คานา
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และประโยชนของแผนการดาเนินงาน รวมทั้งรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่แสดงถึงการดาเนินงานจริง โดยแต่ละโครงการซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ไดรับงบประมาณดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
เพื่อมุ่งไปสูการบรรลุ วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนการดาเนินงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติง านของผู้ มีห น้ าที่ รับผิ ช อบในการติดตามและประเมินผลเพื่อ นาผลที่ได้ ไปปรั บปรุ ง
การดาเนินงาน ให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลนครหาดใหญ่
ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
นครหาดใหญ่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนการดาเนินงานของเทศบาล
นครหาดใหญ่จนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เทศบาลนครหาดใหญ่

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1
บทนา
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2

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 1
บทนา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ป ระกาศใช้แ ผนพัฒ นาท้อ งถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการ ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 จึงได้จัดทาแผนการดาเนิน งาน ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ.2562 ขึ้น โดยแสดงถึงรายละเอีย ดโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
โดยสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังตาราง
ตารางที่ 1 จานวนโครงการและงบประมาณ เฉพาะปี พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
และแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

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

(เฉพาะปี พ.ศ.2562)
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

184
19

661,237,100
38,518,000

117
13

248,587,700
7,960,000

25
54

24,637,000
405,086,350

10
36

18,950,000
46,977,850

199

1,691,988,950

126

113,113,400

481
100

2,821,467,400
100

302
62.79

435,588,950
15.44

จากตารางที่ 1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี พ.ศ.2562
จานวน 481 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 2,821,467,400.- บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 แล้ว จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพื่ อนาโครงการสู่การปฏิบัติ
จานวน 302 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 62.79) งบประมาณ 435,588,950.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 15.44)
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วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้กับส่วนต่ างๆ ให้ดาเนินไปโดยไม่ซ้าซ้อนกัน ในส่วนของแผนการดาเนินงานของเทศบาล
นครหาดใหญ่ ประจาปี พ.ศ.2562 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อนาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ
จริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 27 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
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ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงานประจาปีทาให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึง
กิจกรรม การดาเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ได้อย่างชัดเจน
2. แผนการดาเนินงานประจาปีทาให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ สามารถ
นาแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงานประจาปีทาให้ผู้มีหน้าที่กากับดูแลโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
สามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น
4. แผนการดาเนินงานประจาปีทาให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถนา
ข้อมูลที่ได้รับ ไปรายงานให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้ารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ต่อไป
----------------------------------
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ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1.2 แผนงานการศึกษา
1.2.1 แผนงานการศึกษา (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน
1.8 แผนงานงบกลาง
รวม

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้ หมด

จานวน
งบประมาณ

7
41
1
15
24
2

2.32
13.58
0.33
4.97
7.95
0.66

15,610,000
120,142,500
1,672,000
40,968,000
24,870,000
4,600,000
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6.29

14,900,000

3
2

0.99
0.66

700,000
23,000,000

3
117

0.99
38.74

2,125,200
248,587,700

4

ผด.01

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด
3.58
27.58
0.38
9.41
5.71
1.06

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด/สนักการช่าง
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการสาธารณสุขฯ
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา

3.42 สานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
0.16 กองสวัสดิการฯ
5.28 สานักการสาธารณสุขฯ
สานักการช่าง
0.49 กองสวัสดิการสังคม
57.07

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
2.1.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(งบอุดหนุนจากจังหวัดสงขลา)
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3.3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
รวม

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้ หมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1
1

0.33
0.33

80,000
1,400,000

0.02 สานักการศึกษา
0.32 สานักการศึกษา

11
13

3.64
4.30

6,480,000
7,960,000

1.49 สานักการช่าง
1.83

1
1
2
6

0.33
0.33
0.66
1.99

50,000
5,000,000
6,800,000
7,100,000

0.01
1.15
1.56
1.63

10

3.31

18,950,000

4.35

5

สานักการศึกษา
สานักการคลัง
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานสาธารณสุข
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.6 แผนงานการพาณิชย์
4.7 งบรายจ่ายเฉพาะการการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทัง้ สิ้น

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้ หมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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5.30

29,248,000

3
8
1
5
2
1
36

0.99
2.65
0.33
1.66
0.66
0.33
11.92

1,723,650
2,231,200
1,000,000
5,360,000
7,400,000
15,000
46,977,850

0.40
0.51
0.23
1.23
1.70
0.00
10.78

สานักปลัด
สานักการสาธารณสุขฯ
สานักการสาธารณสุขฯ
สานักการช่าง
สานักปลัด
สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ

1
122
2
1
126
302

0.33
40.40
0.66
0.33
41.72
100

400,000
110,490,400
2,000,000
223,000
113,113,400
435,588,950

0.09
25.37
0.46
0.05
25.97
100

สานักปลัด
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง

6

6.71 สานักปลัด
สานักการคลัง
กองวิชาการฯ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 ชุดเฉพาะกิจพิทกั ษ์เมืองหาดใหญ่ จ้างบุคคลธรรมดา ดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน
2 ตาสับปะรด

ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับ
ทางราชการ

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย
4 อบรมสัมมนาหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)
(หลักสูตรจัดตั้ง)

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ลดความเสียหายจาก
เหตุสาธารณภัยได้

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

5,760,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

200,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

1,000,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

150,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

7

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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
แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

5 จัดฝึกอบรมพนักงานป้องกัน
และพนักงานรักษาความสงบ

จัดฝึกอบรมพนักงานป้องกันและพนักงาน
รักษาความสงบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

300,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

6 จัดฝึกอบรมสาธารณภัยขั้น
พื้นฐาน

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน
ให้กับพนักงานเทศบาล

200,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

7 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่าย จ้างเหมาบริการระบบเครือข่าย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม
ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ อุปกรณ์การทางานครบชุดในพื้นที่เทศบาล
นครหาดใหญ่
รวม

8,000,000 เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

15,610,000

8

สานักการช่าง

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 สอนภาษาต่างประเทศใน
โรงเรียนเทศบาล

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

4,500,000 ร.ร.เทศบาล 1-5

2 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค/ประเทศ

ร่วมแสดงผลงานนักเรียน ครู และร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการ

1,500,000 - ระดับภาค จ.ระนอง สานักการศึกษา
- ระดับประเทศ
หน่วยศึกษานิเทศก์
จ.ร้อยเอ็ด

3 นิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษา

- จัดการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ครู
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
- นิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลอย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ปี

400,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์

4 การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาล

จัดประชุมผู้บริหารและพนักงานครูเทศบาล
ทุกคน ร่วมวิเคราะห์ผลมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ต้องปรับปรุงจากการสอบ O-NET

150,000 ร.ร.เทศบาล 1-6

สานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

5 พัฒนาการจัดการเรียนรู้

ขยายพื้นที่สารวจ Lichen ในเขตชุมชน และ
จัดนิทรรศการสรุปผลงาน

200,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

9

สานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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
แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

6 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
จริยธรรม

- จัดกิจกรรมห้องเรียนอริยะ
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ด้านคุณธรรมในเขตพระนคร

300,000 - ร.ร.เทศบาล 1-6
- ดูงานโรงเรียนใน
เขตพระนคร

สานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

7 จัดกิจกรรมวันครูเทศบาล

- จัดกิจกรรมประกอบพิธที างศาสนาเนื่องใน
วันครู
- กิจกรรมบูชาครูบรู พาจารย์
- การอ่านสารวันครู
- กิจกรรมมอบความรู้ให้แก่ครู

200,000 หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียนสังกัด
เทศบาล)

เบิกหักผลักส่งงบประมาณลงสถานศึกษา
เพื่อดาเนินการในกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน - จัดกิจกรรมฝึกซ้อมด้านดนตรีให้กับ
ด้านดนตรี
นักเรียน เพื่อมีทกั ษะในด้านดนตรี
- สรรหาและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านดนตรี
10 Smart Kids Camp

- จัดอบรมและเข้าค่ายของนักเรียนชั้น อ.1ป.1 เข้าร่วมโครงการฯ
- ปรับพื้นฐานความรู้ พร้อมเสริมทักษะให้กับ
นักเรียนในด้านทางวิชาการของภาษา

61,655,000 ร.ร.เทศบาล 1-6

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน,
ฝ่ายวิชาการ

500,000 ร.ร.เทศบาล 1, 3, 4, 6 สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.1,
3, 4, 6
50,000 ร.ร.เทศบาล 6

10

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

11 รวมพลังสร้างลูกรักเป็นนักอ่าน - ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น อ.1-ป.1 เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 250 คน
- จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้แก่ผู้ปกครอง
และครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

70,000 ร.ร.เทศบาล 6

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

5,685,000 ร.ร.เทศบาล 1, 3, 4

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.1,
3, 4

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับ
มัธยมศึกษา)

เบิกหักผลักส่งงบประมาณลงสถานศึกษา
ตามที่เทศบาลจัดสรรด้านอาหารกลางวัน
ระดับมัธยมศึกษา

13 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
นักเรียนปฐมวัย ศพด.

- กิจกรรมอ่านสร้างสุข
- กิจกรรมพาน้องมองโลก
- กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

50,000 - ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สานักการศึกษา
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ ฝ่ายการศึกษานอก
มุสลิม
โรงเรียนฯ
- สถานที่อื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม

14 จัดกิจกรรมใส่ใจสุขภาพ

กีฬาสีสัมพันธ์ "หมัดยาเม๊าะเกมส์"

30,000 สนามกีฬาจิระนคร

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
ศพด. มัสยิดหมัด
ยาเม๊าะมุสลิม

200,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

15 รวบรวมประวัติความเป็นมาของ - จัดพิมพ์หนังสือชุด 5
เมืองหาดใหญ่
- จัดการประชุม
- จัดทาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ทางโซเชียล

11
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ก.ย.

ที่
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16 พัฒนาศักยภาพการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการแก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาล ในการเขียน
โครงการเพื่อเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ และ
เสนอขอใช้จ่ายงบประมาณ จานวนไม่น้อย
กว่า 150 คน

17 จัดการเรียนการสอน พัฒนา
จัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนสู่ความ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา เป็นเลิศด้านกีฬา – กรีฑา
– กรีฑา
18 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิม
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

100,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

1,800,000 ร.ร.เทศบาล 1

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.1

488,400 ร.ร.เทศบาล 5

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

19 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น
- งานรื้อถอนอาคารเดิม
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) - งานก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น

25,370,000 ร.ร.เทศบาล 5

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

20 ปรับปรุงเปลี่ยนแผ่นหลังคา
- งานรื้อถอนหลังคาเมทัลชีตเดิม
เมทัลชีต พร้อมอุปกรณ์ อาคาร - เปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 ชั้น อนุบาล
เรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 6
(อนุบาลในฝัน)

890,000 ร.ร.เทศบาล 6

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
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21 พัฒนาระบบไอซีทเี พื่อจัดการ
เรียนรู้

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
- งานเดินสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ
- เต้ารับสายแลน
- รางแบนสาหรับเก็บสายไฟ
- ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

170,000 ร.ร.เทศบาล 6

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.
เทศบาล 6

22 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กับนักเรียนและ
นักเรียนและครู สู่ Thailand 4.0 ครูพี่เลี้ยงให้มีทกั ษะศตวรรษที่ 21 มีความ
พร้อมสู่ยุค Thailand 4.0

600,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์

23 การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา
24 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อ
การเรียนการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษาและวิชาพุทธศาสนาใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
- จัดซื้อสื่อการสอน
- จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรของวิชา
อิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนา
- จัดซื้อสื่อการสอน

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

สานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
สานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

25 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ศึกษาดูงาน จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้ในการ
ปฏิบตั ิงานและตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ
(โรงเรียนเทศบาล 1-6, ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก,
สานักการศึกษา)

2,900,000 ภายในประเทศ

13

สานักการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

26 จัดนิทรรศการการจัดการศึกษา - จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน
ปฐมวัย
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
- การแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียน
ระดับปฐมวัย

300,000 หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

27 เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ใน
ต่างภูมิภาค ให้แก่นักเรียน
- นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่
แปลกใหม่จากกิจกรรมทัศนศึกษา

120,000 ภายในประเทศ

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.5, 6

28 สอนสองภาษาอนุบาลในฝัน

จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่
นักเรียน โดยมีเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน

29 จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวติ

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรมเรื่องน่ารู้
- นิทรรศการ
- อื่น ๆ

30 ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
เรียนการสอนการบริหารตาม สถานศึกษาพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

4,000,000 ร.ร.เทศบาล 6

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.6

100,000 ห้องสมุดประชาชน สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
600,000 ร.ร.เทศบาล 1-6
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สานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

31 จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส - จ้างเหมาครูสอนเด็กด้อยโอกาส จานวน 1
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ราย
- การจัดกิจกรรมการสอน/นันทนาการ

250,000 - ชุมชนในเขต
สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายการศึกษานอก
- สถานที่อื่น ๆ ตาม โรงเรียนฯ
ความเหมาะสม

32 จัดกิจกรรมในหอศิลป์นคร
หาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ

นิทรรศการศิลปะ 5 นิทรรศการ

500,000 - หอศิลป์นคร
สานักการศึกษา
หาดใหญ่เฉลิมพระ ฝ่ายการศึกษานอก
เกียรติฯ
โรงเรียนฯ
- ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

33 จัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นคร
หาดใหญ่

- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 2 ราย
- ให้บริการทางวิชาการ
- นิทรรศการดาราศาสตร์

600,000 ศูนย์การเรียนรู้
สานักการศึกษา
วิทยาศาสตร์ดารา
ฝ่ายการศึกษานอก
ศาสตร์นครหาดใหญ่ โรงเรียนฯ

34 จัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้
ICT เทศบาลนครหาดใหญ่

ค่ายยุวชน ICT 2 วัน 1 คืน

100,000 จ.สตูล

35 จัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

จัดแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมประสบการณ์ภายใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม

20,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม
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สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
ศพด. มัสยิดหมัด
ยาเม๊าะมุสลิม
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

180,000 อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ
จ.ประจวบคีรีขันธ์

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

36 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรัก
วิทยาศาสตร์
(Science Kids Camp)

ค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน

37 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (งานการศึกษาไม่
กาหนดระดับ)

เบิกหักผลักส่งงบประมาณลงศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

1,314,100 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

38 SMART STUDENT

- การคัดเลือก
- การทัศนศึกษา/การเข้าค่าย

1,200,000 - ในประเทศ
- ต่างประเทศ

สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ

39 จัดกิจกรรม HAPPY FOR ALL กิจกรรมส่งมอบมุมรักการอ่านชุมชน และ
ส่งต่อหาดใหญ่ให้เป็น"มหานคร อุปกรณ์
แห่งความสุข"
40 ประกวดวงโยธวาทิต

- จัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนด้านดนตรี
- จัดหาวัสดุด้านดนตรี เพื่อใช้ในการแข่งขัน

200,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่
1,000,000 ภายในประเทศ
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สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
โรงเรียนฯ
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.1
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ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

41 ส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระบบ EIS (STEM)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- นักเรียนสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
- ทาการทดลองกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- จัดทาโครงงาน/ชิ้นงาน STEM
- เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

850,000 ร.ร.เทศบาล 6

120,142,500

17

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน ร.ร.ท.6

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
เบิกหักผลักส่งงบประมาณค่าอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโคก สาหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
สมานคุณ

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

1,672,000 ร.ร.วัดโคกสมานคุณ

1,672,000

18

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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
แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 พัฒนาสุขาภิบาลสถาน
ประกอบการด้านอาหาร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1.สุ่มตรวจเฝ้าระวังเชื้อจุลินทรีย์และสาร
ปนเปื้อนในอาหาร
2.จัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายใน
"ห้องเรียนอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค" และ
สรุปผลดาเนินงานของเครือข่าย
3.เครือข่าย อสม.ตรวจสอบร้านอาหารและ
แผงลอยในชุมชน

70,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ

2 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 1. สุ่มตรวจเฝ้าระวังเชื้อจุลินทรีย์และสาร
อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค
ปนเปื้อน ในอาหารและยาและเครื่องสาอางค์
2. สนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครฯ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
และโรงเรียน
3.ตั้งจุดตรวจสอบสารปนเปื้อนและจัด
กิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์สัญจรในตลาด
4.กิจกรรมสวยใส เครื่องสาอางค์ปลอดภัยใน
ชุมชน
5.ห้องเรียนอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค

40,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
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พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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
1.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ

ผด.02
แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุข

เพื่อดาเนินโครงการตามแนวพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

2,060,000 ชุมชน 103 ชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งส่งเสริม
สุขภาพ

4 มหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่
ไทยแลนด์ 4.0

จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพดี
หาดใหญ่ไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่

6,000,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สานักการ
สาธารณสุขฯ

5 อบรมและศึกษาดูงาน
จัดอบรมตัวแทนชุมชนคัดแยกขยะ
การจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน จานวน 35 คน ผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 10 คน
รวม 45 คน

328,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สานักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

6 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตัวแทนทุกภาคส่วน

285,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ ทั้ง 4
เขต 103 ชุมชน

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค

7 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก 1.สารวจประชากรสุนัขและแมว
โรคพิษสุนัขบ้า
2.ดาเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่

300,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
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พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

8 อบรม/ประชุม อาสาสมัคร
1. จัดอบรมให้ความรู้สมาชิกอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกเพื่อให้เข้าใจใน ท้องถิ่นรักษ์โลก
บทบาทและหน้าที่
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อถล.ให้
ประชาชนรับทราบ

100,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

1. ขออนุมัติดาเนินโครงการ
2. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการประเมินแผง
ตลาดสด
3. กาหนด วัน เวลา และสถานที่จัดอบรมให้
ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4. ตรวจประเมินแผงในตลาดสดตามแบบ
ตล.1
5. รณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3,000,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

25,000,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ ทั้ง 4
เขต 103 ชุมชน

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

9 จ้างเหมากวาดดูแลรักษาความ
สะอาด พื้นที่เขต 2 เทศบาล
นครหาดใหญ่

10 จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูล จ้างเหมาเอกชนดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
ฝอย ด้านทิศตะวันตกของรถไฟ เขต 3 บางส่วน และเขต 4 ทั้งหมด
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พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

11 ก่อสร้างที่พกั พิงสัตว์

จัดสร้างที่พกั พิงสัตว์
- ปรับพื้นที่
- ทารั้วรอบบริเวณ
- ทาประตูเข้าออก 1 ชุด
- สร้างอาคารที่พกั พิง มีโรงเรือน 1 หลัง

12 คัดแยกขยะ

ส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ใน
โรงเรียนและชุมชน จานวน 18 แห่ง ให้
สามารถลดประมาณขยะและคัดแยกขยะทั้ง
4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย และขยะทั่วไปได้อย่างเป็น
ระบบ และมีครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 60

13 ส่งเสริมการทาน้าหมักชีวภาพ/ 1. ให้ประชาชนคัดแยกขยะอินทรีย์
ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ในชุมชน 2. ส่งเสริมการนาขยะอินทรีย์กลับมาใช้
ประโยชน์
3. ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่เทศบาลต้อง
นาไปกาจัด
14 รณรงค์มัดปากถุง ทิ้งตาม
กาหนดลดปริมาณขยะ

1. ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
แจกเอกสารไปยังชุมชน,หน่วยงานภาครัฐ,
เอกชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2,500,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์

450,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

85,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ กลุ่ม
งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

500,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่
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สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

15 แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ
"สูงวัย นครหาดใหญ่เกมส์"

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

250,000 สนามกีฬาจิระนคร

40,968,000
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งส่งเสริม
สุขภาพ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 จัดการแข่งขันกีฬา "อนุบาลช้าง เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาต่าง ๆ ของจังหวัด
น้อยเกมส์ "
สงขลา เข้าร่วมการแข่งขัน จานวนประมาณ
1,400 คน

270,000 สนามกีฬาจิระนคร

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

2 จัดกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ร.ร. เทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการ
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประมาณ 400 คน
รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้และ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

5,000,000 - รอบคัดเลือกระดับ
ภาค อบจ.สงขลา
- รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ทน.
เชียงใหม่

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

500,000 ลานจอดรถ สนาม
กีฬาจิระนคร

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

3 จัดกิจกรรมจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

- การอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี
- การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง
รัชกาลที่ 9
- การแสดงความสามารถของเด็กบนเวที
- มอบประกาศเกียรติคุณแก่เด็กเรียนดี

