ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจานวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้ หมด

จานวน
งบประมาณ

ผด.01

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5
3
8

7.46
4.48
11.94

52,812,000
2,216,000
55,028,000

13.13 สานักการศึกษา
0.55 สานักการศึกษา
13.68

1
1

1.49
1.49

250,000,000
250,000,000

62.13 สานักการช่าง
62.13

1

1.49

500,000

0.12 สานักปลัด

1
2

1.49
2.99

800,000
1,300,000

0.20 สานักปลัด
0.32

1
1

1.49
1.49

112,800
112,800

0.03 สานักปลัด
0.03

55
55
67

82.09
82.09

95,922,000
95,922,000
402,362,800

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
3.2 แผนงานการพาณิยช์
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทัง้ สิ้น

100
1

23.84 สานักการช่าง
23.84
100.00

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
เทศบาลนครหาดใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 5 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 5 ดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง - งานทาสีผนัง ฝ้าเพดานภายในและภายนอก
สามัคคี)
- งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าชาย-หญิง
- งานปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่างห้องเรียน
ช่องบันได
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- งานติดตั้งประตูเหล็กม้วน ระบบไฟฟ้า
พร้อมรีโมท
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลก้าหนด)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

4,900,000 โรงเรียนเทศบาล 1

2

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
ส้านักการศึกษา

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 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ

แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 7 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 7
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง รายละเอียด ดังนี้
สามัคคี)
- งานเปลี่ยนหลังคา Metal Sheet
- งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
- งานติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างห้องเรียน (ชั้น
ล่าง)
- งานติดตั้งประตูเหล็กม้วน ระบบไฟฟ้า
พร้อมรีโมท
- งานทาสีผนัง ฝ้าเพดาน ภายในและ
ภายนอก
- งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง
- งานซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่าง และพัดลม
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลก้าหนด)
3 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าอาคาร - งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าชาย-หญิง
เรียน 2, 4 และ 5 โรงเรียน
อาคารเรียน 2
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
- งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าชาย-หญิง
อาคารเรียน 4
- งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าชาย-หญิง
อาคารเรียน 5
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

2,000,000 โรงเรียนเทศบาล 1

ส้านักการศึกษา

600,000 โรงเรียนเทศบาล 4

ส้านักการศึกษา

3

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

4 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
ดาดฟ้า โรงเรียนเทศบาล 6
(อนุบาลในฝัน)

- ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้นดาดฟ้า
- งานปรับปรุงพื้นที่สนามหน้าโรงเรียน
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
เทศบาลก้าหนด)

5 ก่อสร้างอาคาร ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม
(สถานี 2)

- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 2 ชั้น
- งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
- งานปรับภูมิทศั น์พื้นที่โดยรอบ
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการตามที่
เทศบาลก้าหนด)
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

42,812,000 โรงเรียนเทศบาล 6

ส้านักการศึกษา

2,500,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มัสยิดหมัดยาเม๊าะ
มุสลิม (สถานี 2)

ส้านักการศึกษา

52,812,000

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.

ที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ปรับปรุงพื้นคอนกรีตด้านหน้า
อัฒจันทร์ประธาน

- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม
- งานเทพื้นคอนกรีดเสริมเหล็ก
- งานก่ออิฐผนัง
- งานปรับปรุงระบบท่อน้้า
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า

2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฟุตซอล - งานรื้อถอนอาคารห้องน้้าเดิม และปรับพื้น
- งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานรื้อถอนและติดตั้งตาข่ายเหล็ก
- งานติดตั้งตาข่ายกันนก
- งานก่อสร้างหลังคาคลุม
- งานติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

402,000 สนามกีฬาจิระนคร

ส้านักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

1,180,000 สนามกีฬาจิระนคร

ส้านักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

5

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 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

3 ปรับปรุงสนามเปตองเป็นสนาม - งานปรับระดับดิน ท้าพื้นคอนกรีตเสริม
ตะกร้อ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า เหล็ก
และรั้วกั้นโดยรอบ
- งานท้าผิวพื้นยางพาราเคลือบอะคริลิค
- งานท้ารั้วตาข่าย ความสูงประมาณ 2 เมตร
ความยาวประมาณ 46 เมตร
- งานติดตั้งเสาไฟ ความสูงประมาณ 2 เมตร
จ้านวน 4 ต้น
- งานติดตั้งโคมไฟ LED 180 W จ้านวน 4
ชุด พร้อมเดินระบบไฟฟ้า
- งานติดตั้งเสา , เน็ตตะกร้อ 1 ชุด
- งานติดตั้งป้ายสนามตะกร้อ
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

