

ต.ค.

ที่

11 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1 ปรับปรุงซ่อมแซมกระเช้าลอยฟ้าให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

3,755,000 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

2 ซ่อมประจําปี (Overhaul) เครื่องสูบน้ํา
มอเตอร์และเกียร์เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ
มอเตอร์สายพานลําเลียง มอเตอร์ประตู
ระบายน้ํา ของสถานีสูบน้ําระบบระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วม
1. ประมาณการราคา-กําหนดราคากลาง
2. ขออนุมัติดําเนินการ-จัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ดําเนินการก่อสร้าง

800,000 สํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

รวม

28,316,950
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ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภัณฑ์

ต.ค.

ที่

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ไม่ต่ํากว่าขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี

2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2 - ชุดไมโครโฟน สําหรับห้องประชุม
ไมโครโฟน 15 ตัว พร้อมเครื่องควบคุม
จํานวน 1 ชุด

787,000 กองสวัสดิการสังคม

70,000 กองสวัสดิการสังคม
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ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของครุภัณฑ์

ต.ค.

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
ประเภทครุภัณฑ์

ผด.02

3 ครุภัณฑ์กีฬา

1 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง ดังนี้
1.เครื่องบริหารแบบฝึกก้าวเดินคู่
จํานวน 12 ตัวๆ ละ 39,000 บาท
2.เครื่องบริหารหน้าท้อง (ม้า-โยก)
จํานวน 12 ตัวๆ ละ 35,000 บาท
3.เครื่องบริหารก้าวเดินสลับเท้า
จํานวน 12 ตัวๆ ละ 35,000 บาท
4.เครื่องบริหารแบบจักรยานก้าวเดิน
จํานวน 12 ตัวๆ ละ 35,000 บาท
5.เครื่องบริหารบิดเอว 4 จุด
จํานวน 12 ตัวๆ ละ 35,000 บาท
6.เครื่องบริหารหัวไหล่แบบดึงลงแบบคู่
จํานวน 12 ตัวๆ ละ 49,000 บาท
7.เครื่องบริ2 ตัวๆ ละ 39,000 บาท
8.เครื่องบริหารแบบขาเหยียดตรง
จํานวน 12 ตัวๆ ละ 39,000 บาท
9.เครื่องบริหารหัวไหล่และหน้าอก
จํานวน 12 ตัวๆ ละ 37,000 บาท
10.เครื่องบริหารแบบนวดหลัง
จํานวน 12 ตัวๆ ละ 31,000 บาท

4,488,000 กองสวัสดิการสังคม

รวม

5,345,000
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ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภัณฑ์

ต.ค.

ที่

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สํานักงาน

1 ตู้เอกสารบานเปิด

16,200 สํานักการศึกษา

2 เก้าอี้สํานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
58x59x100-103 ซม. แบบหนัง มีท้าวแขน
ปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 1 ตัว

4,500 สํานักการศึกษา

3 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า
18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600
บาท

57,200 สํานักการศึกษา

4 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า
24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 32,400
บาท

64,800 สํานักการศึกษา

ขนาดไม่น้อยกว่า 91.6x45.7x183 ซม. มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชั้น จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,400 บาท

รวม

142,700
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ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของครุภัณฑ์

ต.ค.

8. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
ประเภทครุภัณฑ์

ผด.02

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์โรงงาน

1 เครื่องปั๊มลม แบบลูกสูบ 3 สูบ

98,000 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

2 ชุดเครื่องมือช่าง ชุดใหญ่ 220 ชิ้น (พร้อมตู้มี
ล้อเลื่อน) จํานวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 80,000 บาท

400,000 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

3 ตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู จํานวน 5 ตู้ๆ
ละ 7,500 บาท

37,500 สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

4 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
2.00x0.80 ม. จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท

4,000 สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

5 เก้าอี้สํานักงานหุ้มหนังสีดํา มีพนักพิง
มีที่เท้าแขน สามารถปรับระดับสูง-ต่ําได้
ขนาด 57x59x91 ซม. จํานวน 5 ตัวๆ ละ
2,000 บาท

10,000 สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

6 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
ที่มีความสว่าง 3,000 ANSI Lumaens
ความละเอียด 1024x768XGA
จํานวน 1 เครื่อง

33,000 สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
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9. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ที่
ประเภทครุภัณฑ์

ผด.02

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุม
120 นิ้ว จอม้วนเก็บในกล่องได้บังคับจอ
ขึ้น-ลงหยุดด้วยสวิทซ์ ใช้ไฟฟ้า AC.220 โวลท์
50 เฮินตซ์ จํานวน 1 เครื่อง

10,400 สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

8 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า
13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
และชุดโปรดแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 20 ชุดๆ
ละ 22,600 บาท

23,000 สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
452,000 สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA และชุดโปรดแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 12 ชุดๆ ละ 28,600 บาท

343,200 สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
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ที่

3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผลและชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 24,800 บาท

49,600 สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง

7,900 สํานักการช่าง

5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
แบบ Network จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
12,000 บาท

24,000 สํานักการช่าง

6 เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ ขนาด 24 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

43,500 สํานักการช่าง

รวม

1,536,100

159

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

พ.ศ.2560
ก.พ.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภัณฑ์

ต.ค.

ที่

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2
เครื่อง ๆ 23,000 บาท

46,000 สถานธนานุบาล

2 ครื่องพิมพ์สําหรับพิมพ์ตั๋วรับจํานํา และ
ใบเสร็จรับเงินไถ่ถออน-ส่งดอกเบี้ย จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 25,000 บ.

50,000 สถานธนานุบาล

รวม

96,000
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10. งบรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล
ที่
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์

ผด.02