4 จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ หาดใหญ่แชมป์
หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์
เปี้ยนชิพส์ ประเภทเยาวชน ประชาชน และ
สูงอายุ

200,000 โรงยิมเนเซียม สนาม สานักการศึกษา
กีฬา จิระนคร
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02
แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

5 จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
ชิงแชมป์นครหาดใหญ่

การแข่งขันแบดมินตันรุ่นอายุไม่เกิน 12, 14,
16, 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว

100,000 อาคารแบดมินตัน
สนามกีฬาจิระนคร

6 จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสชิงแชมป์นครหาดใหญ่

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์นคร
หาดใหญ่ ประเภทเยาวชน ประชาชน และ
สูงอายุ

100,000 โรงยิมเนเซียม สนาม สานักการศึกษา
กีฬา จิระนคร
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

7 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ

- มอบรางวัลคนดีศรีนครหาดใหญ่
- นิทรรศการ รางวัลของเยาวชน

50,000 หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

8 จัดกิจกรรมมหกรรมไท้เก๊ก
เทศบาลนครหาดใหญ่

- เข้าร่วมการแข่งขันของสมาคมไท้เก๊ก
(ประเทศไทย)
- เข้าร่วมมหกรรมไท้เก๊กภาคใต้

180,000 - กรุงเทพฯ
- จ.สุราษฎร์ธานี

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

9 เยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง

- ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
- นิทรรศการ ป.ป.ช./ป.ป.ท.
- ซุ้มกิจกรรม

100,000 - หอประชุมเทศบาล สานักการศึกษา
นครหาดใหญ่
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
- ห้องประชุมร.ร.
และเยาวชน
เทศบาล 2

10 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดู
ร้อน

เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา และอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
ประมาณ 2,000 คน

600,000 ภายในสนามกีฬา
สานักการศึกษา
จิระนคร และสถานที่ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
อื่น ๆ ตามความ
และเยาวชน
เหมาะสม
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

11 จัดงานรัฐพิธี

จัดงานรัฐพิธี
- วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม 2561
- วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28
กรกฎาคม 2562
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

2,000,000 - สวนสาธารณะ
สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายส่งเสริม
- บริเวณ ถ.เสน่หา ศาสนาฯ
นุสรณ์
- หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

12 จัดงานประเพณีวนั สาคัญทาง
ศาสนา

พิธเี วียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วิสาขบูชา
และอาสาฬหบูชา

90,000 บริเวณลานพระพุทธ สานักการศึกษา
มงคลมหาราช
ฝ่ายส่งเสริม
สวนสาธารณะ
ศาสนาฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่

13 สืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นบุญ
สารทเดือนสิบ

- กิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบตั ิทาขนมเดือนสิบ
- นิทรรศการ

50,000 ร.ร.เทศบาล 1

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

14 จัดการแข่งขันหาดใหญ่สเก็ตชา เด็กและเยาวชนจากชมรม สถาบัน หน่วยงาน
เล้นจ์
องค์กร สถานศึกษา และผู้ที่สนใจอื่น ๆ เข้า
ร่วมการแข่งขันประมาณ 150 คน

100,000 ลานสเก็ตชุมชน
สานักการศึกษา
พรุแม่สอน (ด้านข้าง ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
ห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า) และเยาวชน

15 จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

600,000 ลานหน้าสนามกีฬา
กลางจิระนคร

- นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
- การแสดงนาฏศิลป์ไทย/ดนตรีไทย
- การประกวดคัดลายมือ
- การแสดงศิลปะพื้นบ้าน
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

16 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง
- งานซ่อมโครงสร้างท้องพื้น
อัฒจันทร์ด้านทิศใต้ สนามกีฬา - งานซ่อมโครงสร้างคาน
กลางจิระนคร
- งานซ่อมโครงสร้างเสา
17 จัดการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์
นครหาดใหญ่

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

2,760,000 สนามกีฬาจิระนคร

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

เด็กและเยาวชนจากชมรม สถาบัน หน่วยงาน
องค์กร สถานศึกษา และผู้ที่สนใจอื่น ๆ เข้า
ร่วมการแข่งขันประมาณ 250 คน

300,000 สนามเทนนิสเทศบาล สานักการศึกษา
นครหาดใหญ่ ภายใน ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
สนามกีฬาจิระนคร และเยาวชน

18 จัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ ทีมจากสถานศึกษา ชมรม หน่วยงาน องค์กร
นครหาดใหญ่
สถานศึกษา และทีมที่สนใจ จานวนประมาณ
160 ทีม รวมเป็นจานวน 2,400 คน

150,000 อาคารฟุตซอล
สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
ภายในสนามกีฬา
และเยาวชน
จิระนคร

19 ส่งเสริมกิจกรรมวงหาดใหญ่
ออเคสตร้า

มีการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ โดย
เปิดรับสมัครเด็กที่เข้าเรียนใหม่และเด็กที่
เรียนอยู่ก่อนหน้า จานวนประมาณ 80 คน

20 จัดงานต้อนรับปีใหม่วถิ ีพทุ ธ

- พิธที าบุญตักบาตร
- ฟังเทศน์

21 จัดงานประเพณีสงกรานต์

- การประกวดนางสงกรานต์
- พิธที าบุญตักบาตร
- พิธรี ดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
- ขบวนคาร์นิวลั
- การแสดงคอนเสิร์ต

1,500,000 อาคารฟุตซอล สนาม สานักการศึกษา
กีฬาจิระนคร
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
120,000 บริเวณหน้าสานักงาน สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
6,200,000 บริเวณแยกธรรมนูญวิถี สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

27

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

22 จัดโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นใต้

- อบรมเชิงปฏิบตั ิการโนราเยาวชนฯ
- สาธิตการทาเทริด/รูปหนังตะลุง
- พิธโี นราโรงครู
- นิทรรศการโนราโรงครู/หนังตะลุง

23 จัดงานประเพณีลอยกระทง

- การประกวดหนูน้อยนพมาศ/นางนพมาศ
- นิทรรศการสืบสานประเพณีลอยกระทง
- สาธิตและฝึกปฏิบตั ิการประดิษฐ์กระทงจาก
วัสดุธรรมชาติ

24 ทาบุญเดือนห้าห่มผ้าพระนอน

- แห่ผ้าห่มพระนอน
- สรงน้าพระนอน
- มหรสพ/การละเล่นพื้นบ้าน
รวม

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

600,000 ลานจตุรัสนคร
หาดใหญ่

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

3,200,000 บริเวณศาลากลางน้า สานักการศึกษา
สวนสาธารณะ
ฝ่ายส่งเสริม
เทศบาลนครหาดใหญ่ ศาสนาฯ
100,000 วัดมหัตตมังคลาราม

24,870,000
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ที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 อุดหนุนสมาคมส่งเสริมกีฬา
นครหาดใหญ่

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา/การ
อบรมพื้นฐานกีฬา

2,000,000 ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

2 สนับสนุนกิจการด้านศาสนา
- อุดหนุนกิจการวัดมหัตตมังคลาราม เพื่อ
และการอนุรักษ์ บารุงรักษา
จัดโครงการอบรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต - อุดหนุนกิจการวัดหงษ์ประดิษฐาราม เพื่อ
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
จัด โครงการส่งเสริมศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

100,000 วัดมหัตตมังคลาราม

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

100,000 วัดหงษ์ประดิษฐาราม สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

- อุดหนุนกิจการวัดโคกสมานคุณ เพื่อจัด
โครงการเข้าค่ายเยาวชน, โครงการส่งเสริม
เยาวชนเข้าวัดวันอาทิตย์เด็กและเยาวชน เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 150 คน

200,000 วัดโคกสมานคุณ

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

- อุดหนุนกิจการมัสยิดมะมูดีย๊ะ เพื่อจัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ,
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มัสยิดมะมูดีย๊ะ

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

ผด.02
แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

- อุดหนุนกิจการมัสยิดหน้าควน (นูรุดดีน)
เพื่อจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

350,000 มัสยิดหน้าควน (นูรุด สานักการศึกษา
ดีน)
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

- อุดหนุนกิจการมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม
หาดใหญ่ เพื่อจัด โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม , โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือน
รอมฎอน

200,000 มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม

- อุดหนุนกิจการมัสยิดกลางดีนุลอิสลาม
(มัสยิดสถานี 2) เพื่อจัด โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม , โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มัสยิดกลางดีนุล
สานักการศึกษา
อิสลาม (มัสยิดสถานี ฝ่ายส่งเสริม
2)
ศาสนาฯ

- อุดหนุนกิจการมูลนิธเิ สียงสัจธรรมเพื่อจัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มูลนิธเิ สียงสัจธรรม

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

- อุดหนุนกิจการมูลนิธสิ ะอีด เพื่อจัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ,
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 มูลนิธสิ ะอีด

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

- อุดหนุนกิจการสมาคมคนตาบอดมุสลิม
เพื่อจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

50,000 สมาคมคนตาบอด
มุสลิม

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

อุดหนุนกิจการสมาคมมุสลิมหาดใหญ่ เพื่อจัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

150,000 สมาคมมุสลิมหาดใหญ่ สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
30

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

- อุดหนุนกิจการสมาคมชาวเหนือ-อีสาน
เพื่อจัด โครงการงานประเพณียี่เป็ง, โครงการ
งานตานก๋วยสลาก, โครงการงานขันโตกดิน
เนอร์ปี๋ใหม่เมือง

550,000 สมาคมชาวเหนืออีสาน

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

- อุดหนุนกิจการคริสตจักรหาดใหญ่ เพื่อจัด
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

150,000 คริสตจักรหาดใหญ่

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

- อุดหนุนกิจการคริสตจักรพระสิริ เพื่อจัด
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

150,000 คริสตจักรพระสิริ

สานักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

รวม

4,600,000
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ที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ชมรมผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

300,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 อบรมพัฒนาศักยภาพและทัศน ให้ความรู้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และ
ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งและ
ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

800,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

3 อบรมพัฒนาศักยภาพและทัศน อบรมให้ความรู้ อสม. และศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูล สาธารณสุขมูลฐาน
ฐาน

800,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

4 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความ คณะกรรมการบริหารชุมชนและเครือข่าย
เข้มแข็งชุมชน
องค์กรชุมชนทั้ง 103 ชุมชน
5 ประชุมกรรมการชุมชน
จัดประชุมกรรมการชุมชน
6 เสริมสร้างศักยภาพเยาวชน
เทศบาลนครหาดใหญ่

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น
ให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว

7 ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว

จัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว

4,800,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
200,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
200,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
300,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02
แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

8 สัมมนาคณะกรรมการชุมชน
ด้านการจัดการชุมชน
9 บ้านพี่เลี้ยง

สัมมนาคณะกรรมการชุมชนด้านการจัดการ
ชุมชนและศึกษาดูงาน
จัดอบรมทักษะช่วยเหลือตัวเองจากของเหลือ
ใช้แล้ว นามาเป็นอุปกรณ์แก้ไขปัญหาน้าท่วม
เช่น เสื้อชูชีพ

5,000,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
100,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

10 พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
(สวนผักคนเมือง)
11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

พัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักในชุมชนโดย
การนาขยะมาใช้ประโยชน์
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนารถและคัดเลือกแม่ดีเด่น
เพื่อรับโล่

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

12 กิจกรรมวันสตรีสากล

จัดกิจกรรมวันสตรีสากล จัดกิจกรรมกลุ่ม
สตรีอาสาพัฒนาและมอบเกียรติบตั รแก่สตรี
ดีเด่น

200,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

13 พัฒนาศักยภาพสตรี

จัดให้มีการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ
สมาชิกสตรี
จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สนใจในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่
จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อให้เข้าใจ
แนวคิดของเงินสัจจะ
จัดให้มีการอบรมสัมมนาและแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติดในชุมชน

14 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
15 เพิ่มศักยภาพองค์กรเครือข่าย
สวัสดิการชุมชน
16 ปลอดยาเสพติดในชุมชน

1,000,000 กองสวัสดิการฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่
200,000 กองสวัสดิการฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่
200,000 กองสวัสดิการฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่
200,000 กองสวัสดิการฯ
เทศบาลนครหาดใหญ่
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กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
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ที่

โครงการ

17 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาเพื่อส่งเสริม
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์เทศบาลนคร
หาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

100,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

18 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
จัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาอาชีพของ
อาชีพสตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ กลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรี
เทศบาลนครหาดใหญ่

100,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

19 ส่งเสริมการกาหนดมาตรฐาน
และออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

100,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการออกแบบ
และสร้างตัวอย่างต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์มาตรฐาน
รวม

14,900,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส

500,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของผู้สูงอายุ

100,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ คนพิการ

จัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของผู้พกิ าร

100,000 กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่

รวม

700,000
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1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ

ผด.02
แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 บริหารจัดการระบบขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างดาเนินการกาจัดขยะมูล
เดิมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ฝอย
2 อบรมศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่รักษาความ
สะอาด

อบรม ศึกษาดูงานต่างพื้นที่ แก่ผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้างและผู้เกี่ยวข้องด้านรักษาความ
สะอาด
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

22,500,000 สถานที่กาจัดขยะมูล สานักการช่าง
ฝอยเทศบาลนคร
ส่วนช่างสุขาภิบาล
หาดใหญ่
500,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่และ
เทศบาลต่างพื้นที่

23,000,000
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สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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
1.7 แผนงานเคหะชุมชน
ที่
โครงการ

ผด.02
แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 สมทบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จ่ายสมทบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือน

1,606,800 เทศบาลนครหาดใหญ่ กองสวัสดิการสังคม

2 สมทบเบี้ยยังชีพผู้พกิ าร

จ่ายสมทบเบี้ยยังชีพผู้พกิ ารในแต่ละเดือน

422,400 เทศบาลนครหาดใหญ่ กองสวัสดิการสังคม

3 สมทบเบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

จ่ายสมทบเบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ในแต่ละเดือน
รวม

96,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ กองสวัสดิการสังคม
2,125,200
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.8 แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ

ผด.02
แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ - ประกวดนวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- นิทรรศการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

80,000 หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่

80,000
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

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.

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ส่งเสริมการเรียนรู้และศูนย์การ
เรียนรู้การบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ครู นักเรียน เรื่องการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอยในสถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง
2. จัดทาศูนย์การเรียนรู้ด้านขยะใน
สถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง

1,400,000 โรงเรียนสังกัด
สานักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายวิชาการ
และศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กมัสยิดหมัดยา
เม๊าะมุสลิม รวม 7 แห่ง

รวม

1,400,000
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งบอุดหนุนจากจังวหัดสงขลา)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชา
ภายในสวนสาธารณะ

ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชา
ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
โดยทาการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)
- ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์โรงเรือนเพาะชา
ขนาด 9.00 x 18.00 เมตร
- ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้า
- ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบจ่ายน้า
1. สารวจและประมาณราคา พร้อมเขียน
แบบแปลน
2. บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง พร้อมส่งจัดจ้าง
3. ดาเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

430,000 สวนสาธารณะ
สานักการช่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนการโยธา
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2 สร้างหลังคาคลุมตู้ทาน้าเย็นริม สร้างหลังคาคลุมโครงสร้างเหล็ก ขนาด
ทาง ภายในสวนสาธารณะ
1.50x2.50 ม. จานวน 4 หลัง ติดตั้งใน
ตาแหน่งที่มีตู้ทาน้าเย็นเดิม (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
1. สารวจและประมาณราคา พร้อมเขียน
แบบแปลน
2. บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง พร้อมส่งจัดจ้าง
3. ดาเนินการแล้วเสร็จ

400,000 สวนสาธารณะ
สานักการช่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนการโยธา ฝ่าย
สวนสาธารณะ

3 ก่อสร้างโรงจอดรถภายใน
สวนสาธารณะ

600,000 สวนสาธารณะ
สานักการช่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนการโยธา ฝ่าย
สวนสาธารณะ

ก่อสร้างโรงจอดรถโครงสร้างเหล็ก และ คสล.
ขนาด 15.00 x 55.00 ม. จานวน 1 หลัง
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
1. สารวจและประมาณราคา พร้อมเขียน
แบบแปลน
2. บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง พร้อมส่งจัดจ้าง
3. ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

4 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ ติดตั้งโคมไฟสนาม LED กาลังไม่ร้อยกว่า
น้าตกจาลองภายใน
100W พร้อมเสาสูง 3.00 ม. จานวน 30 โคม
สวนสาธารณะ
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
1. สารวจและประมาณราคา พร้อมเขียน
แบบแปลน
2. บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง พร้อมส่งจัดจ้าง
3. ดาเนินการแล้วเสร็จ
5 ก่อสร้างอาคารหอกระจายข่าว
ประชาสัมพันธ์ระบบดิจิตอล

ก่อสร้างอาคารหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งจอ
ป้ายประชาสัมพันธ์ระบบดิจิตอล
จานวน 1 หลัง บริเวณสวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)
1. สารวจและประมาณราคา พร้อมเขียน
แบบแปลน
2. บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง พร้อมส่งจัดจ้าง
3. ดาเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

500,000 สวนสาธารณะ
สานักการช่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนการโยธา ฝ่าย
สวนสาธารณะ

4,000,000 สวนสาธารณะ
สานักการช่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนการโยธา ฝ่าย
สวนสาธารณะ
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ส.ค.
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ที่

โครงการ

6 จัดกิจกรรมเรียนรู้เทศบาล
คาร์บอนต่าสู่ชุมชนและ
สถานศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1.อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล รวมถึงชุมชน
2.การสร้างเครือข่ายวิทยากรน้อยใน
สถานศึกษา รวมถึงชุมชน
3. การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดย
การสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็น
4.การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
โดยการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็น
5.การจัดทาชุดนิทรรศการในศูนย์เรียนรู้
เทศบาลคาร์บอนต่าชุมชน และสถานศึกษาที่
มีศักยภาพ
6.จัดทาเอกสารเผยแพร่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

100,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

7 ตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณที่มี
เสียงริมถนน
การจราจรหนาแน่น
8 ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่ใช้รถ
ใช้ถนน เกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษจาก
ยานพาหนะ

90,000 ถ.เพชรเกษม

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
80,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

9 จัดกิจกรรม รณรงค์ สร้าง
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ
จิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

80,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

10 จัดทาสื่อการเรียนรู้ในการรับมือ 1.จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่
2. จัดซื้อสื่อเพื่อการปฏิบตั ิงานเมื่อเกิดอุทกภัย

100,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

11 ส่งเสริมการใช้จักรยาน
ในชีวติ ประจาวัน

100,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

จัดทาเอกสารส่งเสริมการใช้จักรยานใน
ชีวติ ประจาวัน มีชุมชนที่ใช้จักรยานใน
ชีวติ ประจาวันคิดเป็นเขตละ 1 ชุมชน
รวม

6,480,000
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มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 สวนผักคนเมืองในโรงเรียน
เทศบาล 4

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

- จัดหาวัสดุฯ การดาเนินโครงการ
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนปลูกผักไว้บริโภคเอง
- จัดให้มีความรู้เรื่องดิน/ปุ๋ย/การบารุงรักษา
และการกาจัดศัตรูพชื

50,000 ร.ร.เทศบาล 4

รวม

50,000
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
ร.ร.ท.4

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 พัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX
3000 & LTAX GIS ของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
..........ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

1.จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อออกสารวจข้อมูล
ภาคสนาม
2.จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บรายได้
3.กาหนดพื้นที่ออกสารวจข้อมูลภาคสนาม โดย
สารวจข้อมูลเป็นรายเขตย่อย
4. ออกสารวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน
สิ่งปลูกสร้างและป้าย พร้อมถ่ายรูปภาพประกอบ
5.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดิน (ผ.ท.1)
- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
- บันทึกลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
6. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
(ผ.ท.2)
- บันทึกรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
- บันทึกลักษณะการใช้ประโยชน์ของโรงเรือน
7. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับป้าย (ผ.ท.3)
- บันทึกสถานที่ตั้งป้าย
- บันทึกชื่อและสถานที่อยู่ผู้ครอบครองป้าย
- บันทึกประเภทป้าย
- บันทึกข้อความป้าย

5,000,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

รวม

5,000,000
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
หาดใหญ่ และเพื่อเป็นการประสานความ
ร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน

2,000,000 ถนนเสน่หานุสรณ์

2 งานดนตรีในสวน
@ Hatyai Park

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ
เพื่อประชาสัมพันธ์สวนสาธารณะของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

4,800,000 สวนสาธารณะ
สานักปลัด
เทศบาลนครหาดใหญ่ งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

รวม

6,800,000
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สานักปลัด
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 เทศกาลกินเจหาดใหญ่
จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยเจียะฉ่าย
(อุดหนุนสมาคมสมาพันธ์ธรุ กิจ จาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับงานกินเจ และแสดง
การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา)
ศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 ถนนศุภสารรังสรรค์ สานักปลัด
สวนหย่อมท่งเซียเซี่งตึ้ง งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

2 เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
(อุดหนุนสมาคมฮากกา
หาดใหญ่)

1,800,000 บริเวณถนนหอยมุข สานักปลัด
(หน้าโรงเรียนศรีนคร) งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ตกแต่งเมืองให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาล
ตรุษจีน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จัดให้มีการออกร้าน
และแสดงศิลปวัฒนธรรม

3 เดิน-วิง่ หาดใหญ่มาราธอน
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนนักท่องเที่ยว
(อุดหนุนสมาคมนักวิง่ หาดใหญ่) ออกกาลังกายโดยการวิง่ เพื่อสุขภาพ

500,000 สนามกีฬาจิระนคร
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สานักปลัด
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

4 อาหารหรอย ผลไม้อร่อย และ จัดกิจกรรมออกร้านอาหาร ผลไม้ และของดี
ของดีเมืองใต้
เมืองใต้ สินค้า OTOP ประกวดเมนูพเิ ศษ
(อุดหนุนสมาคมสมาพันธ์ธรุ กิจ และแสดงศิลปวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา)

800,000 ถนนศุภสารรังสรรค์ สานักปลัด
สวนหย่อมท่งเซียเซี่งตึ้ง งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

5 Hatyai Hard Sale
จัดให้ผู้ประกอบการต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
(อุดหนุนหอการค้าจังหวัดสงขลา) จัดส่วนลดราคาพิเศษในช่วงเทศกาลนั้น

1,500,000 ในเขตอาเภอหาดใหญ่ สานักปลัด
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

6 อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ตกแต่งเมืองให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาล
ไหว้พระจันทร์
ไหว้พระจันทร์ และแสดงศิลปวัฒนธรรม
(อุดหนุนสมาคมร่วมใจ
สามัคคีธรรม (โผวเล้งหาดใหญ่))

1,000,000 ถนนเสน่หานุสรณ์

รวม

7,100,000
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สานักปลัด
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 จัดกิจกรรมวันเทศบาล

จัดกิจกรรมและนิทรรศการ เพื่อตระหนักถึง
บทบาทและความสาคัญของการปกครองใน
รูปแบบเทศบาล

150,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

2 จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีกรณีครบวาระ

15,000,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

1,800,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

3 ปรับปรุงระบบภาพและเสียง ปรับปรุงระบบภาพและเสียงหอประชุม
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพพร้อม
ใช้งาน
4 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
พนักงานเทศบาล

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานเทศบาล
เลขที่ 143 และ 152 และบ้านพักพนักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่ ให้อยู่ในสภาพที่ดี
สามารถเข้าพักอาศัยได้อย่างปลอดภัย

850,000 บ้านพักพนักงาน
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาล เลขที่ 143 ฝ่ายบริหารฯ
และ 152 ถ.สามชัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

5 พัฒนาระบบบริการการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One-Stop Service)
และระบบคิวของ เทศบาลนคร
หาดใหญ่

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

2,000,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ
ฝ่ายบริหารฯ

6 จัดอบรมพัฒนาบุคลากร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทางาน
ให้กับบุคลากรทุกสานัก/กอง

4,000,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

7 ปรับปรุงซ่อมแซมสานัก
ทะเบียนท้องถิ่น เทศบลนคร
หาดใหญ่

ปรับปรุงซ่อมแซมสานักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

3,600,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

8 แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนและ
ผู้สนใจ

จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ
มหกรรมสุขภาพ

70,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

9 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ จัดอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่ม
ด้านประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ประสิทธิภาพ ด้านการประชาสัมพันธ์ของ
นครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่

110,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

กองวิชการฯ
ฝ่ายบริการฯ

10 ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลนคร
หาดใหญ่

154,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

กองวิชการฯ
ฝ่ายบริการฯ

จ้างปรับปรุงระบบเว็บซ์เทศบาลนครหาดใหญ่
เพื่อรองรับการใช้สมาร์ทโฟน และระบบที่
ทันสมัย
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

11 อาสา 200000 ก้าวสู่มวลชน
ท้องถิ่น

ศึกษาดูงานในจังหวัดสงขลา รุ่น 1,2,3,4
จานวน 40 คน และรุ่น 5 จานวน 40 คน
พร้อมเจ้าหน้าที่ 20 คน

350,000 จังหวัดสงขลา

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

12 พลเมืองหาดใหญ่ ร่วมใจ
เคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต

อบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
ระดับประถม,มัธยม,โรงเรียนเทศบาล 1-6

150,000 สถานพินิจ/ทัณฑสถาน กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

13 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายสาหรับประชาชน

จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาหรับ
ประชาชนให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ผู้นาท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป

150,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

14 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเตรียม
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

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

450,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

กองวิชาการฯ
ฝ่ายนิติการ

15 ประเมินความสาเร็จตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่

250,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

16 ต่อเติมห้องเก็บของ สานักการ
คลัง

164,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สานักการคลัง
ฝ่ายการเงินฯ

ต่อเติมห้องเก็บของสานักการคลัง บริเวณชั้น
ดาดฟ้า ฝั่งทิศตะวันออก พื้นที่ประมาณ 27
ตร.ม.
รวม

29,248,000
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ที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสถานี ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสถานีดับเพลิงเพชร
ดับเพลิงเพชรเกษม
เกษม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด)
2 ปรับปรุงสถานีดับเพลิงนาคราช - ติดตั้งประตูรั้วสถานีดับเพลิงนาคราช
ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1
ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1
- งานรื้อถอนศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
3 ก่อสร้างประตูรั้วสถานีดับเพลิง ก่อสร้างประตูรั้วสถานีดับเพลิงขนส่ง
ขนส่ง
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

222,350 สถานีดับเพลิง
เพชรเกษม

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

1,151,300 สถานีดับเพลิงนาคราช สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันฯ

350,000 สถานีดับเพลิงขนส่ง

1,723,650
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงติดตั้งหลังคาคลุมชั้น ปรับปรุงติดตั้งหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า
ดาดฟ้า ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหม
พ่อพรหม
- งานซ่อมแซมโครงสร้างพื้น คสล.
- งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet พร้อม
โครงหลังคาเหล็ก
- งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet พร้อม
โครงสร้างเหล็ก
- งานติดตั้งระบบระบายน้้าทิ้ง
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด)

850,000 ศูนย์บริการ
ส้านักการ
สาธารณสุขพ่อพรหม สาธารณสุขฯ
ทองสองยอด
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

2 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารภายในและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหม ภายนอก ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหม
ทองสองยอด โดยท้าการ
- งานฉีดล้างสีเดิม พร้อมทาสีภายนอก
- งานขูดล้างผนังสีเดิม พร้อมทาสีภายใน
- รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
เทศบาลก้าหนด

180,000 ศูนย์บริการ
ส้านักการ
สาธารณสุขพ่อพรหม สาธารณสุขฯ
ทองสองยอด
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

โครงการ

3 ปรับปรุงภายในศูนย์บริการ
สาธารณสุขแฟลตการเคหะ
แห่งชาติ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ปรับปรุงภายใน ศูนย์บริการสาธารณสุข
แฟลตการเคหะแห่งชาติโดยท้าการ
- กั้นผนังห้องด้วยกระจกกรอบอลูมิเนียม
- ติดตั้งหน้าต่างกระจกเลื่อน พร้อมประตู
บานเลื่อน
- รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
เทศบาลก้าหนด

4 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
สาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเรียนเทศบาล 2
โดยท้าการ
- งานเปลี่ยนหน้าต่าง
- งานติดมู่ลี่บงั แสงกันความร้อน
- ปรับปรุงห้องน้้า
- งานก่อสร้างทางลาดส้าหรับผู้พกิ าร
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบสายไฟ
- รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
เทศบาลก้าหนด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

150,000 ศูนย์บริการ
ส้านักการ
สาธารณสุขแฟลตการ สาธารณสุขฯ
เคหะแห่งชาติ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

431,700 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขโรงเรียน
เทศบาล 2
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ส้านักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

5 ปรับปรุงระบบประปาภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขรักษา
ภิกษุอุทศิ

ปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์บริการ
รักษาภิกษุอุทศิ ติดตั้งแท้งค์น้าก้นนูนสแตน
เลส เครื่องกรองน้้าสแตนเลส เครื่องปั๊มน้้า
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด)

67,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขรักษา
ภิกษุอุทศิ

6 ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข

ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการหาดใหญ่ชีวาสุข
- ห้องส้านักงาน งานติดตั้งประตูบานเลื่อน
และผ้าม่านจ้านวน 1 ชุด
- ห้องโภชนาการ งานติดตั้งผนังกระจกใส
พร้อมประตูบานสวิง และผ้าม่าน
จ้านวน 7 ชุด
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด)

89,500 ศูนย์บริการหาดใหญ่ ส้านักการ
ชีวาสุข
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

7 ปรับปรุงห้องประชุม ส้านักการ ปรับปรุงห้องประชุมส้านักการสาธารณสุข
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม งานรื้อถอนผนังพร้อมงาน
ปรับปรุง งานติดตั้งเวทีและผนังเวทีพร้อม
ตกแต่ง ติดตั้งประตูผ้าม่าน ติดตั้งผนังกั้นห้อง
ควบคุมเสียง ภาพ งานเดินระบบไฟฟ้า

ส้านักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

387,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ ส้านักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ
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ที่

โครงการ

8 ปรับปรุงทางลาด ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเพชรเกษม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ปรับปรุงทางลาด เพื่อความสะดวกของผู้พกิ าร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเพชรเกษม โดยท้าการ
- รื้อถอนกระถางต้นไม้เดิม และรื้อราว
จับสแตนเลสเดิม
- งานก่อสร้างทางลาดผิวกรวดล้างพื้นทาง
ลาดและผนังด้านข้าง
- ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด)

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

76,000 ศูนย์บริการ
ส้านักการ
สาธารณสุขเพชรเกษม สาธารณสุขฯ

2,231,200
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ที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 เทศบาลพบประชาชน

เยี่ยมบ้าน แลเมือง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ออกปฏิบตั ิงานนอกสถานที่โดยการบูรณา
การทางานร่วมกันทุกสานัก/กอง ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในสถานที่เทศบาลนครหาดใหญ่
กาหนดจัดทากิจกรรมโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน เยี่ยมบ้าน แลเมือง โดยมี
ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับ
บริการ

1,000,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข

รวม

1,000,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงห้องประชุม
สานักการช่างพร้อมครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

ปรับปรุงห้องประชุม สานักการช่างพร้อม
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- ระบบไฟฟ้า
- ฝ้าเพดาน
- ฝาผนัง
- โต๊ะ เก้าอี้
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

900,000 ห้องประชุม
สานักการช่าง ชั้น 3

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

2 ก่อสร้างและปรับปรุงห้องโถง
ด้านหน้าสานักการช่าง

ปรับปรุงและก่อสร้างผนังอลูมิเนียมกระจก
บานเลื่อนอัตโนมัติ
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

300,000 ห้องโถงด้านหน้า
สานักการช่าง ชั้น 3

สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

3 ปรับปรุงห้องเก็บแบบแปลน
ขออนุญาตก่อสร้าง

จ้างเหมาเอกชนดาเนินการปรับปรุงห้องเก็บ
ของบนชั้นดาดฟ้าของสานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม. พร้อมทั้ง
จัดทาชั้นวางของโครงสร้างเหล็กสาหรับ
จัดเก็บแบบแปลนและเอกสารที่ได้รับอนุญาต
แล้ว
1. สารวจออกแบบและจัดทาราคากลาง
2. ขออนุมัติและจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ดาเนินโครงการ

4 ปรับปรุงอาคารโรงซ่อม
และห้องเก็บอะไหล่

5 ปรับปรุงอาคารสานักงาน ฝ่าย
ศูนย์เครื่องจักรกล

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

160,000 บริเวณชั้นดาดฟ้า
สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
อาคารฯ

ปรับปรุงอาคารโรงซ่อมและห้องเก็บอะไหล่
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 39 เมตร
1. จัดทาราคากลาง
2. บันทึกขออนุมัติจ้าง พร้อมส่งดาเนินการ
จัดจ้าง
3. ดาเนินการแล้วเสร็จ

1,500,000 ฝ่ายเครื่องจักรกล

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา

ปรับปรุงอาคารสานักงาน ขนาดกว้าง 30
เมตร ยาว 30 เมตร
1. จัดทาราคากลาง
2. บันทึกขออนุมัติจ้าง พร้อมส่งดาเนินการ
จัดจ้าง
3. ดาเนินการแล้วเสร็จ

2,500,000 ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล สานักการช่าง
ส่วนการโยธา

รวม

5,360,000
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ที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม
จัตุรัสนครหาดใหญ่

ปรับปรุงหอประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่
(รายละเอียดตามที่เทศบาลกาหนด)

4,200,000 หอประชุมจัตุรัสนคร สานักปลัดเทศบาล
หาดใหญ่
งานเทศพานิชย์

2 รื้อถอนอาคารตลาดพลาซ่า 2
(หลังเก่า)

รื้อถอนอาคารตลาดพลาซ่า 2
(หลังเก่า)
(รายละเอียดตามที่เทศบาลกาหนด)

3,200,000 ตลาดพลาซ่า 2

รวม

7,400,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.6 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ฝึกอบรมความรู้และมารยาทใน อบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานในการ
การใช้บริการสถานีขนส่งและ ให้บริการกับประชาชนที่เข้ามาใช้สถานีขนส่ง
การให้บริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความประทับใจและมีความพึง
พอใจในการติดต่อสอบถามต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

15,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่ง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้โดยสาร
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

15,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.7 งบเฉพาะการการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 จัดทาป้ายชื่อถนนและซอย
(เพิ่มเติม) ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

จัดทาป้ายและติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย
(เพิ่มเติม) จานวน 20 ป้าย
ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

400,000 ถนนและซอย
ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

รวม

400,000
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า
ถนนเพชรเกษม ซอย 10/1

ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้้าแบบ
ลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 43 เมตร

2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต บริเวณหมู่บา้ น
ซอยกัลยาเทพ

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 3,987 ตารางเมตร

3 ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้้า - ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.พร้อมทางเท้า
ปลายซอย 9 กาญจนวนิช
ค.ส.ล.บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอ
ผิวจราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาวประมาณ 57.60 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ 2.20 เมตร ยาว
ประมาณ
28.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
63 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

67,000 ถนนเพชรเกษม
ซอย 10/1
1,500,000 ซอยกัลยาเทพ

262,000 ซอย 9 กาญจนวนิช
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
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ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 1
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 1
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

4 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
ข้างสนามกีฬาจิระนคร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ปรับปรุงทางเท้าคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า
710 ตารางเมตร

1,207,000 ข้างสนามกีฬาจิระนคร ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 1

5 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
ปรับปรุงทางเท้า
หลังโรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัย คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 862 ตาราง
และธนาคารแห่งประเทศไทย เมตร

1,465,400 หลังโรงเรียนหาดใหญ่ ส้านักการช่าง
วิทยาลัย
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 1

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง
โสภณพิทยาคุณานุสรณ์ ซอย 1 ประมาณ 1.90 - 6.00 เมตร ยาวประมาณ
132.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 382 ตารางเมตร

342,000 ถนนโสภณพิทยา
คุณานุสรณ์ ซอย 1

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 1

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนทองวงศ์
(ปลายซอย 10 เพชรเกษม)

203,000 ถนนทองวงศ์

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ประมาณ 1.90 - 2.90 เมตร ยาวประมาณ
100 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 228 ตางรางเมตร
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

8 ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร - ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
ซอยทองดี 1
บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
38.00 เมตร ทั้งสองฟากของถนน
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.80 เมตร ยาวประมาณ 9.50
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร

250,000 ซอยทองดี 1

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

9 ก่อสร้างปรับปรุงถนนสุวรรณวงศ์ - ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาวประมาณ 924.00 เมตร
- ปรับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ
210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร

4,600,000 ถนนสุวรรณวงศ์

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2
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10 ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.บนราง
ระบายน้้า ถนนหอยมุกต์

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
136.00 เมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบยกระดับ ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 180.00 เมตร

11 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.
ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. แบบลดระดับ (เสมอ
บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ ผิวจราจร) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
(เสมอผิวจราจร) ซอยมณีสุข
ประมาณ 30.00 เมตร
(เพิ่มเติม)
12 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนคลองเรียน 2 ซอย 8/1

- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. แบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 107.00 เมตร
- ปรับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 3.30-6.50 เมตร ยาวประมาณ
128.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

1,750,000 ถนนหอยมุกต์

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

65,000 ซอยมณีสุข (เพิ่มเติม) ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2
550,000 ถนนคลองเรียน 2
ซอย 8/1
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13 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
- ปรับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ฟัลท์คอนกรีตถนนผดุงภักดีและ กว้างประมาณ 8.80 - 11.80 เมตร ยาว
ซอยแยก
ประมาณ 658.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร

3,200,000 ถนนผดุงภักดีและ
ซอยแยก

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

14 ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร - ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
แยกถนนธรรมนูญวิถี
บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
120.00 เมตร ทั้งสองฟากของถนน
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.30 เมตร ยาวประมาณ
60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 318 ตารางเมตร

800,000 ซอยแยก
ถนนธรรมนูญวิถี

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

15 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตถนนละม้าย
สงเคราะห์ ระยะที่ 2 (จากแยก
ซอย 4
ถ.ละม้ายสงเคราะห์ ถึง
ถ.ศรีภวู นารถ)

- ปรับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตกว้าง
ประมาณ 8.50 เมตร ยาวประมาณ 245.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,082 ตารางเมตร
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 80.00 เมตร

2,000,000 ถนนละม้ายสงเคราะห์ ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2
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ที่รบั ผิดชอบหลัก

16 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ปรับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ฟัลท์คอนกรีตถนนดวงจันทร์และ กว้างประมาณ 8.30-8.80 เมตร ยาวประมาณ
ซอยแยก
715.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร

2,500,000 ถนนดวงจันทร์และ
ซอยแยก

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

17 ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร - ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
คลองเรียน 2 ซอย 1
บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
100.00 เมตร ทั้งสองฟากของถนน
- ก่อสร้างท่อขนส่งน้้า ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาวประมาณ 150.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.70 เมตร ยาวประมาณ
50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 235.00 ตารางเมตร

2,200,000 ถนนคลองเรียน 2
ซอย 1

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

18 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตซอยแยกถนน
ละม้ายสงเคราะห์

ปรับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตกว้าง
ประมาณ 17.00 เมตร ยาวประมาณ 35.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 595 ตารางเมตร

250,000 ซอยแยกถนนละม้าย ส้านักการช่าง
สงเคราะห์
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2
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19 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต ซอย 2 บ้าน
กลางนา

ปรับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 245.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,470 ตารางเมตร

600,000 ซอย 2 บ้านกลางนา

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

20 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต ซอย 4 บ้าน
กลางนา

- ปรับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 150.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้้า
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 90.00 เมตร

460,000 ซอย 4 บ้านกลางนา

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2

21 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต ซอย 6 บ้าน
กลางนา

- ปรับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 6.70 เมตร ยาวประมาณ 160.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,072 ตารางเมตร

450,000 ซอย 6 บ้านกลางนา

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 2
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22 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนซอยเขียวมะกอก ส่วนที่
เหลือ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร)ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตรยาวประมาณ 233.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 3.90 - 4.40 เมตร ยาว
ประมาณ 105.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 505 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1,250,000 ถนนซอยเขียวมะกอก ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

23 ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยแยก - ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ถนนกาญจนวนิช ข้างศูนย์ซูซูกิ ปากกว้าง0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนนขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 136.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 3.40 เมตร ยาวประมาณ
67.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 229 ตารางเมตร