634,000 สนามกีฬาจิระนคร

2,216,000

6

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
ส้านักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

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 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 รื้อร่อนขยะมูลฝอยภายใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ดาเนินการปรับสภาพมูลฝอยเดิม และรื้อ
ร่อนมูลฝอยเดิม จานวน 430,000 ตัน
ภายในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย

250,000,000 สถานที่กาจัดขยะมูล สานักการช่าง
ฝอย
ส่วนช่างสุขาภิบาล

รวม

250,000,000

7

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.

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 เสวนาสื่อมวลชนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวหาดใหญ่
(อุดหนุนสมาคมสื่อมวลชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้)

สถานที่ดาเนินการ

เพื่อให้สื่อมวลชนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศร่วม
เสวนา ประชาสัมพันธ์จุดขายด้านการ
ท่องเที่ยวของนครหาดใหญ่

500,000 ถนนเสน่หานุสรณ์

รวม

500,000

8

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
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
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (อุดหนุนหน่วยงานภายนอก)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านการตลาด
และเทิดทูนพระมหากษัตริย์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการฯ ให้
สามารถพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพร้อมก้าวสู่
การค้าขายในยุคดิจิทลั และให้ผู้ประกอบการ
ได้ตระหนักและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

800,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สานักปลัด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ฝ่ายอานวยการ
กรุงเทพมหานคร
งานเทศพาณิชย์

รวม

800,000

9

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 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ปรับปรุงสถานีดับเพลิง
จันทร์วโิ รจน์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

ปรับปรุงสถานีดับเพลิงจันทร์วโิ รจน์ ดังนี้
- งานรื้อถอน
- งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
- งานซ่อมแซมหลังคาเหล็กรีดลอนเดิม
- งานทาสี
- งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

112,800 สถานีดับเพลิงจันทร์
วิโรจน์

รวม

112,800
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักปลัด
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.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนนิพทั ธ์สงเคราะห์ 1

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 13,040 ตารางเมตร เริ่มต้นจากแยก
ไฟแดงถนนสัจจกุล ไปทางทิศเหนือจนถึง
สะพานรถไฟ (สี่แยกไฟแดงโรงปูนเก่า)

7,650,000 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนนิพทั ธ์สงเคราะห์ 2

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,435 ตารางเมตร เริ่มต้นจากสี่
แยกไฟแดงถนนนิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 4
ไปทางทิศเหนือจนถึงแยกถนนนิพทั ธ์
สงเคราะห์ 2 ซอย 2

1,520,000 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 2 สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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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
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

3 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ - ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
แอสฟัลท์คอนกรีตผสม
ปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
ยางพารา ถนนจันทราชอนุสรณ์ บนรางระบายน้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวประมาณ
155.00 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสมยางพารา กว้างประมาณ
4.55-5.00 เมตร ยาวประมาณ 148.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
735 ตารางเมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 6.00 เมตร
ยาวประมาณ 152.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร
(รูปแบบและรายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

2,050,000 ถ.จันทราชอนุสรณ์

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

4 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนธรรมนูญวิถี ระยะที่ 1

15,800,000 ถนนธรรมนูญวิถี

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 18.10-19.80
เมตร ยาวประมาณ 1,250.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
25,117 ตารางเมตร
(รูปแบบและรายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)
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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

5 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนประชาธิปตั ย์
และซอยแยก

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 8.80-16.80
เมตร ยาวประมาณ 1,135 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,870
ตารางเมตร
(รูปแบบและรายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)

11,500,000 ถนนประชาธิปตั ย์
และซอยแยก

6 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนแสงอาทิตย์และซอยแยก

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.50-9.50
เมตร ยาวประมาณ 566.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,990
ตารางเมตร (รูปแบบและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

2,200,000 ถนนแสงอาทิตย์และ สานักการช่าง
ซอยแยก
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

7 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนคลองเรียน 2 ซอย 10
และซอยแยก

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 5.50-7.00
เมตร ยาวประมาณ 374.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,425
ตารางเมตร (รูปแบบและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

1,350,000 ถนนคลองเรียน 2
สานักการช่าง
ซอย 10 และซอยแยก ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

