-ร่าง-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์

1) การพัฒนาสังคม
2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3) การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า
และการท่องเที่ยว
4) การพัฒนาการเมืองการบริหาร
5) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบ ผ.01

ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
-

1,820,000
1,820,000
-

-

27,834,000
27,834,000
29,654,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,820,000
1,820,000
27,834,000
27,834,000
29,654,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงลาน
ด้านหน้าพระพุทธ
มงคลมหาราช
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
แก้ไข
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนห้าปี หน้า 148
คก.ที่ 27

พัฒนาปรับปรุง
สภาพ
ภูมิทัศน์ของลาน
ด้านหน้าพระพุทธ
มงคลมหาราช

รวม

ข้อความเดิม
1. งานปรับปรุงลานพื้น
คอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า
500 ตร.ม.
2. งานติดตั้งเก้าอี้สนาม
3. งานติดตั้งแท่นกั้น
ทางเดิน
ข้อความใหม่
1. ปรับระดับดิน ก่อสร้าง
ขอบคันหิน ยาวรวมไม่
น้อยกว่า 100 ม.
2. ปูบล็อคปรับปรุงพื้น
ลาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า
770 ตร.ม.
3. วางเก้าอี้สนาม
4. แท่นกั้นทางเดิน
(รายละเอียดตามรูปแบบ
ที่เทศบาลกาหนด)

แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

-

-

1,820,000

-

-

-

-

1,820,000

-

-

2

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
ความพึงพอใจของ สานักการช่าง
1. มีลานพักผ่อนพื้นที่ ผู้มาใช้บริการ
ส่วนการโยธา
ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. สวนสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
2. เก้าอี้สนาม
3. แท่นกั้นทางเดิน
ข้อความใหม่
1. มีลานพักผ่อนพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.
2. เก้าอี้สนาม
3. แท่นกั้นทางเดิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 การพัฒนาคลองเตย
เพื่อเป็นแลนด์มาร์ค
ใหม่ในด้านการ
ท่องเที่ยวของเมือง
หาดใหญ่
เปลี่ยนแปลง
- เป้าหมาย
- งบประมาณ จาก
20,000,000 บาท เป็น
60,000,000 บาท
แก้ไข
- ชื่อโครงการ
แผนห้าปี เพิ่มเติม
ฉ.1 หน้า 16 คก.ที่ 1

เพื่อพัฒนาพื้นที่
สาธารณะประโยชน์
เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน ดาเนินการ
ตามนโยบาย
Smartcity ของรัฐบาล

ข้อความเดิม
- ปรับปรุงพื้นที่และ
ก่อสร้างทางเดินหลังโรงแรม
เดอะเกรทจนถึงด้านหลัง
อาคารกองสวัสดิการสังคม
- ก่อสร้างทางเดินริมถนน
จุติอนุสรณ์ (สะพานหลังเจ
บี-ถนนสามชัย)
- ก่อสร้างและปรับปรุง
ทางเดินขึ้น - ลงคลองเตย
ช่วงถนนสามชัย - ถนน 30
เมตร
- Lighting design และไฟ
ส่องสว่าง
art street
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดย
ติดตั้งปฏิมากรรม และ
ต้นไม้ตลอดแนว

-

-

60,000,000

3

-

-

แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)
- พื้นที่ดังกล่าวได้รับ
การพัฒนา
- จานวนนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- จานวนผู้จาหน่าย
สินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- เกิดแหล่งท่องเที่ยว สานักการช่าง
ใหม่ใจกลางเมือง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
- เศรษฐกิจในพื้นที่
เติบโตขึ้น
- ประชาชนมาใช้
บริการในพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ข้อความใหม่
- ปรับปรุงคุณภาพน้าใน
คลองเตยและภูมิทัศน์
บริเวณหลังโรงแรมหรรษา
เจบี หาดใหญ่
- ปรับปรุงพื้นที่และ
ก่อสร้างทางเดินหลังโรงแรม
เดอะเกรทจนถึงด้านหลัง
อาคารกองสวัสดิการสังคม
- ก่อสร้างทางเดินริมถนน
จุติอนุสรณ์ (สะพานหลังเจ
บี-ถนนสามชัย)
- ก่อสร้างและปรับปรุง
ทางเดินขึ้น - ลงคลองเตย
ช่วงถนนสามชัย - ถนน 30
เมตร
- Lighting design และไฟ
ส่องสว่าง
art street
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดย
ติดตั้งปฏิมากรรม และ
ต้นไม้ตลอดแนว
- ก่อสร้างลานกิจกรรมริม
สะพานสามชัยและสะพาน
หลังโรงแรมหรรษาเจบี
หาดใหญ่

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

2565
(บาท)

-

-

60,000,000
4

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนให้ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
27,834,000
แบบแอสฟัลท์
ได้มาตรฐานสะดวก แอสฟัลท์คอนกรีตผสม
คอนกรีตผสม
ต่อการจราจร
ยางพาราหนาเฉลี่ย 0.05 ม.
ยางพาราถนนเพชร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
เกษมตั้งแต่หน้าสถานี
55,200 ตร.ม.
ตารวจภูธรหาดใหญ่
ถึงสะพานข้ามคลอง
ร.1
(หนึ่งอาเภอหนึ่งถนน
เฉลิมพระเกียรติ)

รวม

-

-

27,834,000

5

-

แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผิวจราจรแบบ
ประชาชนได้รับความ สานักการช่าง
แอสฟัลท์คอนกรีตผสม สะดวกและปลอดภัย ส่วนควบคุมการ
ยางพาราหนาเฉลี่ย ในการสัญจร
ก่อสร้าง
0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 55,200 ตร.ม.