700,000 ถนนกาญจนวนิช
ข้างศูนย์ซูซูกิ

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

24 ปรับปรุงผิวจราจรซอยเหล่า
ตระกูล 2

310,000 ซอยเหล่าตระกูล 2

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้างประมาณ 3.60 - 3.80 เมตร
ยาวประมาณ 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร

71

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

25 ปรับปรุงผิวจราจรซอยเหล่า
ตระกูล 3

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้างประมาณ 4.10 เมตร ยาว
ประมาณ 139.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร

220,000 ซอยเหล่าตระกูล 3

26 ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.
พร้อมทางเท้าหน้ามัสยิดหน้า
ควนลัง

ก่อสร้างรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทาง
เท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ
(เสมอผิวจราจร) ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 33.00 เมตร

110,000 หน้ามัสยิดหน้าควนลัง ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

27 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง - ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
ระบายน้้า ถนนกาญจนวนิช
แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
ข้างสะพานแม็คโคร
0.80 เมตร ยาวประมาณ 107.00 เมตร
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้้า
แบบยกระดับ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 90.00 เมตร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

300,000 ถนนกาญจนวนิช ข้าง ส้านักการช่าง
สะพานแม็คโคร
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3
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28 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนกาญจนวนิช ซอย 31

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากของถนน ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวประมาณ 575.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
340 ตารางเมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 7.00 - 10.00 เมตร ยาวประมาณ
300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,545 ตารางเมตร

29 ก่อสร้างปรับปรุง ถนนทุ่งเสา 2 - ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ซอย 5
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนราง ระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 150.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

3,200,000 ถนนกาญจนวนิช
ซอย 31

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

900,000 ถนนทุ่งเสา 2 ซอย 5 ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3
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560,000 ถนนสุทธิสมิทธิ์

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

30 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุทธิ
สมิทธิ์

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตกว้าง
ประมาณ 5.70 - 5.90 เมตร ยาวประมาณ
249.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร

31 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองเตย
ถนนนิพทั ธ์ภกั ดี ซอย 2

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองเตย ขนาด
ความกว้างประมาณ 8.70 เมตร ยาวประมาณ
8.15 เมตร

2,000,000 ถนนนิพทั ธ์ภกั ดี ซอย 2 ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

32 ก่อสร้างปรับปรุงถนนสินทรัพย์
- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ซอย 1
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนราง ระบายน้้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
172.00 เมตร
- ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้างประมาณ 4.60 เมตร ยาว
ประมาณ 86.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 395 ตารางเมตร

880,000 ถนนสินทรัพย์ ซอย 1 ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3
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33 ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยแยก
ซอย 41 ถนนเพชรเกษม
(ด้านทิศตะวันออก)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้้า แบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาวประมาณ 200.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ 4.20 - 6.40 เมตร ยาว
ประมาณ 101.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

1,200,000 ซอย 41 ถนนเพชร
เกษม (ด้านทิศ
ตะวันออก)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 3

34 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 2 ถนน หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350
รัตนอุทศิ (ซอยตัน)
ตารางเมตร

200,000 ซอย 2 ถนนรัตนอุทศิ ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

35 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนโชค
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100
สมานคุณ (ส่วนที่เหลือ)
ตารางเมตร

500,000 ถนนโชคสมานคุณ

36 ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. และ
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350
ปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีต ตารางเมตร
เสริมเหล็กและแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอย 2 ถนนรัตนอุทศิ

500,000 ซอย 2 ถนนรัตนอุทศิ ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

37 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 5 ถนน หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750
โชคสมาน 5
ตารางเมตร

2,600,000 ซอย 5
ถนนโชคสมาน 5

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

38 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 7 ถนน หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,100
โชคสมาน 5
ตารางเมตร

3,500,000 ซอย 7
ถนนโชคสมาน 5

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

39 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
แอสฟัลท์คอนกรีต ซอยพลับอุทศิ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,230
ตารางเมตร

500,000 ซอยพลับอุทศิ

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

40 ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนราง ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้้า
ระบายน้้า ซอย 2/1 ถนนสาคร แบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ขนาดกว้าง
มงคล 2
0.70 เมตร ยาวประมาณ 88.00 เมตร

132,000 ซอย 2/1
ถนนสาครมงคล 2

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

41 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ฟัลท์คอนกรีต ซอย 4 ถนนโชค หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,650
สมาน 5
ตารางเมตร

3,300,000 ซอย 4 ถนนโชคสมาน ส้านักการช่าง
5
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

42 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ฟัลท์คอนกรีต ซอย 6 ถนนโชค หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 325
สมาน 5
ตารางเมตร

150,000 ซอย 6 ถนนโชคสมาน ส้านักการช่าง
5
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

43 ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.
พร้อมฝาปิด ซอย 34
ถนนราษฏร์อุทศิ

ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง
1.00 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
1.30 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 460 เมตร

3,000,000 ซอย 34 ถนนราษฎร์ ส้านักการช่าง
อุทศิ
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4
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44 ปรับปรุงเกาะกลาง
ถนนราษฎร์อุทศิ

ปรับปรุงเกาะกลาง ถนนราษฎร์อุทศิ
ความยาวไม่น้อยกว่า 2,600 เมตร

45 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 5
46 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.แสงศรี

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

3,000,000 ถนนราษฎร์อุทศิ

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เขต 4

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 37 ชุด

832,000 ถ.โชคสมาน 5

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 31 ชุด

697,000 ถ.แสงศรี

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

47 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
ถ.จุติอนุสรณ์ - แยกวงเวียนน้้าพุ พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 32 ชุด
ถึงแยกสะพานสามชัย

719,000 ถ.จุติอนุสรณ์ - แยกวง ส้านักการช่าง
เวียนน้้าพุ ถึงแยก
ส่วนการโยธา
สะพานสามชัย
งานสถานที่ฯ

48 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
ถ.สาครมงคล - สถานีสูบน้้า P1 พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 113 ชุด
ถึงแยกถนนเพชรเกษม

2,542,000 ถ.สาครมงคล - สถานี ส้านักการช่าง
สูบน้้า P1 ถึงแยกถนน ส่วนการโยธา
เพชรเกษม
งานสถานที่ฯ

49 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
ถ.สัจจกุล - สี่แยก ถ.สัจจกุล ตัด พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 104 ชุด
ถ.ราษฎร์อุทศิ ถึง สามแยก
ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1
(สนามจิระนคร)

2,339,000 ถ.สัจจกุล - สี่แยก
ถ.สัจจกุล ตัด
ถ.ราษฎร์อุทศิ ถึง
สามแยก ถ.นิพทั ธ์
สงเคราะห์ 1
(สนามจิระนคร)
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
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งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

50 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
ถ.พลพิชัย แยก ถ.เพชรเกษม พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 57 ชุด
ถึงหน้าส้านักงานประปาหาดใหญ่

1,282,000 ถ.พลพิชัย แยก
ถ.เพชรเกษม
ถึงหน้าส้านักงาน
ประปาหาดใหญ่

51 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 2

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 63 ชุด

1,418,000 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 2 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

52 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 3

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 41 ชุด

924,000 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 3 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

53 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 4

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 60 ชุด

1,349,000 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 4 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

54 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.เทศาพัฒนา

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 42 ชุด

944,000 ถ.เทศาพัฒนา

55 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.เพชรเกษม ซอย 5

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 24 ชุด

539,000 ถ.เพชรเกษม ซอย 5 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

56 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ผดุงภักดี

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 24 ชุด

539,000 ถ.ผดุงภักดี
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57 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชติวทิ ยะกุล 1

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 41 ชุด

922,000 ถ.โชติวทิ ยะกุล 1

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

58 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชติวทิ ยะกุล

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 12 ชุด

269,000 ถ.โชติวทิ ยะกุล

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

59 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชติวทิ ยะกุล 2

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 18 ชุด

404,000 ถ.โชติวทิ ยะกุล 2

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

60 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชติวทิ ยะกุล 3

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 14 ชุด

316,000 ถ.โชติวทิ ยะกุล 3

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

61 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชติวทิ ยะกุล 4

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 10 ชุด

226,000 ถ.โชติวทิ ยะกุล 4

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

62 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชติวทิ ยะกุล 5

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 21 ชุด

472,000 ถ.โชติวทิ ยะกุล 5

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

63 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ข้าอุทศิ 2

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 8 ชุด

179,000 ถ.ข้าอุทศิ 2

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ
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64 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ศรีภวู นารถ ซอย 16
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ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 19 ชุด

427,000 ถ.ศรีภวู นารถ ซอย 16 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

65 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
ถ.ศุภสารรังสรรค์ แยก จาก
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 37 ชุด
ถ.ประชายินดี ถึง ถ.กาญจนวนิช

832,000 ถ.ศุภสารรังสรรค์ แยก ส้านักการช่าง
จาก ถ.ประชายินดี ส่วนการโยธา
ถึง ถ.กาญจนวนิช
งานสถานที่ฯ

66 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.เทพสงเคราะห์ จาก
ถ.ธรรมนูญวิถี ถึง ถ.ศรีภวู นาถ

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 26 ชุด

584,000 ถ.เทพสงเคราะห์ จาก ส้านักการช่าง
ถ.ธรรมนูญวิถี ถึง
ส่วนการโยธา
ถ.ศรีภวู นาถ
งานสถานที่ฯ

67 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.เพชรเกษม ซอย 10

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 40 ชุด

899,000 ถ.เพชรเกษม ซอย 10 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

68 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.เพชรเกษม ซอย 15 จาก
ถ.เพชรเกษม ถึง ถ.วงศ์วานิช

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 20 ชุด

449,000 ถ.เพชรเกษม ซอย 15 ส้านักการช่าง
จาก ถ.เพชรเกษม ถึง ส่วนการโยธา
ถ.วงศ์วานิช
งานสถานที่ฯ

69 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.คลองเรียน 1 จาก
ถ.ศุภสารรังสรรค์ ถึง
ซอย 1/1 ราษฎร์ยินดี

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 16 ชุด

360,000 ถ.คลองเรียน 1 จาก ส้านักการช่าง
ถ.ศุภสารรังสรรค์ ถึง ส่วนการโยธา
ซอย 1/1 ราษฎร์ยินดี งานสถานที่ฯ

70 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.กาญจนวนิช ซอย 4

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 10 ชุด

224,000 ถ.กาญจนวนิช ซอย 4 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ
80

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

71 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 2 ซอย 2

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 18 ชุด

404,000 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 2 ส้านักการช่าง
ซอย 2
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

72 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 4

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 25 ชุด

562,000 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 ส้านักการช่าง
ซอย 4
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

73 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 8

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 16 ชุด

360,000 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 ส้านักการช่าง
ซอย 8
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

74 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ศุภสารรังสรรค์ ซอย 3

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 6 ชุด

134,000 ถ.ศุภสารรังสรรค์
ซอย 3

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

75 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ดวงจันทร์

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 10 ชุด

224,000 ถ.ดวงจันทร์

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

76 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.มนัสฤดี

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 13 ชุด

292,000 ถ.มนัสฤดี

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

77 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ไทยอาคาร

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 11 ชุด

247,000 ถ.ไทยอาคาร

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ
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78 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ชื่น-สุมาอนุสรณ์

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 26 ชุด
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

586,000 ถ.ชื่น-สุมาอนุสรณ์

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

79 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
ถ.สาครมงคล (ถ.สาครมงคล 2) พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 27 ชุด

607,000 ถ.สาครมงคล
(ถ.สาครมงคล 2)

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

80 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ไทยสมุทร

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 19 ชุด

431,000 ถ.ไทยสมุทร

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

81 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ซอยปฏิพทั ธ์

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 18 ชุด

413,000 ซอยปฏิพทั ธ์

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

82 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.เพชรเกษม ซอย 53

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 21 ชุด

472,000 ถ.เพชรเกษม ซอย 53 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

83 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 5 ซอย 5

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 19 ชุด

427,000 ถ.โชคสมาน 5 ซอย 5 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

84 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 4

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 24 ชุด

539,000 ถ.โชคสมาน 4
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85 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 15

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 20 ชุด

449,000 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 ส้านักการช่าง
ซอย 15
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

86 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 34 ชุด

764,000 ถ.รัตนอุทศิ

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

87 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 14

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 23 ชุด

517,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 14

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

88 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 15

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 22 ชุด

494,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 15

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

89 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 18

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 22 ชุด

494,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 18

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

90 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 19

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 25 ชุด

574,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 19

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

91 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 20

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 26 ชุด

584,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 20

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ
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92 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 13

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 18 ชุด

404,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 13

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

93 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 12

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 29 ชุด

670,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 12

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

94 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 11

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 23 ชุด

528,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 11

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

95 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 9

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 10 ชุด

230,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 9

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

96 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 7

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 10 ชุด

231,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 7

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

97 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 6

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 20 ชุด

462,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 6

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

98 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 5

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 20 ชุด

449,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 5

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ
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99 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 2

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 19 ชุด

439,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 2

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

100 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 3

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 8 ชุด

181,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 3

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

101 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 4

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 15 ชุด

337,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 4

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

102 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ราษฎร์อุทศิ ซอย 16

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 15 ชุด

346,000 ถ.ราษฎร์อุทศิ ซอย 16 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

103 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ราษฎร์อุทศิ ซอย 18

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 14 ชุด

314,000 ถ.ราษฎร์อุทศิ ซอย 18 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

104 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน ซอย 3

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 17 ชุด

382,000 ถ.โชคสมาน ซอย 3

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

105 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมานคุณ

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 13 ชุด

293,000 ถ.โชคสมานคุณ

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ
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106 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ราษฎร์อุทศิ ซอย 33

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 10 ชุด

224,000 ถ.ราษฎร์อุทศิ ซอย 33 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

107 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ราษฎร์อุทศิ ซอย 32/1

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 27 ชุด

624,000 ถ.ราษฎร์อุทศิ
ซอย 32/1

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

108 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.ราษฎร์อุทศิ ซอย 30/2

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 11 ชุด

254,000 ถ.ราษฎร์อุทศิ
ซอย 30/2

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

109 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ซอยเลื่อนอนุสรณ์

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 18 ชุด

410,000 ซอยเลื่อนอนุสรณ์

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

110 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 6

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 17 ชุด

382,000 ถ.โชคสมาน 6

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

111 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.รัตนอุทศิ ซอย 16

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 11 ชุด

254,000 ถ.รัตนอุทศิ ซอย 16

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

112 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 5 ซอย 10

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 12 ชุด

269,000 ถ.โชคสมาน 5 ซอย 10 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ
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113 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 5 ซอย 14

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 14 ชุด

314,000 ถ.โชคสมาน 5 ซอย 14 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

114 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ถ.โชคสมาน 5 ซอย 13

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 13 ชุด

224,000 ถ.โชคสมาน 5 ซอย 13 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่ฯ

115 ก่อสร้างวงเวียนและเกาะกลาง
ถนน

สร้างวงเวียนและเกาะกลางถนน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางวงเวียนไม่น้อยกว่า 3 เมตร
และขนาดความยาวเกาะกลางถนนไม่น้อยกว่า
60 เมตร จ้านวน 9 แห่ง
1. จัดท้าราคากลาง
2. บันทึกขออนุมตั จิ ้าง พร้อมส่งด้าเนินการจัดจ้าง

3. ด้าเนินการแล้วเสร็จ

116 ก่อสร้างศาลาที่พกั ผู้โดยสาร

ศาลาที่พกั ผู้โดยสาร ขนาด 2.5 x 6 เมตร
จ้านวน 12 หลัง ดังนี้
- ถนนเพชรเกษม จ้านวน 8 หลัง
- ถนนศรีภวู นารถ จ้านวน 2 หลัง
- ถนนนิพทั ธ์สงเคราะห์ จ้านวน 2 หลัง
1. จัดท้าราคากลาง

1,500,000 ถ.รัถการ
ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1
ซ.4
ถ.สามชัย
ถ.ประชายินดี
ถ.ราษฎร์อุทศิ ซ.11
ถ.ละม้ายสงเคราะห์
ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 2
ถ.หมู่บา้ นภาสว่าง

ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

3,000,000 - ถนนเพชรเกษม
ส้านักการช่าง
- ถนนศรีภวู นารถ
ส่วนการโยธา
- ถนนนิพทั ธ์สงเคราะห์ ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

2. บันทึกขออนุมตั จิ ้าง พร้อมส่งด้าเนินการจัดจ้าง

3. ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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117 จ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์ ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกมีพื้นที่รวม
โมพลาสติก และทาสีขอบถนน ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร และทาสี
ขอบถนนมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 5,000
ตารางเมตร
1. จัดท้าราคากลาง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

4,500,000 ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

2. บันทึกขออนุมตั จิ ้าง พร้อมส่งด้าเนินการจัดจ้าง

3. ด้าเนินการแล้วเสร็จ
118 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน้้า เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องสูบน้้า
สถานีสูบน้้า จันทร์วโิ รจน์ PT 2 สถานีสูบน้้าจันทร์วโิ รจน์ PT 2 โดยท้าการ
ติดตั้งข้อต่อท่อขนส่งน้้าแบบอัตโนมัติแบบ
แท่นตีนเป็ด Stand Discharge Connection
ส้าหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องสูบน้้า และเปลี่ยน
ท่อขนส่งน้้าขนาด 350 mm" พร้อมขุดลอก
ตะกอนโคลนทรายและท้าความสะอาดบ่อ
สูบน้้า
1. ส้ารวจออกแบบและก้าหนดราคากลาง
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ด้าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้ง

500,000 สถานีสูบน้้า
จันทร์วโิ รจน์ PT 2
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ส้านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้้า

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

119 ปรับปรุงบานเปิด-ปิดประตูน้า
อัตโนมัติสถานีสูบน้้า

ปรับปรุงบานเปิด-ปิดประตูน้าอัตโนมัติสถานี
สูบน้้าจ้านวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีทา่ ทราย,
สถานีทา่ เคียน, สถานีคลองหวะ(ฝั่งแก้ว
สนิท),สถานีหลังอ้าเภอ, สถานีแก้มลิงคลอง
เรียน, และสถานีซอย 27
1. ส้ารวจออกแบบและก้าหนดราคากลาง
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ด้าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้ง

120 ปรับปรุงอาคารห้องพัก
ส้านักงานระบบปรับปรุง
คุณภาพน้้า

ปรับปรุงอาคารห้องพัก ดังนี้
- เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา
- เปลี่ยนฝ้าเพดาน
- ทาสีอาคาร
- กั้นห้องนอน
- เปลี่ยนเชิงชาย
- เปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่าง ประตู
- เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์
- เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด)
1. ส้ารวจออกแบบและก้าหนดราคากลาง
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ด้าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้ง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

1,200,000 สถานีทา่ ทราย,
สถานีทา่ เคียน,
สถานีคลองหวะ
(ฝั่งแก้วสนิท),
สถานีหลังอ้าเภอ,
สถานีแก้มลิงคลอง
เรียน,
และสถานีซอย 27
350,000 อาคารห้องพัก
ส้านักงานระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้้า
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
ส้านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้้า

ส้านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้้า

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

121 ก่อสร้างรั้วสถานที่ก้าจัดขยะ
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสูง 2.00 เมตร
ยาว 3,500 เมตร โดยรอบสถานที่ก้าจัดขยะ
เทศบาลนครหาดใหญ่
1. ส้ารวจออกแบบและก้าหนดราคากลาง
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ด้าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้ง

122 ก่อสร้างบ่อดักตะกอนสถานีสูบ ก่อสร้างอาคารดักขยะตะกอนน้้าเสีย
น้้าท่าไทร P1
4.00x5.00x5.00 เมตร พร้อมติดตั้งตะแกรง
ดักขยะ
1. ส้ารวจออกแบบและก้าหนดราคากลาง
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ด้าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้ง
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

5,000,000 สถานที่ก้าจัดขยะ
ส้านักการช่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อมฯ

2,225,000 สถานีสูบน้้าท่าไทร

110,490,400
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ส้านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้้า

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคในการ
ปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตประปาใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่

1,000,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1,000,000 สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภาคในการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
รวม

2,000,000
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พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตที่
สาธารณประโยชน์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

จ้างเหมาเอกชนดาเนินการติดตั้งป้ายแสดง
ขอบเขตลารางสาธารณประโยชน์
จานวน 20 ป้าย
1. สารวจออกแบบและจัดทาราคากลาง
2. ขออนุมัติและจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ดาเนินโครงการ

223,000 ลาราง
สาธารณประโยชน์
ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่