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

8 ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยแยก
ถนนสุนทรวิถีด้านทิศตะวันตก

- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากกว้าง0.40 เมตร พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.
บนรางระบายน้าแบบลดระดับ (เสมอผิว
จราจร) ทั้งสองฟากถนน ขนาดกว้าง 0.70
เมตร ยาวประมาณ 148 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 1.60 - 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 74 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187 ตารางเมตร

9 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนทุ่งเสา 1

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 8.00 - 11.80
เมตร ยาวประมาณ 740 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,350
ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

670,000 ถนนสุนทรวิถีด้านทิศ สานักการช่าง
ตะวันตก
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

4,600,000 ถนนทุ่งเสา 1

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

10 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา ผสมยางพารา หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
ถนนสุทธิหรรษา
น้อยกว่า 2,450 ตารางเมตร

1,631,000 ถนนสุทธิหรรษา

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

11 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
แอสฟัลท์คอนกรีตผสม
ผสมยางพารา หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
ยางพาราถนนโชคสมาน 2
น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร

894,000 ถนนโชคสมาน 2

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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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

12 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
แอสฟัลท์คอนกรีตผสม
ผสมยางพารา หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
ยางพาราถนนโชคสมาน 4
น้อยกว่า 5,360 ตารางเมตร
13 ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมฝาปิดซอยแยกซอยที่ 2
ถนนหลังวัดหาดใหญ่ใน

ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปากกว้าง
1.00 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.ขนาดกว้าง
1.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 14.00 เมตร

14 ก่อสร้างปรับปรุงฝาปิด ค.ส.ล.
บนรางระบายน้า
ถนนโชคสมาน 5

ก่อสร้างฝาปิด ค.ส.ล. บนรางระบายน้า
ขนาดปากกว้างประมาณ 0.80 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 139.00 เมตร และขนาด
ปากกว้างประมาณ 1.00 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 368.00 เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

3,691,000 ถนนโชคสมาน 4

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

90,000 ถ.หลังวัดหาดใหญ่ใน สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
1,200,000 ถนนโชคสมาน 5

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

15 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนับ ปรับปรุงโคมสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง
ถอยหลัง บริเวณแยกถนนรัถ เป็นชนิดตัวเลขนับถอยหลัง จานวน 8 ชุด
การ ตัดกับ ซอย 7 ถนนนิพทั ธ์
สงเคราะห์ 1

200,000 บริเวณแยกถนนรัถ
การ ตัดกับ ซอย 7
ถนนนิพทั ธ์สงเคราะห์
1

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

16 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนับ ปรับปรุงโคมสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง
ถอยหลัง บริเวณแยกถนน
เป็นชนิดตัวเลขนับถอยหลัง จานวน 8 ชุด
นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 ตัดกับ ซอย
4 ถนนนิพทั ธ์สงเคราะห์ 1

200,000 บริเวณแยกถนน
นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1
ตัดกับ ซอย 4 ถนน
นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

15

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

17 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนับ ปรับปรุงโคมสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง
ถอยหลัง บริเวณแยกถนน
เป็นชนิดตัวเลขนับถอยหลัง จานวน 8 ชุด
ราษฎร์ยินดี ตัดกับ ถนนศุภสาร
รังสรรค์

200,000 บริเวณแยกถนน
ราษฎร์ยินดี ตัดกับ
ถนนศุภสารรังสรรค์

18 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนับ ปรับปรุงโคมสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง
ถอยหลัง บริเวณแยกถนนเพชร เป็นชนิดตัวเลขนับถอยหลัง จานวน 6 ชุด
เกษมตัดกับถนนพลพิชัย

150,000 บริเวณแยกถนนเพชร สานักการช่าง
เกษมตัดกับถนนพล ส่วนการโยธา
พิชัย
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

19 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนับ
ถอยหลัง บริเวณแยกถนนสาม
ชัย ตัดกับถนนศุภสารรังสรรค์

200,000 บริเวณแยกถนนสาม สานักการช่าง
ชัย ตัดกับถนนศุภสาร ส่วนการโยธา
รังสรรค์
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

ปรับปรุงโคมสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับถอยหลัง จานวน 8 ชุด

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

20 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนับ ปรับปรุงโคมสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง
ถอยหลัง บริเวณแยกถนน
เป็นชนิดตัวเลขนับถอยหลัง จานวน 8 ชุด
นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 ตัดกับถนน
รัถการ

