


รายช่ือโครงการที่ต้องจัดส่งเอกสาร 15 ชุด จ านวน 5 โครงการ 

1. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน งบประมาณ 40,500 บาท      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองแดน 

2. โครงการจัดวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบกล้องวงจรปิด เทศบาลต าบลคลองแงะ 
งบประมาณ 700,000 บาท  

3. โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ 121,588 บาท ของเทศบาลต าบลทุ่งลาน 
4. โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอ   

สิงหนคร อ าเภอสทิงพระ อ าเภอควนเนียง งบประมาณ 18,491,000 บาท ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา 

5. โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง หมู่ที่ 3 บ้านส านักหว้า และหมู่ที่ 4    
บ้านท่าโต้ งบประมาณ 190,700 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขามีเกียรติ 

 
 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



รายช่ือโครงการที่ต้องจัดส่งเอกสาร 1 ชุด จ านวน 13 โครงการ 

1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 109,000 บาท ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าขาด 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล งบประมาณ 206,900 
บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล 

3. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 170,400 บาท ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังยาง 

4. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 234,000 บาท ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลรัตภูมิ งบประมาณ 

149,500 บาท 
6. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 218,400 บาท ของเทศบาลต าบลนาทวี 
7. โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ 107,680 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ 
8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับชีวาศรม (ระบบกล้องวงจรปิด CCTV) งบประมาณ 

144,620 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
9. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับฝ่ายกิจการโรงเรียน (ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) งบประมาณ 65,930 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับฝ่ายกิจการโรงเรียน (ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ส าหรับ

โรงเรียนเทศบาล 2 และเทศบาล 3) งบประมาณ 159,820 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
11. โครงการระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง งบประมาณ 

1,157,000 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
12. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในเขต  หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อตรุ งบประมาณ 

369,000 บาท ของเทศบาลต าบลบ่อตรุ 
13. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในเขต  หมู่ที่ 3 ต าบลบ่อตรุ งบประมาณ 

338,000 บาท ของเทศบาลต าบลบ่อตรุ 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 



หัวหนาสวนราชการตามบัญชีแนบทาย หนังสือตามบัญชีแนบทาย 
นายกเทศมนตรีตําบลทุงลาน หนังสือสํานกังานเทศบาลตําบลทุงลาน  

ที่ สข 55301/241 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลวังใหญ หนังสือองคการบริหารสวนตําบลวังใหญ  

ที่ สข 77901/326 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 
นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดสงขลา หนังสือองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา  

ที่ สข 51003/3757 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
นายกเทศมนตรีตําบลคลองแงะ หนังสือสํานกังานเทศบาลตําบลคลองแงะ  

ที่ สข 53801/872 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ - 
นายกเทศมนตรีตําบลบอตร ุ หนังสือสํานกังานเทศบาลตําบลบอตร ู

ที่ สข 53502/524 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลเขามเีกียรต ิ หนังสือองคการบริหารสวนตําบลเขามีเกียรต ิ

ที่ สข 74701/452 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลคลองแดน หนังสือองคการบริหารสวนตําบลคลองแดน 

ที่ สข 79301/401 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลปาขาด หนังสือองคการบริหารสวนตําบลปาขาด 

ที่ สข 81801/323 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลชุมพล หนังสือองคการบริหารสวนตําบลชุมพล 

ที่ สข 79904/333 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 
นายองคการบรหิารสวนตําบลพังยาง หนังสือองคการบริหารสวนตําบลพงัยาง 

ที่ สข 82301/352 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 
นายกเทศมนตรีเมอืงปาดังเบซาร หนังสือสํานกังานเทศบาลเมอืงปาดงัเบซาร 

ที่ สข 52403/834 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลรัตภูม ิ หนังสือองคการบริหารสวนตําบลรัตภูม ิ

ที่ สข 77601/448 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 
นายกเทศมนตรีตําบลนาทว ี หนังสือสํานกังานเทศบาลตําบลนาทวี 

ที่ สข 52807/539 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
 