รวม

223,000
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
อาคารฯ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่
ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
3,840,300 สานักปลัดเทศบาล
สานักการคลัง
กองวิชาการและแผนงาน

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานเคหะและชุมชน

2,186,000
13,451,880
3,673,299
30,553,060

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9. งบรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
รวม

30,000
1,978,530
3,467,000
50,000
59,230,069
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สานักปลัดเทศบาล
สานักการศึกษา
สานักการสาธารณสุข
สานักการช่าง
สานัการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
สานักการศึกษา
สานักการช่าง
สถานีขนส่งเทศบาลฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สานักงาน

1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดา
ความเร็ว 10 แผ่น/นาที จานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดา
ความเร็ว 30 แผ่น/นาที จานวน 1 เครื่อง

50,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
120,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

3 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จานวน 3 เครื่องๆ
ละ 18,000 บาท

54,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ 1
ฝ่ายกิจการขนส่ง 1
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียน 1

4 เครื่องโทรศัพท์ ตั้งโต๊ะ ทางาน 1 เครื่อง

2,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
94,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อย
กว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จานวน 2
เครื่องๆ ละ 47,000 บาท

สานักปลัดฯ
ฝ่ายกิจการขนส่ง
สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

สานักการคลัง
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ
สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

6 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
แบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

32,400 สานักงานเทศบาลนคร กองวิชาการฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู จานวน
5 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท

162,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการคลัง
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3
ฝ่ายพัสดุฯ 2
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

พ.ศ.2561
ก.พ.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30000 บีทียู จานวน
2 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท
9 โต๊ะพับหน้าพลาสติกสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า
180x76x75 ซม. จานวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
10 โต๊ะทางาน ขนาด 120x60x75 ซม. มีลิ้นชัก
ด้านข้างขวา จานวน 5 ตัวๆ ละ 4,000 บาท
11 โต๊ะทางานเหล็ก โครงทาด้วยขาเหล็ก 4 ฟุต
ขนาด 120 (ก) x 66 (ล) x 75 (ส) ซม. จานวน
4 ตัวๆ ละ 5,300 บาท
12 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 100x60x75
ซม. จานวน 1 ตัวๆ ละ 3,200 บาท พร้อม
เก้าอี้ ขนาด 50x58x85 ซม. จานวน 1 ตัวๆ ละ
1,600 บาท
13 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 100x50x75
ซม. จานวน 1 ตัวๆ ละ 2,000 บาท
14 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 160x75x75 ซม.
จานวน 1 ตัว
15 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม.
จานวน 1 ตัว
16 โต๊ะทางานเหล็ก 4 ฟุต ขนาด 122x66x75 ซม.
จานวน 1 ตัว
17 เก้าอี้แถวบริการสาหรับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ มี 4 ที่นั่ง ขาทาด้วยเหล็ก จานวน 12
แถวๆ ละ 9,500 บาท

80,400 สานักงานเทศบาลนคร สานักการคลัง
หาดใหญ่
ฝ่ายการเงินและบัญชี
7,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัด
หาดใหญ่
ฝ่ายกิจการขนส่ง
20,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
21,200 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักปลัด
ฝ่ายกิจการขนส่ง
สานักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้

4,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักการคลัง
หาดใหญ่
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ

2,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
12,500 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
10,600 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
5,500 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
114,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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18 เก้าอี้สาหรับผู้มาติดต่อราชการ ขนาดไม่น้อย
กว่า 57x53x96 ซม. จานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,900
บาท

15,600 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

19 เก้าอี้สานักงาน สาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 48x51x95-102 ซม. แบบ
หนัง มีเท้าแขน ปรับระดับสูง ต่า ได้ จานวน 25
ตัวๆ ละ 4,300 บาท

107,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

20 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
59x59x93-105 ซม จานวน 3 ตัวๆละ 2,600
บาท

7,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

21 เก้าอี้สานักงาน มีพนักพิงสูงมีที่วางแขน หุ้มหนัง
ขาเหล็กปรับระดับขึ้นลงได้ ขนาดไม่น้อยกว่า
70x74x118-130 ซม. จานวน 10 ตัวๆ ละ
5,500 บาท

55,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัด
หาดใหญ่
ฝ่ายกิจการขนส่ง

22 เก้าอี้ประชุมแบบบุนวมขาเหล็ก ขนาดกว้าง
45x45x88 ซม. จานวน 15 ตัวๆ ละ 1,200 บาท

18,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัด
หาดใหญ่
ฝ่ายกิจการขนส่ง

23 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
65x77x112-122 ซม จานวน 7 ตัวๆละ 5,500
บาท

38,500 สานักงานเทศบาลนคร กองวิชาการฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ

24 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 52x68x112-122 ซม.
จานวน 10 ตัวๆ ละ 850 บาท
25 เก้าอี้สานักงาน มีพนักพิงสูง มีที่วางแขน หุ้ม
หนังขาชุบโครเมี่ยมปรับระดับขึ้นลงได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 62x64x115-125 ซม. จานวน 1 ตัว

8,500 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
5,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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26 เก้าอี้สานักงาน มีพนักพิงสูง มีที่วางแขน หุ้ม
หนังขาเหล็ก ปรับระดับขึ้นลงได้ ขนาด
62x66x98-108 ซม. จานวน 1 ตัว

4,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการคลัง
หาดใหญ่
ฝ่ายการเงินและบัญชี

27 เก้าอี้สานักงาน มีพนักพิงสูงมีที่วางแขน หุ้มหนัง
ขาเหล็กปรับระดับขึ้นลงได้ ขนาด
52 (ก)x 62(ล)x 88-100 (ส) เซนติเมตร
จานวน 17 ตัวๆ ละ 3,200 บาท

54,400 สานักงานเทศบาลนคร สานักการคลัง
หาดใหญ่
ฝ่ายพัฒนารายได้ 11
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 6

28 เก้าอี้สาหรับผู้มาติดต่องานราชการ กว้าง 46
ซม. ลึก 53 ซม. สูง 75 ซม. จานวน 6 ตัวๆ ละ
2,100 บาท

12,600 สานักงานเทศบาลนคร สานักการคลัง
หาดใหญ่
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ

29 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก ขนาดไม่
น้อยกว่า 118.8x40.8x87.7 ซม. จานวน 6 ตู้ๆ
ละ 4,400 บาท

26,400 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ

30 ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มี
แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จานวน 2 ตัวๆ ละ
6,000 บาท

12,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการคลัง
หาดใหญ่
ฝ่ายพัฒนารายได้

31 ตู้เอกสารบ้านเลื่อนกระจก 5 ฟุต ขนาด
149x40x87 ซม. จานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,300 บาท
32 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท

10,600 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
15,800 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
106,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

33 เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 53,000 บาท
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34 รถเข็นบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 2 ล้อ ขนาดไม่
น้อยกว่า 70x120x50 ซม. ล้อขนาด 21/2x26
นิ้ว ตัวถังใช้เหล็กแผ่นหนา ขนาด 3 มิลลิเมตร
โครงและด้ามจับใช้แป๊บดา ขนาด 1 นิ้ว จานว
2 คันๆ ละ 11,000 บาท

2 ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

22,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายกิจการขนส่ง

1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า
1920x1080 พิกเซล ขนาดจอภาพไม่ต่ากว่า 40
นิ้ว จานวน 4 เครื่องๆ ละ 17,700 บาท

70,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายกิจการขนส่ง 2
ฝ่าบริหารฯ 2

2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า
1920x1080 พิกเซล ขนาดจอภาพไม่ต่ากว่า 55
นิ้ว จานวน 3 เครื่องๆ ละ 26,500 บาท

79,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ 2
ฝ่ายบริหารฯ 1

1 เครื่องทาน้าร้อน-เย็น จานวน 9 เครื่องๆ ละ
6,000 บาท

54,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ 8
ฝ่ายกิจการขนส่ง 1

2 เครื่องทาน้าร้อน-เย็น จานวน 1 เครื่อง
1 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ลาโพง 12
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

6,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
11,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

2 เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย จานวน 1
ตัว

24,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ
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3 ชุดเครื่องเสียงหน้าเสาธง ประกอบด้วย ไมล์
ลอยชนิดมือถือ เพาเวอร์มิกซ์ 12 ช่อง ตู้ลาโพง
2 ทาง ขาตั้งลาโพง ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง
ไมโครโฟนพร้อมสาย จานวน 1 ชุด

80,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ

4 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ลาโพงสาหรับ
ติดตั้งรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ราคารวมค่า
ติดตั้ง ประกอบด้วย
- ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบถือ
ย่านความถี่ UHF 2 ตัว พร้อมเครื่องรับ จานวน
2 ชุด
- เครื่องขยายเสียง กาลังขับไม่น้อยกว่า 2500
W จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียง กาลังขับไม่น้อยกว่า 2000
W จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียง กาลังขับ
4x100 W จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟน จานวน 1 เครื่อง
- ลาโพงตู้ชนิดกันน้า จานวน 1 ตู้
มีดอกลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
2 ดอก พร้อมลาโพงทวิตเตอร์
เสียงแหลม จานวน 1 ดอก กาลังขับรวมไม่
น้อยกว่า 500W พร้อมขาตั้งและผ้าใบคลุม
- ลาโพงฮอน กาลังขับไม่น้อยกว่า
30 w จานวน 2 ดอก

56,000 สานักงานเทศบาลนคร กองวิชาการฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริการฯ

5 เครื่องเล่น ดีวีดี (DVD) สามารถเล่นแผ่น CD,
VCD,SVCD, DVD, MP3 จานวน 1 เครื่อง

4,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายกิจการขนส่ง
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5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6 ไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wirless) ที่มีทั้ง
เครื่องส่งและเครื่องรับสาหรับติดกล้องวีดีโอ
พกพาสะดวก จานวน 2 ชุด
- ไมโครโฟนแบบไร้สาย ชนิดหนีบปกเสื้อ 2 ตัว
พร้อมเครื่องรับ 1 ตัว
- ไมโครโฟนแบบไร้สายชนิดหนีบปกเสื้อ 1 ตัว
และชนิดแบบถือเสียบท้ายไมโครโฟน พร้อม
เครื่องรับ 1 ตัว

95,000 สานักงานเทศบาลนคร กองวิชาการฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริการฯ

7 เครื่องขยายเสียงชนิดลากจูง กาลังขับไม่น้อย
กว่า 450 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง ลาโพงไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว มีไมโครโฟนชนิดไร้สาย จานวน 2
ตัว และมีช่องต่อไมโครโฟนแบบใช้สายได้ช่อง
ต่อสัญญาณเสียงแบบ RAC สามารถ
บันทึกเสียงและต่ออุปกรณ์ USB ได้ สามารถใช้
ไฟฟ้าได้ทั้งระบบ AC และ DC

16,500 สานักงานเทศบาลนคร กองวิชาการ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริการฯ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 22,300 บาท

111,500 สานักงานเทศบาลนคร กองวิชาการฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

100

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

2 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 10 เครื่องๆ ละ
22,300 บาท

223,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ 1
ฝ่ายบริหารฯ 6
ฝ่ายปกครอง
งานเทศกิจ 1
งานป้องกันฯ 1
ฝ่ายกิจการขนส่ง 1

3 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
6 เครื่องๆ ละ 22,300 บาท

133,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักการคลัง
หาดใหญ่
ฝ่ายพัฒนารายได้ 4
ฝ่ายผลประโยชน์ฯ 2

4 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบ
ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารอง
ไฟฟ้าขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 3 เครื่องๆ ละ
28,300 บาท

84,900 สานักงานเทศบาลนคร กองวิชาการฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
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5 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบ
ที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารอง
ไฟฟ้าขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 4 เครื่องๆ ละ
36,300 บาท

145,200 สานักงานเทศบาลนคร กองวิชาการฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

6 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบ
ที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารอง
ไฟฟ้าขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 6 เครื่องๆ ละ
36,300 บาท

217,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักการคลัง
หาดใหญ่
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
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7 เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบที่ 2
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกน
หลัก (8 core) หรือดีกว่า สาหรับคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3
หรือ ดีกว่าไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID
0,1,5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (hard Drive) ชนิด SCSI
หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000
รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drives
หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB
จานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน
(Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1
หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/100 Bese-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ
Hot Swap จานวน 2 หน่วย

374,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการคลัง
หาดใหญ่
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
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8 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับทาแผนที่ภาษีด้วย
โปรแกรม LTAX GIS (จอไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว)
พร้อมเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับคอมพิวเตอร์
และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 2 ชุดๆ ละ
60,000 บาท

120,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการคลัง
หาดใหญ่
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

9 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานสานักงาน
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 1 ชุด

19,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ

10 เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 เป็นเครื่องสแกนเนอร์
ชนิดป้อนกระดาษ A4 อัตโนมัติ (Auto
Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
สามารถสแกนเอกสารได้
2 หน้าแบบอัตโนมัติ มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มี
ความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
20 ppm สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า
กระดาษขนาด A4 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง จานวน 1 เครื่อง

18,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ
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11 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่องๆ ละ
7,900 บาท

15,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ 1
ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนฯ 1

12 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1
เครื่อง

10,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายกิจการขนส่ง

13 เครื่องพิมพ์ เลเซอร์มัลติฟังชั่น มีคุณสมบัติใน
การพิมพ์/สาเนา/Scan/Fax เป็นเครื่องพิมพ์ที่
ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ไม่ต่ากว่า 1200x1200
dpi

60,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการคลัง
หาดใหญ่
ฝ่ายพัสดุฯ

14 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 2
เครื่องๆ ละ 5,900 บาท
15 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จานวน 1
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
16 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสถานีวิทยุ
FM 96 พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมายจานวน 2 ชุดๆ ละ 35,550 บาท

11,800 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
2,500 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
71,100 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนฯ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ

17 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 1 จอ
18 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
27 นิ้ว จานวน 2 จอๆ ละ 7,500 บาท

2,800 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
15,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการฯ
สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
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6 ครุภัณฑ์โรงงาน

19 จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 5 จอๆ ละ 3,000 บาท
20 จอภาพแบบ LED หรือ ดีกว่าพร้อมติดตั้ง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน 2 จอๆ ละ 4,000
บาท

15,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
8,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

21 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 10 เครื่องๆ ละ
21,000 บาท

210,000 สานักงานเทศบาลนคร กองวิชาการฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

22 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
23 ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ Wireless ภายใน
สานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จานวน 1
ระบบ

3,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
150,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

1 สว่านกระแทกไร้สาย (ใช้แบตเตอรรี่) จานวน 1
เครื่องๆ ละ 7,900

รวม

สานักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
สานักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารฯ

สานักปลัด
ฝ่ายกิจการขนส่ง
กองวิชาการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

7,900 สานักงานเทศบาลนคร กองวิชาการฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3,840,300
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สานักงาน

1 เก้าอี้ประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 45x57x84 ซม.
จานวน 30 ตัวๆ ละ 1,900 บาท

57,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

2 เก้าอี้ประธาน จานวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
45x75x84 ซม.

8,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

3 โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.
จานวน 10 ตัวๆ ละ 2,300 บาท

23,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

4 โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม.
จานวน 1ตัว

2,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

5 โต๊ะเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 65X65X75 ซม.
จานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท

4,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

6 ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x156
ซม. จานวน 10 ตู้ๆ ละ 4,500 บาท

45,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

7 ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง มีมือจับชนิดฝัง จานวน 2
ตู้ๆ ละ 8,000 บาท

16,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ
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2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

8 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดาและสี)
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ระบบมัลติฟังก์ชั่น
กระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
จานวน 1 เครื่อง

120,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายป้องกันฯ

1 เตียงนอน 60 เตียง เป็นวัสดุที่ทาจากเหล็กชนิด
หนา/อย่างดี ขนาด 3.5 ฟุต
1 วิทยุมือถือ (เครื่องดา) จานวน 60 เครื่องๆ ละ
12,000 บาท
2 วิทยุประจารถ จานวน 30 เครื่องๆ ละ 24,000
บาท
3 ลาโพงเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งจานวน 4 ชุดๆ ละ
12,500 ประกอบด้วย
- ชุดเพาเวอร์แอมป์ขยายเสียง
- ชุดบรีไมค์
- ชุดลาโพงฮอร์น
- ชุดสายพร้อมอุปกรณ์พร้อมชุดไมล์

288,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
720,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
720,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
50,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

4 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุม จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
- ไมค์ประชุมเครื่องบันทึกมีแอมป์ 1 ตัว
- ไมค์ประชุม (ไมค์แม่) 1 ตัว
- ไมค์ประชุม (ไมค์ลูก) 19 ตัว
- พาวเวอร์มิกเซอร์ 1 ตัว
- ชุดลาโพง 3 ตัว

130,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

5 โทรโข่งแบบพกพา ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว มีแบตชาร์จอัดเสียงได้
รองรับ USB และ SD card จานวน 2 ตัว

3,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ

รวม

2,186,000
108

สานักปลัดฯ
ฝ่ายป้องกันฯ
สานักปลัดฯ
ฝ่ายป้องกัน
สานักปลัดฯ
ฝ่ายป้องกัน
สานักปลัดฯ
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
13,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท

46,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตั้งจานวน 26 เครื่อง ๆ ละ 32,400
บาท

842,400 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

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

241,200 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

4 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000
บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้งจานวน 7 เครื่อง ๆ ละ
47,000 บาท

329,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

5 เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร จานวน
1 เครื่อง
6 พัดลมอุตสาหกรรม (ชนิดติดผนัง) ขนาดใบพัด
ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จานวน 16 เครื่อง ๆ ละ
4,200 บาท

14,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

67,200 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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7 พัดลมอุตสาหกรรม (ชนิดขาตั้ง) ขนาดใบพัดไม่
น้อยกว่า 24 นิ้ว จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,500
บาท

21,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

8 เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทาลาย
ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
9 เครื่องขัดพื้น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16
นิ้ว ใช้ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
10 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
118.8x40.8x87.7 ซม. จานวน 8 ตู้ ๆ ละ
4,050 บาท

24,600 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

20,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

32,800 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

11 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น (มอก.) ขนาดไม่น้อยกว่า
91.5x45.7x183 ซม. จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500
บาท

11,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

12 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก (มอก.) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 47x62x132 ซม. จานวน 3 ตู้ ๆ
ละ 7,900 บาท

23,700 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

13 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
45.2×62×103.1 ซม. จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,700
บาท

18,800 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

14 ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
92x31.1x180.5 ซม. จานวน 8 ตู้ๆ ละ 4,500
บาท

36,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

15 ตู้ทึบ 4 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 77x39x161 ซม.
จานวน 1 ตู้
16 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า
91.7x45.7x182.3 ซม. มีแผ่นชั้น ปรับระดับได้
จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท

3,700 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

23,600 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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17 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น 2 ประตู ขนาด
ไม่น้อยกว่า 90x45x185 ซม. มีแผ่นชั้น 3 ชั้น
ปรับระดับได้ จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท

12,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

18 ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกสูงใส ขนาดไม่น้อยกว่า
118.8x62x183 ซม. โครงตู้ทาจากเหล็กแผ่น
เป็นแบบถอดประกอบได้ กรอบตู้ทาจากเหล็ก
แผ่น มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป บานเลื่อน
ล็อกด้วยระบบกุญแจ จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 8,800
บาท

35,200 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

19 โซฟา 4 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 242x101x75
ซม. พร้อมโต๊ะกลาง ขนาด ไม่น้อยกว่า
105x60x38 ซม. จานวน 1 ชุด

39,900 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

20 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 159x79x77 ซม.
จานวน 1 ตัว
21 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75
ซม. หน้าโต๊ะทาจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ปิดผิว
ด้วยเมลามีน โต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ขอบ
โต๊ะปิดด้วย PVC ขาโต๊ะเหล็ก พ่นสีดา จานวน
20 ตัว ๆ ละ 3,750 บาท

10,200 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

75,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

22 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
80x60x75 ซม. จานวน 20 ตัว ๆ ละ
2,600 บาท

52,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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23 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม. หน้าโต๊ะทาจากไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน โต๊ะหนาไม่น้อยกว่า
25 มม. ขอบโต๊ะปิดด้วย PVC ขาโต๊ะเหล็ก พ่น
สีดา เก้าอี้ล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า
60x60x90–102 ซม. ปรับระดับสูงต่าได้
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท

17,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

24 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า
80x60x75 ซม. เคลือบผิวด้วยพีวีซีหรือเมลามีน
กันน้า ทนความร้อนได้ มีที่วางตัวเครื่อง
ด้านล่าง เก้าอี้สาหรับคอมพิวเตอร์แบบมีล้อ มี
พนักพิง มีที่วางแขน หุ้มหนัง ปรับระดับขึ้นลง
ได้ จานวน 15 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท

75,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

25 โต๊ะห้องประชุม โต๊ะพับขาเหล็ก ขนาดไม่น้อย
กว่า 180x45x73 ซม. หน้าโต๊ะโฟเมก้า จานวน
50 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

100,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

26 โต๊ะ-เก้าอี้ทางานครู ประกอบด้วย โต๊ะทางาน
มีขนาดไม่น้อยกว่า 140x60x77 ซม. และ เก้าอี้
สานักงานขนาดไม่น้อยกว่า 62x69x99-109
ซม. ชนิดล้อเลื่อน 5 ขา ปรับระดับสูง - ต่าได้
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท

16,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

27 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทางานครู ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า
138.1x66.9x75 ซม. ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า
57x59x91-103 ซม. จานวน 10 ชุด

92,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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28 โต๊ะเก้าอี้อ่านหนังสือห้องสมุด ประกอบด้วย
โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 120x90x74 ซม. หน้า
โต๊ะผลิตจากไม้ปาติเคิลบอร์ด จานวน 1 ตัว
เก้าอี้ทาจากโพลีโพพิลีน ขนาดไม่น้อยกว่า
50x53x83 ซม. ขนาดหลังพิงไม่น้อยกว่า
440x320 ซม. จานวน 6 ตัว จานวน 5 ชุด ๆ
ละ 11,800 บาท

59,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

29 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
74.3x182.9x76.2 ซม.หน้าโต๊ะผลิตจาก HDPE
บริสุทธิ์ ยืดหยุ่นสูง มีปุ่มป้องกันการลื่น
โครงสร้างเป็นเหล็กกล้า เคลือบสีด้วยระบบ
Power Coated พ่นสารป้องกันสนิม มีห่วง
ล็อกขาโต๊ะ จานวน 20 ตัว ๆ ละ 3,450 บาท

69,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

30 โต๊ะพับหน้าพลาสติกสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า
180x45x74 ซม. จานวน 10 ตัว ๆ ละ 3,000
บาท

30,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

31 โต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9
หน้า 10 พร้อมโต๊ะขาสิงห์ แกะลายดอกไม้ ปิด
ทอง ร่องสี, โต๊ะกราบพระ หน้า 10 ขาสิงห์
ลายดอกไม้ จานวน 1 ชุด

45,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

32 เก้าอี้สแตนเลสกลม หน้าเม็ดข้าว ขนาดไม่น้อย
กว่า 30 ซม. จานวน 200 ตัว ๆ ละ 750 บาท
33 เก้าอี้ห้องประชุม เก้าอี้บุนวม ขาเหล็กชุบ
โครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 43.3x57x86 ซม.
จานวน 300 ตัว ๆ ละ 600 บาท

150,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

180,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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34 แท่นบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 49x49x117
ซม. โครงสร้างเป็นสแตนเลสผสมไม้ ฐานเป็น
กรอบสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 20x40 มม.
ดัดโค้งทั้ง 4 ด้าน ส่วนกลางไม้ MDF ปิดผิว
เคลือบยูริเทน เสากลางผลิตจากไม้ MDF ปิดผิว
เคลือบยูริเทนมันเงา ขอบมุมมนทั้ง 4 ด้าน มี
เสาสแตนเลสสี่เหลี่ยมดัดโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า
26x26 มม. จานวน 2 เส้น ยึดทั้งสองด้านของ
เสา จานวน 1 ชุด

14,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

35 รถเข็นพื้นเหล็กพับได้ ขนาด 60x90x88 ซม.
สามารถบรรทุกน้าหนักได้สูงสุด 350 กก.
จานวน 2 คัน ๆ ละ 3,050 บาท

6,100 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

36 ชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า
60x30x157.8 ซม. จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 1,500
บาท

4,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

37 ชั้นวางหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 90x34x190
ซม. จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท
38 เครื่องโทรศัพท์ระบบสายเดี่ยว ปรับระดับเสียง
ได้ 3 ระดับ ปรับระดับเสียงสนทนาได้ 6 ระดับ
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท

6,400 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

4,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

39 ฉากกั้น 3 พับ ขนาดไม่น้อยกว่า 130x180 ซม.
จานวน 2 อัน ๆ ละ 3,800 บาท
40 บอร์ดไม้อัด ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40x2.25 ม.
หนาไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมทาสี จานวน
15 อัน ๆ ละ 7,500 บาท

7,600 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

112,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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2 ครุภัณฑ์การศึกษา

1 โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า
60x40x54 ซม. ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า
35x30.2x30x54.5 ซม. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.โต๊ะเรียนและ
มอก. เก้าอี้เรียนทาด้วยพลาสติก
(POLYPROPYLENE) โครงโต๊ะและเก้าอี้สีเทา
เข้ม จานวน 60 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน
90,000 บาท
- โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า
60x40x67 ซม. ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า
39x38x38x68.5 ซม. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.โต๊ะเรียน และ
มอก. เก้าอี้เรียนทาด้วยพลาสติก
(POLYPROPYLENE) โครงโต๊ะและเก้าอี้สีเทา
เข้มจานวน 90 ชุด ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน
144,000 บาท,
'- โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า
60x40x76 ซม.ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า
40.5x46x40x78.5 ซม. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. โต๊ะเรียนและ
มอก. เก้าอี้เรียน ทาด้วยพลาสติก
(POLYPROPYLENE) โครงโต๊ะและเก้าอี้สีเทา
เข้ม จานวน 45 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน
76,500 บาท

310,500 สานักการศึกษา
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2 โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนอนุบาล โต๊ะนักเรียน 1 ตัว
ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x60 ซม. หน้าโต๊ะทา
ด้วยไม้อัด ทับด้วยโฟเมก้า ชั้นวางหนังสือบุไม้
อัด ขาเหล็ก, เก้าอี้นักเรียน 6 ตัว ขนาดไม่น้อย
กว่า 30x30x70 ซม. ทาด้วยไม้อัด ทับด้วยโฟ
เมก้า ขาเหล็ก จานวน 30 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท

210,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

3 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยม (มอก.)
ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 40x60x76 ซม. ขนาด
เก้าอี้ไม่น้อยกว่า 39x39.5x80 ซม. จานวน 200
ชุด ๆ ละ 2,200 บาท

440,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

4 เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วยชุด
อุโมงค์และกระดานลื่นแบบวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 270x630x240 ซม. พร้อมติดตั้ง จานวน 1
ชุด

97,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

5 สปริงโยกเยกไดโนเสาร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
42x140x55 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน
ที่นั่งทาจากพลาสติกแผ่น สปริงทาจากเหล็ก
กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ซม.
ฐานทาจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x20 ซม.
หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. พร้อมติดตั้ง จานวน 2
ตัว ๆ ละ 15,000 บาท

30,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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6 สปริงโยกเยกเอลิเกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
42x140x55 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน
ที่นั่งทาจากพลาสติกแผ่น สปริงทาจากเหล็ก
กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ซม.
ฐานทาจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x20 ซม.
หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. พร้อมติดตั้ง จานวน 2
ตัว ๆ ละ 15,000 บาท

30,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

7 สปริงโยกเยกปลาวาฬ ขนาดไม่น้อยกว่า
75x94x100 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน
ที่นั่งทาจากพลาสติกแผ่น สปริงทาจากเหล็ก
กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ซม.
ฐานทาจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x20 ซม.
หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. พร้อมติดตั้ง จานวน 2
ตัว ๆ ละ 9,000 บาท

18,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

8 ม้ากระดก 4 ที่นั่ง สปริงคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า
300x40x89 ซม. พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด ๆ
ละ 17,000 บาท

34,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

9 เครื่องเล่นเชือกปีนป่าย ผลิตจากเหล็กกลม
ขนาดใหญ่ ถักด้วยเชือกไนล่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2
ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 195x195x190 ซม.
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท

32,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

10 ชิงช้า 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 150x304x200
ซม. พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด
11 ชุดเครื่องเล่นสนาม ชิงช้ากระดานลื่น ผลิตจาก
พลาสติกทนทานแข็งแรง ประกอบด้วย ชิงช้า
พลาสติก 2 ที่นั่ง หอคอยกระดานลื่น 1 ชุด
ขนาดไม่น้อยกว่า 269x298x192 ซม. จานวน 1
ชุด

23,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

45,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

1 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 150
แรงม้า ความยาวไม่น้อยกว่า 4.9 เมตร กระบะ
เหล็กหลังคาอลูมิเนียม เบาะนั่ง 3 แถว พร้อม
ผ้าใบกันสาด 3 ด้าน จานวน 1 คัน

4 ครุภัณฑ์การเกษตร

5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1,375,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

1 เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้าได้ ไม่น้อยกว่า 450 ลิตรต่อนาที
พร้อมติดตั้ง จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
11,000 บาท

44,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

2 แท้งค์น้าขนาด 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งแท้งค์
สแตนเลส จานวน 1 ชุด
3 ปั๊มน้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 250 วัตต์
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
1 เครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน มีขนาด
กาลังขยาย 100 วัตต์ ใช้ไฟ 220 โวลท์
มีช่องเสียบไมค์ 3 ช่อง และมีช่องอินพุท 2 ช่อง
เพื่อรองรับสัญญาณจากภายนอก 2 ช่อง
มีช่องเสียบ USB, วิทยุ FM พร้อมรีโมท
ตู้ลาโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 2 ทาง 1 คู่
ไมโครโฟนแบบไดนามิคพร้อมสาย 10 เมตร 1
ชุด และสายสัญญาณ AUX ยาว 10 เมตร 2 ชุด
พร้อมติดตั้งเช็คระบบ จานวน 25 ชุด ๆ ละ
12,900 บาท

31,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

18,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

322,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

44,100 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

2 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาดไม่
น้อยกว่า 15 นิ้ว 450 วัตต์ มีช่องสาหรับเสียบ
USB เล่น MP3 พร้อมไมค์ลอยมือถือ 2 ตัว รอง
รับบลูทูธ จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 14,700 บาท
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3 เครื่องเสียงภายในห้องเรียน พร้อมติดตั้ง
ประกอบด้วย ลาโพงชนิด 2 Way พร้อมชุด
แขวนผนัง, เครื่องขยายและผสมสัญญาณเสียง
เครื่องขยายเสียงกาลังขับ 30 วัตต์ มี
ช่องสัญญาณขาเข้าของไมโครโฟน 3 ช่อง มี
ช่องสัญญาณขาเข้าของสัญญาณทั่วไป (AUX) 2
ช่อง มีช่องต่อสัญญาณขาออกสาหรับการ
บันทึก (AUX OUT) , ไมโครโฟน Dynamic
Microphone (ชนิดสาย) พร้อมสายสัญญาณ,
ขาไมค์ตั้งโต๊ะ, ตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่อง
เสียง จานวน 8 ชุด ๆ ละ 29,220 บาท

233,760 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

4 เครื่องช่วยสอนสาหรับห้องเรียน ประกอบด้วย
เครื่องขยายเสียงกาลังไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ ที่ 8
โอห์ม ใช้ไฟ 220 โวลต์ มีช่องเสียบไมค์ 2 ช่อง
และมีช่องอินพุตเพื่อรองรับญญาณภายนอก 1
ช่อง มีขนาดไม่น้อยกว่า 27x7x18 ซม., ตู้
ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2 ทาง จานวน 1
คู่, ไมโครโฟนแบบไดนามิคพร้อมสายยาวไม่
น้อยกว่า 10 เมตร และชั้นวางเครื่องเสียง
พร้อมติดตั้ง และทดสอบระบบ จานวน 3 ชุด ๆ
ละ 11,000 บาท

33,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

5 เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
เพาเวอร์แอมป์ 250+250 วัตต์ เครื่องขยาย
เสียง 1 ตัว, สเตอริโอมิกเซอร์ 4 ช่อง ผสม
สัญญาณเสียง 1 ตัว, ตู้ลาโพง 15 นิ้ว 400 วัตต์
2 ใบ, สายลาโพง 10 เมตร 2 เส้น,
สายสัญญาณเสียง 1 เมตร 2 เส้น, ไมโครโฟน
สาหรับเครื่องเสียง 1 ตัว จานวน 1 ชุด

35,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

6 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ประกอบด้วย เครื่องขยาย
เสียง 100 W.RMS, ลาโพง ขนาดไม่น้อยกว่า
2x8 นิ้ว, ไมโครโฟน แบบไร้สาย 2 ตัว, มีขาตั้ง
ไมค์ชนิดตั้งพื้น 2 ตัว, มีช่องต่อ USB จานวน 1
ชุด

45,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

7 วิทยุซีดี Bluetooth Stereo ขนาดไม่น้อยกว่า
32x13.3x21.5 ซม. น้าหนักประมาณ 2 กก.
(ไม่รวมแบตเตอรี่) จานวน 1 เครื่อง

3,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

8 เครื่องเล่น CD MP3 หูหิ้ว ลาโพง Stereo
กาลังขับ 50W ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
จานวน 7 เครื่องๆ ละ 3,800 บาท

26,600 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

9 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5
วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครื่องแท่นชาร์ต
แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาว เหล็กพับ จานวน
10 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท

120,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จานวน 5
เครื่อง ๆ ละ 30,300 บาท

151,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens พร้อม
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุมไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จานวน 8 ชุด ๆ ละ
67,500 บาท

540,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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7

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens พร้อม
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว และขาตั้งเครื่องฉาย
สาหรับใช้ในกิจกรรมหอประชุมใหญ่ จานวน 1
ชุด

80,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

4 จอรับภาพแบบขาตั้ง เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า
120 นิ้ว จานวน 1 จอ
5 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
20,800 บาท
6 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล ขนาด
จอภาพขั้นต่า 32 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

6,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

62,400 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

10,300 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

7 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า
1920x1080 พิกเซล ขนาดจอภาพขั้นต่า 55 นิ้ว
จานวน 14 เครื่อง ๆ ละ 26,500 บาท

371,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

8 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล จานวน 1 ตัว
9 แฟลชสาหรับกล้องถ่ายรูป คลื่นความถี่ 2.4
GHz จานวน 1 อัน
1 เครื่องชั่งดิจิตอล ชั่งได้สูงสุด 600 gm อ่านค่า
ละเอียด 0.01 gm จานวน 1 เครื่อง
2 ชุดการทดสอบสเปกตรัม มีกล่องเซนเซอร์แสง
LDR ทดลองร่วมกับกล่องแสงพร้อมกรองสีม่วง
คราม น้าเงิน ส้ม แดง ขนาดไม่น้อยกว่า
40x55 ซม. จานวน 1 ชุด

63,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

28,220 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

17,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

5,800 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

121

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

8

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3 รถเข็นอาหาร รถเข็น 3 ชั้น โครงตัวรถทาด้วย
โลหะ มีล้อจ้านวน 4 ล้อ มีด้ามจับเข็นเคลื่อนที่
ได้ ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 18x32x32 นิ้ว
จานวน 1 ตัว

8,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

1 ชั้นคว่าถาดหลุมสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า
60x280x150 ซม. จานวน 5 ชุด ๆ ละ 29,500
บาท

147,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

2 ผ้าม่าน/ม่านปรับแสงชนิดใบกรองแสง พร้อม
ติดตั้ง ประกอบด้วย ผ้าม่านเวที (ห้องประชุม
ใหญ่) ผ้าม่านหลุยส์หน้าเวที ขนาด 6.92 x 2.36
เมตร 1 ชุด, ม่านปรับแสง (ห้องเซิร์ฟเวอร์)
ขนาด 2.03 x 1.85 เมตร 1 ชุด ขนาด 2.06 x
1.85 เมตร 1 ชุด, ม่านปรับแสง (ห้องประชุม)
ขนาด 1.73 x 2.40 เมตร 2 ชุด จานวน 1 ชุด

41,200 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

3 เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า 15
กิโลกรัม เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน มี
ระบบปั่นแห้งหรือหมาด จานวน 1 เครื่อง

18,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

4 หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร
ระบบอัตโนมัติ จานวน 2 ใบ ๆ ละ 9,500 บาท
5 เครื่องผสมแป้งแบบตั้งพื้น ขนาด 20 ลิตร อ่าง
ผสมเป็นสแตนเลส ไฟฟ้า 220V.-50Hz. กาลัง
ไฟ 1100 วัตต์ ความเร็วในการหมุน 40-170
รอบ/นาทีน้าหนัก 83 กก. ขนาดไม่น้อยกว่า
54x49x78 ซม. จานวน 1 เครื่อง

19,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

40,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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9 ครุภัณฑ์โรงงาน

6 เตาอบเบเกอรี่ 4 ถาดเหล็ก ขนาดภายนอกไม่
น้อยกว่า 128x90x122 ซม. ภายในไม่น้อยกว่า
88x63x25 ซม. มีรางจุดแก๊สด้านล่าง 5 ท่อ
ด้านข้าง 2 ท่อ ให้ความร้อนด้วยแก๊สภายนอก
และภายใน ทาจากเหล็ก จานวน 1 เครื่อง

30,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

7 เครื่องกรองน้า เครื่องกรองทาจากสแตนเลส มี
ระบบแบควอชในตัว เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
ยาว 60 ซม. ท่อน้าเข้าออก 1/2 นิ้ว หนา 3 มม.
มีจุกถ่ายสารหัว-ท้าย บรรจุสารกรอง 7 ลิตร
จานวน 4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท

60,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

1 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง
มีกระแสเชื่อมสูงสุด 160 แอมป์ ใช้ได้กับลวด
เชื่อมขนาด 0.26-3.2 มม. กาลังไฟ 3.9 KVA
จานวน 1 เครื่อง

12,900 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

2 เครื่องเลื่อยปรับองศา ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า
10 นิ้ว กาลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,430 วัตต์ ความเร็ว
รอบตัวเปล่า 4,200 RPM ความสามารถในการ
ตัดสูงสุด ตัดที่ 0 องศา:91x305 มม. ตัดที่ 45
องศา: 91x215 มม. จานวน 1 เครื่อง

22,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

3 ปั๊มลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,300 วัตต์ มีถังเก็บ
ลม 50 ลิตร ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์
สายลม 10 เมตร, ตัวต่อคอปเปอร์, กาสี,
แม็กซ์ลม จานวน 1 เครื่อง

14,900 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

4 สว่านไฟฟ้า มีกาลังไฟ 800 วัตต์ หัวจับดอกไม่
น้อยกว่า 26 มม. ใช้เจาะคอนกรีต ไม้ และ
เหล็กได้ จานวน 1 เครื่อง

16,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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5 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง มีแรงดันน้า 130 บาร์
มอเตอร์ขนาด 7 กิโลวัตต์ ความเร็ว 3,400
รอบ/นาที จานวน 1 เครื่อง

9,900 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

32,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

28,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

3 ฆ้องวงเล็ก ประกอบด้วย ร้านฆ้องแกะสลัก
ลวดลายลงรักปิดทอง จานวน 1 ร้าน และลูก
ฆ้อง เป็นฆ้องลงหินหล่อ จานวน 1 ชุด

28,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

4 ระนาดเอก ประกอบด้วย รางระนาดเอก
แกะสลักลายลงรักปิดทองจานวน 1 ราง และ
ผืนระนาดเอก เป็นไม้ชิงชันคัดพิเศษ จานวน 1
ผืน จานวน 1 ชุด

52,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

5 ระนาดทุ้ม ประกอบด้วย รางระนาดทุ้ม
แกะสลักลายลงรักปิดทอง จานวน 1 ราง และ
ผืนระนาดทุ้ม เป็นไม้ไผ่บงคัดพิเศษ จานวน 1
ผืน จานวน 1 ชุด

44,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

6 ชุดนาฏศิลป์ ประกอบด้วย บอดี้สูทติดเพชร,
เกาะอกติดเพชร, กระโปรงซีฟองสองชั้น, จีบ
หน้านาง, สไบจีบใหญ่, สไบผ้าไหม, ปิ่นปักผม,
สังวาลย์ชุดใหญ่, สร้อยคอต่างหู, ดอกไม้มาลัย
ซีก, วิกผม อย่างละ 8 ชิ้น จานวน 1 ชุด