200,000 บริเวณแยกถนน
นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1
ตัดกับถนนรัถการ

21 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนับ
ถอยหลัง บริเวณแยกถนน
ศรีภวู นารถ ตัดกับถนนราษฎร์
ยินดี

200,000 บริเวณแยกถนนศรีภู สานักการช่าง
วนารถ ตัดกับถนน ส่วนการโยธา
ราษฎร์ยินดี
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

ปรับปรุงโคมสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับถอยหลัง จานวน 8 ชุด
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สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

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

22 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนับ ปรับปรุงโคมสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง
ถอยหลัง บริเวณแยกถนน
เป็นชนิดตัวเลขนับถอยหลัง จานวน 8 ชุด
ราษฎร์ยินดีตัดกับถนนธรรมนูญ
วิถี

200,000 บริเวณแยกถนน
ราษฎร์ยินดีตัดกับ
ถนนธรรมนูญวิถี

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

23 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนับ
ถอยหลัง บริเวณแยกถนนศุภ
สารรังสรรค์ตัดกับถนนคลอง
เรียน 1

ปรับปรุงโคมสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับถอยหลัง จานวน 8 ชุด

200,000 บริเวณแยกถนนศุภ
สารรังสรรค์ตัดกับ
ถนนคลองเรียน 1

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

24 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนับ
ถอยหลัง บริเวณแยกถนนศุภ
สารรังสรรค์ตัดกับถนนประชา
ยินดี

ปรับปรุงโคมสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับถอยหลัง จานวน 8 ชุด

200,000 บริเวณแยกถนนศุภ
สารรังสรรค์ตัดกับ
ถนนประชายินดี

สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

25 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนับ ปรับปรุงโคมสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง
ถอยหลัง บริเวณแยกถนน
เป็นชนิดตัวเลขนับถอยหลัง จานวน 8 ชุด
ศรีภวู นารถ ตัดกับถนนพลพิชัย

200,000 บริเวณแยกถนนศรีภู สานักการช่าง
วนารถ ตัดกับถนน ส่วนการโยธา
พลพิชัย
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

26 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรนับ
ถอยหลัง บริเวณแยกถนนศุภ
สารรังสรรค์ ตัดกับ ซอย 3
ถนนศุภสารรังสรรค์

200,000 บริเวณแยกถนนศุภ
สารรังสรรค์ ตัดกับ
ซอย 3 ถนนศุภสาร
รังสรรค์

ปรับปรุงโคมสัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง
เป็นชนิดตัวเลขนับถอยหลัง จานวน 8 ชุด
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สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

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

460,000 บริเวณหน้า
วัดคลองเรียนและ
บริเวณข้างโรงแรม
สยามออเรียนทัล

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

27 ก่อสร้างศาลาที่พกั ผู้โดยสาร

ศาลาที่พกั ผู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า
2.5 x 6 เมตร จานวน 2 หลัง ดังนี้
- บริเวณหน้าวัดคลองเรียน จานวน 1 หลัง
-บริเวณข้างโรงแรมสยามออเรียนทัล จานวน
1 หลัง

28 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตย ช่วงสะพาน
ถนนประชาธิปตั ย์ (ฝั่งร้าน
ขนมจีนป้าชื่น) ถึงสะพานถนน
ธรรมนูญวิถี

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00- 6.00
เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 3,000
ตารางเมตร

1,566,000 ถนนริมคลองเตย
สานักการช่าง
ช่วงสะพานถนน
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ประชาธิปตั ย์ (ฝั่งร้าน
ขนมจีนป้าชื่น) ถึง
สะพานถนนธรรมนูญ
วิถี

29 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตย ช่วงถนนชล
ธาราถึงสะพานถนนธรรมนูญวิถี
(หลังแสงทอง) ตลาดโก้งโค้ง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00- 5.00
เมตร ยาวประมาณ 540 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,700
ตารางเมตร

1,410,000 ช่วงถนนชลธาราถึง สานักการช่าง
สะพานถนนธรรมนูญ ส่วนช่างสุขาภิบาล
วิถี (หลังแสงทอง)
ตลาดโก้งโค้ง
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สานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร

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

30 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตย ช่วงสะพาน
ถนนธรรมนูญวิถี (หลังแสงทอง)
ถึงถนนละม้ายสงเคราะห์

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00 - 6.00
เมตร ยาวประมาณ 736 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 3,312
ตารางเมตร

