แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลเมืองบ้ านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผด 2

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุ งเส้นทางคมนาคม ทางเท้า คูระบายน้ า และวิศวกรรมการจราจร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ปรับปรุ งจุดกลับรถถนน
กาญจนวนิชบริ เวณสี่ แยก
บ้านพรุ ธานี
2 ก่อสร้างป้ายชื่อถนน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
-ปรับปรุ งจุดกลับรถ ความยาว 110 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด

-ก่อสร้างป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล
ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม. ยาวไม่นอ้ ย
กว่า 0.80 ม. เสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 นิ้ว ลดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 2 นิ้ว สูงไม่นอ้ ยกว่า 2.50 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด

งบประมาณ สถานที่
ที่มา
ดาเนินการ
200,000
-

200,000

-

400,000

1

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

กองช่าง

2
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาสั งคม
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาชุมชนและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 พัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
-จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน

งบประมาณ สถานที่
ที่มา
ดาเนินการ
150,000
-

150,000

2

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สวัสดิการฯ

3
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาสั งคม
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สถานที่
งบประมาณ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ลาดับ
หน่ วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่มา
ดาเนินการ ดาเนินการ 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
1 ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน -ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร ประกอบด้วย
2,780,000 สวนสาธารณะ กองช่าง
โครงการตลาดน้ าบ้านพรุ เสาไฟแสงสว่างถนน เดินสายเมนอาคาร
พรุ คา้ งคาว (สานักปลัด
(เพิม่ เติม)
-ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ประกอบด้วย
เทศบาล)
ร้านค้า ร้านอาหาร โรงอาหาร อาคารอานวยการ
ร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ า และห้องละหมาด
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด
2 ติดตั้งเสาไฟฟ้า
High Mast

-ติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast โครงการตลาด
น้ าบ้านพรุ ขนาดสูงไม่นอ้ ยกว่า 15 ม.
โคมไฟสปอร์ตไลท์ 400 วัตต์ จานวน 6 ชุด/ต้น
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จานวน 4 ต้น
รายละเอียดตามรู ปแบบและรายการที่เทศบาล
กาหนด

2,200,000 สวนสาธารณะ กองช่าง
พรุ คา้ งคาว (สานักปลัด
เทศบาล)

3 ก่อสร้างตลาดน้ าบ้านพรุ
(เพิม่ เติม)

-ท่าน้ าอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10 ม.
ยาว 13 ม. พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 130 ตร.ม.
พร้อมทางเชื่อม

2,535,000 สวนสาธารณะ กองช่าง
พรุ คา้ งคาว (สานักปลัด
เทศบาล)

3

4
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาสั งคม
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างตลาดน้ าบ้านพรุ
(เพิม่ เติม) (ต่อ)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่มา

สถานที่
ดาเนินการ

-ปรับรื้ อทางเท้าและเทคอนกรี ตถนน
ริ มสระน้ า รพช.ด้านทิศตะวันตก กว้างเฉลี่ย
1.70 ม. ยาวไม่นอ้ ยกว่า 243 ม. หรื อพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 413 ตร.ม.
-ศาลาพักผ่อนบนท่าน้ าพร้อมที่นงั่ จานวน
5 หลัง
-ศาลาพักผ่อนบริ เวณหน้าเวที จานวน 2 หลัง
-หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร ยาวรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 56 ม.
-ทางเชื่อม ค.ส.ล. ระหว่างอาคารพื้นที่รวม
ไม่นอ้ ยกว่า 240 ตร.ม.
-ม้านัง่ ริ มขอบถนนบริ เวณท่าน้ า จานวน
24 ชุด
-บังแดดอาคารรับประทานอาหาร ยาวรวม
50 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด

4

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หน่ วย
ดาเนินการ 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
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาสั งคม
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 ก่อสร้างตลาดน้ าบ้านพรุ
(เพิม่ เติม) (ครั้งที่ 2)

5 ก่อสร้างอาคารวิหาร

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
-ผนังอาคารรับประทานอาหารพร้อมติดตั้ง
เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จานวน
6 เครื่ อง
-ผนังตาข่ายและประตูอาคารจาหน่ายสินค้า
จานวน 50 ร้าน
-รางระบายน้ า ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 370 ม.
-ป้ายบอกสถานที่ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
จานวน 10 ป้าย
-หน้าผาจาลอง
-ติดตั้งประตูดา้ นหน้าและด้านหลังอาคาร
ร้านอาหาร จานวน 20 ร้าน
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด
-อาคารวิหารประดิษฐานพระพุทธรู ปชั้นเดียว
ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 5 ม. ยาวไม่นอ้ ยกว่า
6 ม. จานวน 1 หลัง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด

สถานที่
งบประมาณ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หน่ วย
ที่มา
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3,700,000 สวนสาธารณะ กองช่าง
พรุ คา้ งคาว (สานักปลัด
เทศบาล)

900,000 สวนสาธารณะ กองช่าง
พรุ คา้ งคาว (สานักปลัด
เทศบาล)

5

6
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 7 พัฒนาด้ านการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทรัพยากรการบริ หาร (อาคาร สถานที่ เทคโนโลยีและเครื่ องมือเครื่ องใช้)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์
สานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
-โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จานวน 40 ชุด
โต๊ะปูนเหลี่ยมแบบ ที่นงั่ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
0.78X1.56X0.87 ม. พร้อมเก้าอี้ปูนสี่ เหลี่ยม
6 ตัว ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 0.35X0.35X0.40 ม.
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง
-เรื อไม้ จานวน 50 ลา
เรื อไม้ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 4.50 ม.
-รถมินิบสั ไฟฟ้า จานวน 4 คัน
รถมินิบสั ไฟฟ้า 20 ที่นงั่ พร้อมเครื่ องชาร์ต
แบตตเตอรี่
-เครื่ องเรื อยนต์ จานวน 2 เครื่ อง
เครื่ องเรื อยนต์ เครื่ องยนต์ 2 จังหวะ 2 สูบ
ความจุกระบอกสูบไม่นอ้ ยกว่า 496 cc
30 แรงม้า

สถานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่มา
224,000

900,000
2,880,000

300,000

6

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
เทศบาล

7
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 7 พัฒนาด้ านการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทรัพยากรการบริ หาร (อาคาร สถานที่ เทคโนโลยีและเครื่ องมือเครื่ องใช้)
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์
สานักปลัดเทศบาล (ต่อ)

-รถยนต์ดบั เพลิง จานวน 1 คัน
รถยนต์ดบั เพลิง กาลังแรงม้าไม่นอ้ ยกว่า
240 แรงม้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่ องยนต์
ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ บรรจุน้ าไม่นอ้ ยกว่า
8,000 ลิตร
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
-ระบบเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์และ
ติดตั้ง จานวน 1 ชุด
ระบบสียงตามสาย ประกอบด้วย เครื่ อง
ขยายเสียง ไมโครโฟน ไมค์ลอยมือถือ
ลาโพง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ
-ชิ งช้าสวรรค์ จานวน 1 ชุด
ชิงช้าสวรรค์ ขนาด 16 กระเช้า จานวน 1 ชุด
พร้อมอุปกรณ์ ตกแต่งไฟฟ้า และติดตั้ง

สถานที่
งบประมาณ
ที่มา
ดาเนินการ
3,500,000

240,000

750,000 สวนสาธารณะ
พรุ คา้ งคาว

7

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 7 พัฒนาด้ านการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทรัพยากรการบริ หาร (อาคาร สถานที่ เทคโนโลยีและเครื่ องมือเครื่ องใช้)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2 จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์กอง
วิชาการและแผนงาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
-ชุดรับส่งข้อความผ่านระบบ 3G จานวน
2 ชุด สามารถส่งข้อความไปยังไฟวิ่ง
-มิกเซอร์ จานวน 1 ตัว
มิกเซอร์ ขนาด 16 ช่อง สาหรับห้องส่ง
กระจายเสียงของเทศบาลฯ
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
-เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง จานวน 1 ชุด
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
4,500 ANSI Lumens ระดับ XGA
ประกอบด้วย จอมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ขยาย
สัญญาณ อุปกรณ์แปลงสัญญาณวีดีโอ ขาจับ
โปรเจคเตอร์และจอภาพ พร้อมอุปกรณ์และ
ติดตั้ง
-เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จานวน 2 เครื่ อง
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
3,000 ANSI Lumens ระดับ XGA

สถานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่มา
39,000
20,000

190,000

40,000

8

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองวิชาการ
และแผนงาน

9
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 7 พัฒนาด้ านการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทรัพยากรการบริ หาร (อาคาร สถานที่ เทคโนโลยีและเครื่ องมือเครื่ องใช้)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 โครงการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์
กองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม

4 จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์กองช่าง

5 จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์กอง
การศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
-เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง จานวน 1 เครื่ อง
เครื่ องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000
บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง
-เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง จานวน 3 เครื่ อง
เครื่ องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000
บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
-เครื่ องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า จานวน
1 เครื่ อง
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
-เครื่ องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จานวน
1 เครื่ อง

สถานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่มา
14,000

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่ งแวดล้อม

84,000

กองช่าง
53,000

กอง
การศึกษา

12,000
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