60,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

10 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 1 เมโลเดียน จานวน 32 คีย์ ระบบเสียงโซปราโน
จานวน 20 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท
2 ฆ้องวงใหญ่ ประกอบด้วย ร้านฆ้องแกะสลัก
ลวดลายลงรักปิดทอง จานวน 1 ร้าน และลูก
ฆ้อง เป็นฆ้องลงหินหล่อ จานวน 1 ชุด
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11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7 ชุดนาฏศิลป์ไทย ร.5 ผู้หญิง ประกอบด้วย เสื้อ
ลูกไม้แขนยาว, โจงกระเบนสาเร็จรูป, ผ้าพาดบ่า
, ชุดไทยพระราชทาน, เสื้อเย็บจากผ้าโทเร, โจง
กระเบนสาเร็จรูป, ผ้าฝ้ายทอมือสไบอีสาน,
ผ้าถุงเซิ้งต่อเชิง, สร้อยคอมุกระย้า, ต่างหูมุก
แบบหนีบ, เข็มขัดมุก, สร้อยคอเซิ้งพร้อมต่างหู,
เข็มขัดเซิ้งสีเงิน, อุบะห้อยผมปออ้าย อย่างละ
10 ชิ้น และเสื้อเกาะอกผ้ามัน 20 ตัว จานวน 1
ชุด

60,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน* (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 69 ชุด ๆ
ละ 22,300 บาท

1,538,700 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

36,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 2 ชุด ๆ
ละ 19,800 บาท
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3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จานวน 1

154,000 สานักการศึกษา

เครื่อง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก
(8 core) หรือดีกว่า สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz จานวนไม่น้อยกว่า 1
หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory ไม่น้อยกว่า 11 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4
หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 8 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0,1,5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (hard Drive) ชนิด SCSI
หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
7,200 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drives
หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน
(Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1
หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/100 Bese-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot
Swap จานวน 2 หน่วย
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4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ
4,300 บาท

34,400 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

5 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดา จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ
9,000 บาท

63,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

6 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด NET work แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท

31,600 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

23,700 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

52,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

37,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

114,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

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

46,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
21,000 บาท

42,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

13 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด
24 ช่อง จานวน 1 เครื่อง

130,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

8 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท
9 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จานวน 1
เครื่อง
10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 1 จานวน 20 เครื่อง ๆ ละ
5,700 บาท

127

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

14 ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดติดตั้ง
ภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ประกอบด้วย จอแสดงผลชนิด LED Full
Color Display Outdoor ขนาดจอ LED
Screen : 2048*3072 มม., ชุดคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ควบคุมระบบ อุปกรณ์สาหรับ
สารองไฟฟ้า UPS และชุดอุปกรณ์สาหรับรับส่งสัญญาณภาพ, ค่าติดตั้ง ค่าโครงสร้างระบบ
ไฟฟ้าแบบเสาเดียว และระบบสายสัญญาณ,
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สาหรับควบคุมและระบบ
สายฟ้าและสายสัญญาณ (ระยะไม่เกิน 50
เมตร) จานวน 1 ชุด

975,900 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

15 จอ LED Outdoor Display ประกอบด้วย
จอแสดงผลชนิด LED Full Color Display
Outdoor ระดับ P8 ขนาดจอ LED Screen :
2048 x 3072 มม., ชุดคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ควบคุมระบบ ชุดคอมพิวเตอรสาหรับ
ควบคุมพรอมโปรแกรมควบคุม อุปกรณสารอง
ไฟฟา และชุดอุปกรณสาหรับ รับ-สงสัญญาณ
ภาพ, คาติดตั้งระบบไฟฟา และระบบ
สายสัญญาณ, ตูควบคุมระบบไฟฟา สาหรับ
ควบคุมและ ระบบไฟฟาและสายสัญญาณ
(ระยะ 50 เมตร) จานวน 1 ชุด

960,900 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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16 ระบบอินเตอร์เน็ต อาคารประถม ประกอบด้วย
อุปกรณ์หลักสาหรับควบคุมอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (CloudCoreController) ชนิด
36 หน่วยประมวลผล พร้อมช่องเสียบอุปกรณ์
สาหรับสายใยแก้วนาแสง อย่างน้อย 4 ช่อง 1
เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE
(PoE L2 Switch Managed) ขนาด 10 ช่อง 3
เครื่อง, อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 3 ตัว
, อุปกรณ์สารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 3 เครื่อง,
ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตู้ wall rack 6U ลึก 60 ซม. 3 ตู้, ชั้นวาง
ภายในตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ 3 ชั้น, งานติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 3 จุด
จานวน 1 ระบบ

229,000 สานักการศึกษา
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17 ระบบอินเตอร์เน็ต อาคารอนุบาล ประกอบด้วย
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 10 ช่อง พร้อม
ช่องเสียบตัวแปลงสัญญาณสายใยแก้วนาแสง
แบบ SFP 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch Managed) ขนาด
10 ช่อง 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่ 2 1 ตัว, อุปกรณ์
สารองไฟขนาด 800 VA 1 เครื่อง, ตู้สาหรับ
จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตู้ wall
rack 6U ลึก 60 cm 1 ตู,้ ชั้นวางภายในตู้
สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1
ชั้น, งานติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 2 1 จุด จานวน 1
ระบบ

81,200 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

18 กล้องวงจรปิด ประกอบด้วย กล้อง 16 ตัว,
เครื่องบันทึก 1 เครื่อง, ทีวี 1 เครื่อง พร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 ชุด

250,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

รวม

13,451,880
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ก.ค.
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พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
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ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สานักงาน

1 โต๊ะทางานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า
180x80x75 ซม. จานวน 2 ตัวๆ ละ 15,900
บาท

31,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ

2 โต๊ะทางานเหล็ก 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า
159x79x74 ซม. จานวน 4 ตัวๆ ละ 8,500 ตัว

34,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ
งานสัตวแพทย์

3 โต๊ะประชุม
- ขนาดไม่น้อยกว่า 120x80x75 ซม. จานวน 3
ตัวๆ ละ 5,000 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จานวน 2
ตัวๆ ละ 2,500 บาท

20,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ

4 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75
ซม. จานวน 2 ตัวๆ ละ 3,350 บาท
5 โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 92.4x61.9x75
ซม. จานวน 1 ตัว
6 โต๊ะสาหรับวางคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 80x60x75 ซม. จานวน 1 ตัว
7 โต๊ะทางานเหล็ก 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า
159x79x74 ซม. จานวน 1 ตัว
8 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
180x75x75 ซม. จานวน 21 ตัว ตัวละ 2,200
บาท รวม 46,200 บาท

6,700 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
4,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
2,800 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
8,500 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
46,200 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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สานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สามชัย (10)
ศูนย์ฯ ท.2 (6)
ศูนย์ฯ รักษาภิษุ (5)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2562
มี.ค.

พ.ศ.2561
ก.พ.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

4. แผนงานสาธารณสุข
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

9 ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
118.4x40x87.4 ซม. จานวน 2 ตู้ๆ ละ 3,600
บาท

7,200 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ

10 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานเปิดสูง ขนาดไม่น้อย
กว่า 91.4x45x182 ซม. จานวน 2 ตู้ๆ ละ
4,500 บาท

9,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

11 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า
91.5x45.7x183 ซม.

5,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
กลุม่ งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

12 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า
110x40x80 ซม. จานวน 3 ตู้ ตู้ละ 3,600 บาท
13 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อย
กว่า 91.5(ก) x 45.7 (ล) x 183 (ส) ซม. จานวน
2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

10,800 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
11,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

14 ชั้นวางอเนกประสงค์ พร้อมฝาหลัง ขนาดไม่
น้อยกว่า 119.5 x 45.5 x182.8 ซม. จานวน 3
ตู้ๆ ละ 6,200 บาท

18,600 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ เพชรเกษม

15 ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 110(ก) x 60(ล) x 80(ส) ซม.
จานวน 1 ตู้

3,600 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ เพชรเกษม

16 ตู้เก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก บานเปิด ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 88 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87
ซม. จานวน 1 ตู้

5,300 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ

17 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 118.4x40.6x87.4 ซม. จานวน 2 ตู้ๆ ละ
4,600 บาท

9,200 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ท.2
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สานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์เพชรเกษม

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

18 ตู้เอกสารเหล็กแบบ 6 ลิ้นชัก 1 ช่องว่าง 1 บาน
เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 118.4x40.6x87.4 ซม.
จานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,800 บาท

11,600 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ท.2

19 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่ไม่น้อย
กว่า 91.5x45.7x183 ซม. จานวน 1 ตู้ๆ ละ
5,500 บาท

5,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ท.2

20 เก้าอี้ทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
70x74x118-130 ซม. จานวน 4 ตัวๆ ละ
5,500 บาท

22,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป
งานสัตวแพทย์

21 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
52x50x90-100 ซม. จานวน 5 ตัวๆ ละ 1,800
บาท

9,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป

22 เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ากว่า 49x40x80
ซม. จานวน 7 ตัวๆ ละ 2,000 บาท

14,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

23 เก้าอี้ อเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ากว่า 45x55x90
ซม. จานวน 6 ตัวๆ ละ 1,200 บาท

7,200 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป
ห้องประชุม

24 เก้าอี้แถวรอตรวจ 5 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
289x68x77 ซม. โครงโครเมี่ยม ที่นั่งผลิตจาก
เหล็ก จานวน 11 แถวๆ ละ 7,000 บาท (เพชร
เกษม 5 แถว,ท.2 6 แถว)

77,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ เพชรเกษม
ศูนย์ฯ ท.2

25 เก้าอี้กลม ขนาดไม่ต่ากว่า 64x64x59-84 ซม.
สามารถปรับความสูงเบาะนั่งด้วยระบบโช๊คแก๊ส
จานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท

5,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ท.2 ศูนย์ฯ ท.3
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26 โซฟา ประกอบด้วย
- แบบ 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 198x77x77
ซม.จานวน 1 ตัว
- แบบ 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 104x77x77
ซม. จานวน 2 ตัว
- โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 90x60x42 ซม.
จานวน 1 ตัว

28,100 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป
ห้องประชุม

27 เครื่องดูดฝุ่น ความจุฝุ่น 2 ลิตร มีกาลังไฟไม่ต่า
กว่า 1600 วัตต์ มีระบบกรองฝุ่น จานวน 2
เครื่องๆ ละ 9,000 บาท

18,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

28 โต๊ะหมู่บูชา ทาด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว
ความกว้างไม่น้อยกว่าตัวละ 9 นิ้ว มีฐานรอง
โต๊ะหมู่ จานวน 1 ชุด

8,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป

29 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว จานวน 2 ตัวๆ ละ
2,500 บาท
30 พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
ระบายความร้อนเครื่องเสียง จานวน 2 ตัว ตัว
ละ 2,500 บาท

5,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
5,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

31 พัดลมดูดอากาศชนิดติดกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 นิ้ว จานวน 2 ชุดๆ ละ 2,500 บาท

5,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป

32 รถเข็นแบบ 2 ล้อ สแตนเลส
จานวน 1 คัน

8,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป
(เครื่องเสียง)

33 แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จานวน 2 ตัวๆ ละ
9,900 บาท

19,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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บริหารงานทั่วไป
สานักการสาธารณสุขฯ
บริหารงานทั่วไป
(เครื่องเสียง)
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ั ฑ์
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ที่

2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

34 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู
ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง
จานวน 2 เครื่อง

21,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ พ่อพรหม

35 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู ชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จานวน
1 เครื่อง

28,600 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ท.4

36 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จานวน
1 เครื่อง

32,400 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ พ่อพรหม

37 เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู แบบ
แยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตั้ง จานวน 3 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท

120,600 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป

38 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู แบบ
แยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

25,900 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป

39 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จานวน 2 ตัวๆ ละ
2,500 บาท
40 ฉากกั้นห้อง (Partitinroom) ขนาดไม่น้อยกว่า
100x5x156 จานวน 2 ชุด ชุดละ 6,400 บาท
1 หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- หลังคาสาเร็จรูป ชนิดทาด้วยไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็กมีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้าย
เปิดแบบโช๊คอัพ ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
จานวน 1 ชุด

5,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
12,800 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
34,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ เพชรเกษม
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2
สานักการสาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
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ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

3 ครุภัณฑ์การเกษตร

4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1 กรงสุนัข ขนาดไม่น้อยกว่า 157x107x130 ซม.
- ประตูเปิด 2 บาน
- ถาดรองสแตนเลส 2 ใบ
- ล้อเลื่อนแบบล๊อคล้อได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- ถอดกั้นห้องได้ สามารถรวมเป็นห้องใหญ่ได้
- พื้นพลาสติก ถอดล้างทาความสะอาดง่าย
จานวน 7 กรง กรงละ 35,000 บาท

245,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
งานสัตวแพทย์

2 บ่วงจับสุนัข
- ขนาดความยาวด้ามขยายแล้วไม่น้อยกว่า
150 ซม.
- เป็นด้ามทาด้วย อลูมิเนียม
- มีบ่วงรัดที่ปลายทาด้วยโลหะ สาหรับจับสุนัข
จานวน 1 อัน

30,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
งานสัตวแพทย์

3 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง 120 บาร์ จานวน 2
เครื่องๆ ละ 10,000 บาท

20,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
งานสัตวแพทย์
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumcne พร้อม
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม ไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จานวน 1 ชุด

43,400 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป
(ห้องประชุม)

2 ตู้ลาโพงแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
มีไลท์เอาท์พุท พร้อมดอก จานวน 1 คู่

6,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป
(ห้องประชุม)

3 เครื่องเล่น ดีวีดี จานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,500
บาท

7,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป
(ห้องประชุม)

136

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

4 เพาเวอร์แอมป์ ขนาด 2x1200 วัตต์ จานวน 1
ตัว

33,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป
(ห้องประชุม)

5 ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ประกอบด้วย
- เพาเวอร์แอมป์พร้อมกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
2500 วัตต์ จานวน 4 ชุด
- ชุดจ่ายไฟ (ตู้โหลดเซ็นเตอร์) จานวน 1 ชุด
- ตู้ลาโพงคางหมู 4 ทาง พร้อมดอก MID 12"x3
drivers HI 1.75x1 drivers จานวน 8 ตู้
พร้อมประกอบ
- ไมค์หนีบปกเสื้อชนิดไร้สายพร้อมชุดรับ
สัญญาน จานวน 4 ชุด
- ครอสโอเวอร์ 2 ทาง จานวน 2 ชุด
- ตู้แร็ค 12 U (เปิดบน) จานวน 2 ใบ
- มิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ช่อง จานวน 1
ชุด
- ไวเรทบูทเตอร์สาหรับเพิ่มสัญญาณไมค์ลอย
จานวน 1 ชุด

642,900 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารงานทั่วไป
(เครื่องเสียง)

6 ชุดไมค์สาหรับห้องประชุมจานวน 20 ตัว พร้อม
เครื่องควบคุม และติดตั้ง
- ไมค์ชุดประธาน จานวน 1 ตัว
- ไมค์ชุดผู้ร่วมประชุม จานวน 19 ตัว
- ชุดจ่ายกระแสไฟและควบคุมไมค์ จานวน 1
ชุด

180,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
บริหารทั่วไป
(ห้องประชุม)

7 เครื่องเล่น DVD รองรับแผ่น DVD/CD/MP3
สามารถบันทึกเสียงร้องผ่านช่องสัญญาณ USB

4,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ
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8 อุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกิน สาหรับเครื่องนึ่งฆ่า
เชื้อระบบอัตโนมัติ จานวน 2 เครื่องๆ ละ
4,800 บาท
9 ชุดเครื่องเสียงประกอบด้วย
- เครื่องขยายเสียงแอมป์ 1 เครื่อง
- ตู้ลาโพงขนาด 12 นิ้ว 2 ตู้
- ไมโครโฟนแบบไดนามิคชนิดมีสาย
2 ชุด
- ไมค์ลอยแบบ 2 ไมค์ถือ 1 ชุด
- เครื่องโปรเซสเซอร์ควบคุมลาโพง
1 เครื่อง
- พร้อมติดตั้งเช็คระบบ

9,600 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
ศูนย์ฯ ท.3
250,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

10 วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM
- ขนาดกาลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง
แท่นชาร์ท แบตเตอรี่
1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ จานวน 7 เครื่องๆ ละ
12,000 บาท

84,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายป้องกันและควบคุม
โรค

11 เครื่องขยายเสียงติดตั้งประชาสัมพันธ์ พร้อม
ติดตั้ง
- เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า
150 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
- ลาโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 8
โอห์ม 2 คู่
- ไมโครโฟนแบบไดนามิคพร้อมสาย 5 เมตร
สาหรับติดตั้งบนหลังคารถกระบะ 4 ประตู
จานวน 1 ชุด
12 ไฟฉุกเฉิน ขนาด 12 วัตต์ พร้อมรีโมต จานวน 1
เครื่อง

25,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
งานสัตวแพทย์

5,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ นพสุวรรณ
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5 ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

1 - โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
50 นิ้ว ขนาดความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า
1920x1080 พิกเซล
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 17,800 บาท
- ชุดขาแขวนโทรทัศน์ LED
ขาแขวน LED LCD และขาแขวนฝ้าเพดาน ก้ม
เงย หมุนได้ 360 องศา พร้อมสายสัญญาณ
BGA และ HDMI พร้อมติดตั้ง จานวน 4 ตัวๆ
ละ 8,500 บาท

105,200 สานักงานเทศบาลนคร สานักการ
หาดใหญ่
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารฯ

6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1 เครื่องปรับอุณหภูมิ สระว่ายน้าและอุณภูมิ
อัตโนมัติ โดยใช้ระบบ Heat pump ขนาด
ความจุไม่เกิน 25 กิโลวัตต์

320,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

2 เครื่องชั่งน้าหนักเด็กดิจิตอล ขนาด 20 กิโลกรัม
มีตัวเครื่องและถาดรองนอน พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 ชุดๆ ละ 4,500 บาท
3 เครื่องชั่งน้าหนักผู้ใหญ่ดิจิตอล ขนาด 200 กก.
พร้อมที่วัดส่วนสูง
4 เตียงนอนเหล็ก 3 ฟุต รุ่นมาตรฐานทาจากเหล็ก
จานวน 2 เตียงๆ ละ 3,000 บาท
5 รถเข็นทาแผล 3 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
40x55x80 ซม. โครงสร้างทาด้วย Stainless
ท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ลูกล้อขนาดไม่
น้อยกว่า 3 นิ้ว
6 ราวฝึกเดิน ปรับส่วนสูงได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 3
เมตร กว้าง 75 ซม. 2 ด้าน ปลายทั้งสองลาดลง
เสาบาร์จานวน 4 เสา

9,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม
20,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
6,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
6,900 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ พ่อพรหม
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2
สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ ท.2

37,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ เพชรเกษม
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8,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ท.2

8 โคมไฟผ่าตัดเล็กพร้อมหลอดไฟ มีฐาน 5 ล้อ 5
แฉก โคมไฟยืดหยุ่นปรับได้ระยะได้ 360 องศา
สามารถปรับความสูงได้ จานวน 1 อัน

15,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ท.2
6,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

10 เตียงยืดหลัง (Itang up) เป็นเตียงพับเก็บได้ ใช้
สาหรับยืดตัว ปรับเบาะเฉียงตามองศาได้ โดยมี
เบาะรองรับหลัง ศรีษะ และลาตัว ทาด้วยผ้าใบ
2 ชั้น ขนาดเบาะไม่น้อยกว่า 40x100 ซม.
โครงสร้างเตียงทาจากสแตนเลส มีที่ล็อคข้อเท้า
มีสายรัดตัวขนาดกว้าง มีแกนความสูงเพิ่มปรับ
ตามความสูงของผู้ใช้งานขนาดเตียงเมื่อพับเก็บ
ในแนวราบ ไม่น้อยกว่า 60 x 100 ซม.