1,729,000 ถนนริมคลองเตย
ช่วงสะพานถนน
ธรรมนูญวิถี (หลัง
แสงทอง) ถึงถนน
ละม้ายสงเคราะห์

31 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตย ช่วงสะพาน
ถนนธรรมนูญวิถี (ข้างแสงทอง)
ถึงสวนหย่อมบึงศรีภฝู ั่งหลัง
อาคารตรวจวัดคุณภาพน้า

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ 1,009 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 5,045
ตารางเมตร

2,634,000 ถนนริมคลองเตย ช่วง สานักการช่าง
สะพานถนนธรรมนูญ ส่วนช่างสุขาภิบาล
วิถี (ข้างแสงทอง) ถึง
สวนหย่อมบึงศรีภฝู ั่ง
หลังอาคารตรวจวัด
คุณภาพน้า

32 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงสถานีสูบ
น้าคลองหวะถึงสะพานรถไฟ
จันทร์วโิ รจน์

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00- 6.00
เมตร ยาวประมาณ 680 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 4,080
ตารางเมตร

2,130,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
สถานีสูบน้าคลองหวะ ส่วนช่างสุขาภิบาล
ถึงสะพานรถไฟจันทร์
วิโรจน์

33 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงถนนศุภ
สารรังสรรค์ ซอย 1 ถึงสะพาน
ถนนประชาธิปตั ย์

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 3.00-5.00
เมตร ยาวประมาณ 332 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,328
ตารางเมตร

694,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
ถนนศุภสารรังสรรค์ ส่วนช่างสุขาภิบาล
ซอย 1 ถึงสะพาน
ถนนประชาธิปตั ย์
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สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

34 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงถนนศุภ
สารรังสรรค์ (ฝั่งร้านสลัดไท) ถึง
สะพานถนนประชาธิปตั ย์

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 3.00-5.00
เมตร ยาวประมาณ 335 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,340
ตารางเมตร

700,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
ถนนศุภสารรังสรรค์ ส่วนช่างสุขาภิบาล
(ฝั่งร้านสลัดไท) ถึง
สะพานถนน
ประชาธิปตั ย์

35 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงถนน
ประชาธิปตั ย์ (ฝั่งโรงเรียน
สุวรรณวงศ์) ถึงสะพานถนน
ธรรมนูญวิถี

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00- 6.00
เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,400
ตารางเมตร

1,253,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
ถนนประชาธิปตั ย์ (ฝั่ง ส่วนช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนสุวรรณวงศ์)
ถึงสะพานถนน
ธรรมนูญวิถี

36 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงสะพาน
ถนนจุติอนุสรณ์ฝั่งจุติเบเกอรี่ถึง
ถนนศุภสารรังสรรค์ซอย 4

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ 1,080 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 5,940
ตารางเมตร

3,100,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
สะพานถนนจุติ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
อนุสรณ์ฝั่งจุติเบเกอรี่
ถึงถนนศุภสาร
รังสรรค์ซอย 4
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37 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงสะพาน
ถนนจุติอนุสรณ์ (ฝั่งร.ร.ดนตรี
สยามกลการถึงสวนหย่อม
เซี่ยงตึ้ง)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ 1,332 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 6,660
ตารางเมตร

3,477,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
สะพานถนนจุติ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
อนุสรณ์ (ฝั่งร.ร.
ดนตรีสยามกลการถึง
สวนหย่อมเซี่ยงตึ้ง)

38 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงถนนศุภ
สารรังสรรค์ ซอย 4 ถึงถนนศุภ
สารรังสรรค์

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ 412 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,854
ตารางเมตร

968,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
ถนนศุภสารรังสรรค์ ส่วนช่างสุขาภิบาล
ซอย 4 ถึงถนนศุภสาร
รังสรรค์

39 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงถนน
ราษฎร์ยินดี (ฝั่งธนาคารไทย
พาณิชย์) ซอยบุญราชถึงสะพาน
ถนนสามชัย (ตลาดสีสัน)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ 618 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 3,090
ตารางเมตร

1,613,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
ถนนราษฎร์ยินดี (ฝั่ง ส่วนช่างสุขาภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์)
ซอยบุญราชถึง
สะพานถนนสามชัย
(ตลาดสีสัน)
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40 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงถนน
สุวรรณวงศ์ถึงสะพานจุติอนุสรณ์

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00- 6.00
เมตร ยาวประมาณ 513 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 3,078
ตารางเมตร

1,607,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
ถนนสุวรรณวงศ์ถึง ส่วนช่างสุขาภิบาล
สะพานจุติอนุสรณ์

41 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงวงเวียน
ถนนจิระนคร (ข้าวมันไก่โอเล่)
ถึงสะพานจุติอนุสรณ์

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ 506 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,277
ตารางเมตร

1,189,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
วงเวียนถนนจิระนคร ส่วนช่างสุขาภิบาล
(ข้าวมันไก่โอเล่) ถึง
สะพานจุติอนุสรณ์

42 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงวงเวียน
ถนนเพชรเกษม (ร้านเกี้ยนเฮง
วัสดุก่อสร้าง) ถึงสะพานถนน
ราษฎร์ยินดี

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ 359 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,795
ตารางเมตร

937,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
วงเวียนถนนเพชร
ส่วนช่างสุขาภิบาล
เกษม (ร้านเกี้ยนเฮง
วัสดุก่อสร้าง) ถึง
สะพานถนนราษฎร์
ยินดี

43 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสม
ยางพาราถนนริมคลองเตยช่วง
ถนนเพชรเกษม (ร้านไพศาล
อิเล็กทรอนิกส์) ถึงสะพานถนน
ราษฎร์ยินดี

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ 418 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,090
ตารางเมตร

1,091,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
ถนนเพชรเกษม (ร้าน ส่วนช่างสุขาภิบาล
ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์)
ถึงสะพานถนน
ราษฎร์ยินดี
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44 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงถนน
ราษฎร์ยินดี (ซูซิแชมป์เปี้ยน)
ซอยชุมอุทศิ 1 ถึงสะพานถนน
สามชัย (ตลาดสีสัน)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00 - 6.00
เมตร ยาวประมาณ 635 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 3,175
ตารางเมตร

1,658,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
ถนนราษฎร์ยินดี (ซูซิ ส่วนช่างสุขาภิบาล
แชมป์เปี้ยน) ซอยชุม
อุทศิ 1 ถึงสะพาน
ถนนสามชัย (ตลาด
สีสัน)

45 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยช่วงปลาย
สถานีสูบน้า ข 7 ถึงสะพานนวล
แก้ว

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00 - 6.00
เมตร ยาวประมาณ 1,047 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 4,188
ตารางเมตร

2,187,000 ถนนริมคลองเตยช่วง สานักการช่าง
ปลายสถานีสูบน้า ข 7 ส่วนช่างสุขาภิบาล
ถึงสะพานนวลแก้ว

46 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยสะพานนวล
แก้วถึงสะพานถนนเพชรเกษม

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 3.00-500 เมตร
ยาวประมาณ 770 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 3,080
ตารางเมตร

1,608,000 ถนนริมคลองเตย
สานักการช่าง
สะพานนวลแก้วถึง ส่วนช่างสุขาภิบาล
สะพานถนนเพชรเกษม

47 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา
ถนนริมคลองเตยสะพานนวล
แก้วถึงสะพานถนนเพชรเกษม
ซอย 10 ถึงสะพานถนนเพชร
เกษม (ข้างบิ๊กซีเอ็กตร้า)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพารา กว้างประมาณ 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ 818 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พื้นที่ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 4,090
ตารางเมตร

2,135,000 ถนนริมคลองเตย
สานักการช่าง
สะพานนวลแก้วถึง ส่วนช่างสุขาภิบาล
สะพานถนนเพชร
เกษมซอย 10 ถึง
สะพานถนนเพชรเกษม
(ข้างบิ๊กซีเอ็กตร้า)
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48 ก่อสร้างราวกันตกช่วงแยกวง
เวียนถนนเพชรเกษมซอย 10
ถึงสะพานถนนเพชรเกษม
(บริเวณบิ๊กซีเอ็กตร้า)

โครงเหล็กราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร
ยาว 350 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาล
กาหนด

700,000 แยกวงเวียนถนนเพชร สานักการช่าง
เกษมซอย 10 ถึง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สะพานถนนเพชร
เกษม (บริเวณบิ๊กซี
เอ็กตร้า)

49 ก่อสร้างราวกันตกช่วงสะพาน
ถนนเพชรเกษม (บริเวณบิ๊กซี
เอ็กตร้า)ถึงสะพานถนน 30
เมตร (ฝั่งร้านเกี่ยนเฮง)

โครงเหล็กราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร
ยาว 240 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาล
กาหนด