15,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

1 เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น จานวน 1 เครื่อง

6,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
งานสัตวแพทย์

2 ตู้เย็นควบคุมอุณภูมิเป็นตู้เย็นใช้สาหรับแช่วัคซีน
เพื่อควบคุมอุณภูมิ ความเย็นที่เหมาะสม ขนาด
ไม่ต่ากว่า 9 คิวบิกฟุต แบบ 2 ประตู

15,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
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7 โต๊ะวางเครื่องมือเมโยแบบมีถาดรองรับ
เครื่องมือแพทย์ ทาจากสแตนเลส 33x48 cm
ปรับความสูง 80-120 มีลูกล้อ ขนาด 4 นิ้ว
จานวน 2 อัน ตัวละ 4,000 บาท

9 เก้าอี้นวดคอ บ่า ไหล่ เก้าอี้โครงเหล็กพับได้
เป็นเบาะหุ้มฟองน้า ขนาดไม่น้อยกว่า
90x15x40 ซม. จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ
6,500 บาท

7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3 ตู้เย็นขนาดไม่ต่ากว่า 7 คิวบิกฟุต แบบ 2 ประตู
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,400 บาท

18,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ พ่อพรหม
ศูนย์ฯ ท.2

4 ถังขยะสแตนเลส มีฝาปิดแบบเหยียบและมีล้อ
ขนาดไม่ต่ากว่า 12x16 นิ้ว จานวน 1 ถัง
1 คอมพิวเตอร์และเครื่องสารองไฟขนาด 800 VA
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายเครื่องละ 22,300 บาท จานวน 1
เครื่อง

4,800 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
22,300 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
สานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหาร
(ห้องประชุม)
ฝ่ายบริการสาธารณสุข

2 เครื่องบันทึกข้อมูลและตรวจนับเวชภัณฑ์คงคลัง
จานวน 1 เครื่อง
3 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8
MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interace)
แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย จานวน
17 เครื่องๆ ละ 700 บาท

57,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
11,900 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักการสาธารณสุขฯ
งานเภสัชกรรม
สานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการและ
ศูนย์บริการทั้ง
15 ศูนย์
ห้องพยาบาลและ
รถพยาบาลฉุกเฉิน
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4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สานักงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 และเครื่องสารองไฟขนาด 800 VA
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายจานวน 13 เครื่องๆ ละ 28,300 บาท

367,900 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
ศูนย์ฯ สามชัย
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ แฟลตเคหะ
ศูนย์ฯ อู่ ท.ส.
ศูนย์ฯ ท.2
ศูนย์ฯ โพธิพงษา
ศูนย์ฯ พ่อพรหม(2)
ศูนย์ฯ ท.4(2)
ฝ่ายบริการฯ

5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท

15,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ สามชัย

6 เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

2,799 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ สามชัย

7 เครื่อง / จอ ประชาสัมพันธ์ดิจิตอล เคลื่อนที่
คุณลักษณะดังนี้
- เครื่องรับโทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว มี
ช่องควบคุมการทางาน มีช่องสัญญาณ ไม่น้อย
กว่า 2 ช่อง
- เครื่องจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล
- ขาตั้งล้อเลื่อน
- Software สาหรับป้อนคาสั่งและการจัดการ
สื่อ
- สายสัญญาน RJ45 และอุปกรณ์ในการติดตั้ง
- จานวน 2 ชุด ๆ ละ 126,000 บาท

รวม

252,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ศูนย์ฯ ชีวาสุข

3,673,299
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สานักงาน

1 ตู้เก็บเอกสาร จานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท
แบบ 2 บานประตู มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

11,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่
ต่ากว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จานวน 2
เครื่องๆ ละ 28,600 บาท

57,200 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จานวน 20 เครื่องๆ ละ 26,200 บาท

524,000 สานักงานระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้า

4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จานวน 5 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท

235,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาฯ
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท

80,400 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาฯ
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า
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5. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า
26,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 36,200 บาท

72,400 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาฯ
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

7 พัดลมอุตสาหกรรม ตั้งพื้น 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว
จานวน 3 เครื่องๆ ละ 6,500 บาท

19,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

1 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น จานวน 1 เครื่อง

6,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

2 ชุดถังบรรทุกขยะ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7
ลูกบาศก์เมตร มีหูเกี่ยวด้านข้าง ข้างละ 2 หู
ติดตั้งกับชุดถังอย่างมั่นคงแข็งแรง ผนังด้านข้าง
สร้างจากเหล็กแผ่นขนาดความหนาไม่น้อยกว่า
3 มม. ส่วนพื้น สร้างจากเหล็กแผ่น ขนาด
ความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. จานวน 5 ใบๆ
ละ 95,000 บาท

475,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

3 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังชนิดข้อแข็ง
จานวน 15 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท

142,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

4 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จานว 10 เครื่องๆ ละ
10,200 บาท

102,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

1 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า
220/380V จานวน 1 เครื่อง

50,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า
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4

ครุภัณฑ์โรงงาน

2 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา แรงดันไฟไม่น้อย
กว่า 220 V จานวน 1 เครื่อง

13,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

3 เครื่องทดสอบความเป็นชนวนแบบ
ดิจิตัล ช่วงทดสอบ 5 ระดับ จานวน
1 เครื่อง

13,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

4 เครื่องมัลติเตอร์วัดแรงดัน
จานวน 1 เครื่อง

17,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

5 โคมไฟลูกศร LED จานวน 20 ชุดๆ ละ 19,000
บาท

380,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

7 วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM
- ขนาดกาลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง
แทนชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
จานวน 34 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท

408,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการสาธารณสุขฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

1 สว่านกระแทก ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 550
วัตต์ ควบคุมด้วยระบบอิเล็คโทรนิค จานวน 1
เครื่อง

3,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

2 เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 16 นิ้ว สามารถใช้ใบ
ตัด 14 นิ้วได้ ปากกาจับชิ้นงาน สามารถหมุนได้
45 องศา จานวน 1 เครื่อง

18,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ
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3 เครื่องสกัดคอนกรีต กาลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
4 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือขนาด 8 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
5 เครื่องเจียร์ ขนาด 5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
6 สว่านไฟฟ้าไร้สาย
- สว่านไขควงไร้สาย ปรับระดับความเร็วได้
เจาะรูและขันน็อตได้ทั้งทิศทางทวนและตาม
เข็มนาฬิกาและมีไฟ LED จานวน 1 ชุด

90,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ
5,600 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
5,500 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
5,400 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

7 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดพกพา
- แรงดันไฟขาเข้า (โวลท์) Single Phase 200
V-5.0/60 Hz
- แรงดันไฟขาออกขณะไร้ภาระ (โวลท์) 42
- กาลังไฟ 4.4
จานวน 1 เครื่อง

11,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

8 เครื่องอัดฉีดน้าแรงดันสูง ขนาด 130 บาร์มา
พร้อมปืน ปริมาณน้า 500 ลิตร/ชั่วโมง กาลัง
มอเตอร์ 2,200 วัตต์ ใช้กระแสไฟฟ้า 230 โวลท์
จานวน 1 เครื่อง

16,900 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

9 เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง ตัว
ควบคุมแรงสั่นสะเทือนแบบแอ็คทีฟ และมือจับ
แบบลอยตัว ปรับระดับความเร็วในการใช้งานได้
7 ระดับ มอเตอร์มีระบบป้องกันโอเวอร์โหลด
กาลังไฟ 1,500 วัตต์

32,400 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

146

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย.

พ.ศ.2561
มี.ค.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

10 สว่านโรตารี่ จานวน 1 เครื่อง กาลังไฟเข้า 800
วัตต์ แรงกระแทก 0-3 J พร้อมกระเป๋า ใส่
เครื่องมือ การกระแทก 0-4000 รอบ/นาที

11,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

11 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ จานวน 1
เครื่อง แบบพกพาได้ แรงดันไฟ 220 โวลต์
น้าหนัก 8 กิโลกรัม ขนาด 371x155x295
มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

12,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

12 เครื่องตัดไฟเบอร์ จานวน 1 เครื่อง กาลังไฟ
2,200 วัตต์ ความเร็วรอบ 3,800 รอบ/นาที มี
หูจับ วัสดุทาจากเหล็กและไฟเบอร์ ขนาดใบตัด
355 mm" (14")

7,260 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 11 ชุดๆ ละ
28,300 บาท

311,300 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า 1
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนฯ 1
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 9

2 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบ
ที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องสารอง
ไฟฟ้าขนาด 800 VA และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุดๆ ละ
36,300 บาท

36,300 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานสานักงาน
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 1 ชุด

19,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ
Network จานวน 1 เครื่องๆละ 12,000 บาท

12,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาภิบาล
งานธุรการ

5 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ค โดยมีคุณสมบัติ พื้นฐานดังนี้
- พิมพ์ลายเส้นโหมดประหยัดพิมพ์ ไม่น้อยกว่า
51 วินาที/แผ่น
- ความละเอียดงานพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x
1,200 dpi
- รองรับกระดาษขนาด A4,A3,A2.A (ม้วน/
แผ่น)
-ถาดใส่กระดาษบนขนาด A4-A3
-หน่วยความจา 256 MB
-หน้าจอสี LED ขนาด 4.3นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

56,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง

7,100 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

7 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 2
เครื่องๆ ละ 5,900 บาท

11,800 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
แบบธรรมดา จานวน 1 คัน

575,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
กระบะเทท้าย จานวน 1 คัน

1,980,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

3 รถยนต์บรรทุกน้า แบบเอนกประสงค์ ตัวรถ
ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ
กาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่
รอบไม่เกิน 2,800 รอ/นาที ตอนท้ายหลังเก๋ง
ติดตั้งตู้บรรทุกน้า จานวน 1 คัน

6,000,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

4 รถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
อัดท้าย จานวน 1 คัน

2,400,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

5 รถยนต์บรรทุกพร้อมหลังคาอลูมิเนียม ชนิด 6
ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กาลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ที่รอบไม่
เกิน 3,000 รอบ/นาที จานวน 2 คัน ๆ ละ
2,800,000 บาท

5,600,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

6 รถบรรทุกเทท้ายแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,800 ซีซี ตอนท้าย
ติดตั้งกระบะบรรทุก จานวน 1 คัน

950,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

950,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

8 เทลเลอร์ลากจูง ชนิดไม่น้อยกว่า 2 ล้อ ขนาด
ความยาวไม่น้อยกว่า 3,000 มม. ความกว้าง
ภายในไม่น้อยกว่า 2,000 มม. จานวน 1 ชุด

500,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

9 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จานวน 5 คันๆ ละ 40,800 บาท

204,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภค
20,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ

1 รถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกาลังไม่น้อยกว่า
90 แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,200
รอบต่อนาที จานวน 1 คัน

3,300,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

2 รถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 45
แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จานวน 1 คัน

1,500,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

3 รถดั้มเปอร์ติดตั้งโม่ผสมปูนแบบเทหน้า
เครื่องยนต์ 1 สูบ จานวน 1 คัน

125,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

4 รถเข็นบรรทุกโคลนชนิด 2 ล้อ กว้าง ขนาด
0.70 ซม.ยาว 0.95 ซม.สูงขนาด 0.40 ซม.
ส่วนล่างยาว 0.55 ซม. จานวน 5 คันๆ ละ
14,500 บาท

72,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
งานบารุงรักษาทางฯ
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7 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ตัวรถชนิด
4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,800
ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งหลังคาอลูมีเนียม
สัญญาณไฟ จานวน 1 คัน

10 โครงสร้างเหล็ก (พ่วงข้าง) จานวน 2 ชุด ๆ ละ
10,000 บาท
7

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

8

9

ครุภัณฑ์เกษตร

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

5 เครื่องเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
กาลังไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า ความยาวแผ่น
บังคับโซ่ 11.50 นิ้ว จานวน 10 เครื่องๆ ละ
5,000 บาท

50,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

6 รอกโซ่มือสาว 1.5 ตัน ระบบลูกปืนจานวน 1
รายการ

11,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการระบบ
ระบายน้า

1 เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน
สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาที ขนาด 5
แรงม้าพร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่องๆ ละ
13,400 บาท

13,400 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาฯ

2 เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน
สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาที ขนาด 7
แรงม้าพร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

22,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนช่างสุขาฯ

1 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซม
กระเช้าลอยฟ้า
1. สารวจและประมาณราคา พร้อมเขียนแบบ
แปลน
2. บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง พร้อมส่งจัดจ้าง
3. ดาเนินการแล้วเสร็จ

3,000,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสวนสาธารณะ

รวม

30,553,060
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ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง
6 ครุภณ
ขนาด 12 นิ้ว จานวน 4 ตู้ๆ ละ
7,500 บาท

รวม

30,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนคร
หาดใหญ่

30,000
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6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตั้งจานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600
บาท

57,200 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 26,000 บีที
ยู แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้งจานวน 7 เครื่อง ๆ ละ
36,200 บาท

253,400 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตั้งจานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 47,000
บาท

235,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

4 ชุดรับแขก ประกอบด้วย โซฟาขาเหล็ก จานวน
3 ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 194x72x72 ซม.
จานวน 1 ตัว, โซฟาขาเหล็ก จานวน 1 ที่นั่ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 68.5x72x72 ซม.จานวน 2
ตัว, โต๊ะกลางโซฟา ขนาดไม่น้อยกว่า
60x60x40 ซม. จานวน 1 ชุด

20,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

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

3,300 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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7. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

2 ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
3 ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

6 โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะทาด้วยไม้สัก ปิดทอง ลงลาย มี
ฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น 1 ชุด
และ จานวน 7 ชิ้น 1 ชุด มีแท่นกราบ จานวน
2 ชุดๆ ละ 25,400 บาท

50,800 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

7 อาสนะ มีพนักพิง มีที่เสียบตาลปัตร มีกล่อง
บรรจุ จานวน 10 ชุด
8 เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
85x59x100-103 จานวน 1 ตัว
1 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด
20 ล้านพิกเซล จานวน 1 ตัว
1 ทูบา คีย์ BBb ลูกสูบ 3 ลูกสูบ ตัวเครื่อง
เยลโลว์บราสชุบเงิน จานวน 1 ตัว
2 ทรอมโบน คีย์บีแฟลต/เอฟ ท่อลมขนาด
M 12.7-13.34 มม. ปากลาโพง 204.4 มม.
โกลด์บราส น้าหนักมาตรฐาน สไลด์ด้านนอก
เงินนิกเกิล สไลด์ด้านใน เงินนิกเกิล เคลือบ
แลคเกอร์ทอง จานวน 1 เครื่อง

28,530 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

4,500 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

19,300 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

270,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

85,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

3 คลาริเน็ต Barrel ขนาด 65 มม. ตัวเครื่องทา
ด้วยไม้ Grenadilla คีย์ชุบเงิน สายรัดลิ้นและ
ฝาครอบปากเป่าชุบเงิน จานวน 1 เครื่อง

62,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

4 ทรัมเป็ต ระดับเสียงบีแฟลต น้าหนักปานกลาง
ปากลาโพงโกลด์บราส 123 มม. ท่อลมขนาด
L11.73 มม. ตัวเครื่องทาด้วยเยลโลว์บราส
ชุบเงิน ปากเป่า 14B4 จานวน 1 เครื่อง

78,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

5 ปิคโคโล เฮดจ๊อยท์และตัวเครื่องทาด้วยไม้เกร
นาดิลล่า คีย์ทาด้วยนิกเกิลซิลเวอร์
อีแมคคานิซึมแบบแยก จานวน 1 เครื่อง

54,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
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ที่

6 ฟลุต ตัวเครื่องและปากเป่าทาด้วยโลหะเงิน
ชุบเงิน เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียงโด จานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 75,000 บาท

75,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

7 โอโบ ตัวเครื่องทาด้วย ABS Resin ระบบ
Simplified Conservatoire (semi-automatic
octave system) จานวน 1 เครื่อง

137,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

8 บาซซูน 2 rollers 15 คีย์ ระบบกระเดื่องชุบ
เงิน ตัวเครื่องทาจากไม้บอสเนียนเมเปิ้ลเคลือบ
แล็กเกอร์ จานวน 1 เครื่อง

380,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

9 ฮอร์น วาล์ว 4 ลูกสูบแบบโรตารี่ ปากลาโพง
ขนาดกลาง ปากลาโพงแบบ Fixed ท่อลม
12 มม. กระบอกสูบเงินนิกเกิล
วาล์วโรเตอร์ แบบโซลิด ลีเวอร์แอคชั่น
แบบสตริง (ใช้สายเชื่อมโรตารี่วาล์วกับลิ่มนิ้ว)
ผิวเคลือบแลคเกอร์ใส จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
165,000 บาท

165,000 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

รวม

1,978,530
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เทศบาลนครหาดใหญ่

1 สานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000
บีทียู ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ สามารถ
จับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทา
ความสะอาดได้ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

40,200 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ

2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้า
เพดาน เป่าลม 4 ทิศทางขนาดไม่ต่ากว่า
18,000 บีทียู ควบคุมการทางานด้วยรีโมทคอล
โทรลชนิดไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์ 5 และ มอก.
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 34,000 บาท

68,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ

4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
ขนาด 36,000 BTU จานวน 1 เครื่อง
5 เก้าอี้สานักงานหุ้มหนังสีดา มีพนักพิง มีเท้าแขน
สามารถปรับระดับสูง-ต่าได้ ขนาดไม่น้อยกว่า
57x59x91 เซนติเมตร จานวน 10 ตัวๆ ละ
2,000 บาท

47,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
20,000 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

6 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดา และสี
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครื่อง

120,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

7 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

17,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
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7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

8 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 15,000
บีทียู จานวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท

40,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

9 เก้าอี้สานักงานมีพนักพิงสูง มีที่วางแขน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 54x58x88-98 ซม. จานวน 14
ตัวๆ ละ 1,900 บาท

26,600 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

10 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75
ซม. จานวน 9 ตัวๆ ละ 1,900 บาท
1. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ พร้อมส่งดาเนินการ
จัดซื้อ
2. ดาเนินการแล้วเสร็จ

17,100 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

11 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน จานวน 5 เครื่องๆ ละ 9,700 บาท

48,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ

12 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่น
และน้าได้ พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง

14,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ

2 ครุภัณภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

1 เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อท่อขนาด 2
ก๊อก จานวน 1 เครื่อง

26,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

3 ครุภัณฑ์โมฆณาและ
เผยแพร่

1 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด
18 ล้านพิกเซล จานวน 1 เครื่อง

11,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

4 ครุภัณฑ์โรงงาน

1 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 2 ตัน จานวน 2 เครื่องๆ ละ
11,000 บาท

22,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
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ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน จานวน 1 เครื่อง

28,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

3 เทปวัดระยะสแตนเลส ยาว 50 เมตร จานวน 1
อัน
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับงานสานักงาน
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค แบบประสิทธิภาพในการทางาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 เครื่อง

4,500 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่
19,800 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จานวน 2 ชุด ๆ ละ
28,300

56,600 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนควบคุมอาคารฯ

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จานวน 9 ชุด ๆ ละ
28,300 บาท

254,700 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนการโยธา
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
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สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
สานักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
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ม.ค.
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ธ.ค.
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พ.ย.

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ที่

4 เครื่องสแกนเนอร์ จานวน 1 เครื่อง
- สามารถสแกนเอกสารสีได้
- สามารถบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ JPEG และ
PDF ได้
- สามารถสแกนเอกสารกว้างได้ไม่น้อยกว่า 36
นิ้ว
- ความละเอียดในการสแกนไม่ต่ากว่า 600 จุด
ต่อนิ้ว
- สามารถถ่ายเอกสารได้จานวนสาเนาสูงสุดไม่
น้อยกว่า 99 ชุด
- สามารถขยายเอกสารได้สูงสุด 400%
- สามารถรองรับกระดาษขนาด A0 ได้
- มี Hard Disk เพื่อใช้เก็บงานและพิมพ์งานซ้า
ความจุไม่น้อยกว่า 320 GB
- มีชุดขาตั้งพร้อมตัวเครื่อง
(คุณลักษณะที่เทศบาลกาหนด)

337,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนควบคุมอาคารฯ

5 โปรแกรมตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร พร้อมติดตั้งและสาธิตการใช้โปรแกรมฯ

95,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ส่วนควบคุมอาคารฯ
52,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหาร

6

ครุภัณฑ์สารวจ

1 ล้อวัดระยะทาง ชนิดเดินตาม จานวน 4
เครื่องๆ ละ 13,000 บาท

7

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

1 รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่งปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ จานวน
1 คัน

1,288,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ
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ั ฑ์

ต.ค.

ที่

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

รวม

814,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักการช่าง
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ

3,467,000
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ที่

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

1 เครื่องกั้นแขนไม้ยาว 6 เมตร เพื่อกั้นรถ
โดยสารเข้า-ออกสถานีขนส่งฯ พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ชุด

รวม

50,000

สานักงานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1

50,000
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9. งบรายจ่ายเฉพาะกิจการกิจการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