480,000 สะพานถนนเพชร
เกษม (บริเวณบิ๊กซี
เอ็กตร้า)ถึงสะพาน
ถนน 30 เมตร (ฝั่ง
ร้านเกี่ยนเฮง)

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

50 ก่อสร้างราวกันตกช่วงสะพาน
ถนนเพชรเกษม (บริเวณบิ๊กซี
เอ็กตร้า)ถึงสะพานถนน 30
เมตร (ฝั่งร้านไพศาล
อิเล็กทรอนิกส์)

โครงเหล็กราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร
ยาว 300 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาล
กาหนด

600,000 สะพานถนนเพชร
เกษม (บริเวณบิ๊กซี
เอ็กตร้า)ถึงสะพาน
ถนน 30 เมตร (ฝั่ง
ร้านไพศาล
อิเล็กทรอนิกส์)

สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

51 ก่อสร้างราวกันตก ช่วงหลัง
โรงเรียนแสงทอง

โครงเหล็กราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร
ยาว 450 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาล
กาหนด

900,000 หลังโรงเรียนแสงทอง สานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

52 ก่อสร้างราวกันตก ช่วง
สวนหย่อมศรีภวู นารถถึงหลัง
โรงแรมไดอิชิ

โครงเหล็กราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร
ยาว 450 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาล
กาหนด

520,000 สวนหย่อม
ศรีภวู นารถถึงหลัง
โรงแรมไดอิชิ
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53 ก่อสร้างราวกันตก ช่วง
โครงเหล็กราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร
สวนหย่อมศรีภวู นารถถึงอาคาร ยาว 260 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ ICT
กาหนด

520,000 สวนหย่อม
สานักการช่าง
ศรีภวู นารถถึงอาคาร ส่วนช่างสุขาภิบาล
ศูนย์การเรียนรู้ ICT

54 ก่อสร้างราวกันตก ช่วงสะพาน
หลังโรงแรมเจบีหรรษา ถึง
สะพานบานประตูน้า
ธนาคารกรุงไทย (ถนนสุวรรณ
วงศ์)

โครงเหล็กราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร
ยาว 240 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาล
กาหนด

480,000 สะพานหลังโรงแรมเจ สานักการช่าง
บีหรรษา ถึงสะพาน ส่วนช่างสุขาภิบาล
บานประตูน้า
ธนาคารกรุงไทย
(ถนนสุวรรณวงศ์)

55 ก่อสร้างราวกันตก ช่วงสะพาน โครงเหล็กราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร
สามชัย (ตลาดสีสัน) ถึงสะพาน ยาว 190 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาล
หลังโรงแรมเจบีหรรษา
กาหนด

380,000 สะพานสามชัย
สานักการช่าง
(ตลาดสีสัน) ถึง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สะพานหลังโรงแรมเจ
บีหรรษา

รวม

95,922,000
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บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
เทศบาลนครหาดใหญ่
ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
17,500 สานักปลัดเทศบาล
70,000 สานักปลัดเทศบาล
121,400 สานักการศึกษา
208,900

รวม
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิม่ เติมฉบับที่ 1)
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สานักงาน

1 พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง จานวน 3 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท
2 เครื่องบันทึกเสียง รองรับการเล่นไฟล์เสียง
PCM/Mp3/WMA/AAC จานวน 1 เครื่อง

รวม

10,500 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ
7,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายบริหารฯ

17,500
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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

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิม่ เติมฉบับที่ 1)
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภัณฑ์สานักงาน

1 ม่านปรับแสง
- ม่านปรับแสงหน้าต่าง จานวน 6 ชุด
- ม่านปรับแสงประตู จานวน 6 ชุด
- สติ๊กเกอร์ พีวีซี ประตู จานวน 4 บาน

รวม

70,000 สานักงานเทศบาลนคร สานักปลัดฯ
หาดใหญ่
ฝ่ายป้องกันฯ

70,000
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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.

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิม่ เติมฉบับที่ 1)
เทศบาลนครหาดใหญ่

1 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู
แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 40,200
บาท

40,200 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

2 ม่านปรับแสงชนิดใบกรองแสง สาหรับห้อง
ประชุมและห้องผู้บริหาร สานักการศึกษา
จานวน 13 ชุด

81,200 สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

รวม

121,400
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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.

3. แผนงานการศึกษา
ที่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ผด.02/1
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