ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน และพสกนิกรชาวบ้านสวน
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อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล และที่ท�ำการกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล และที่ท� ำการกลุ่มองค์กรต่าง ๆ บริเวณที่ดินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ถนนพระยาสัจจา หมู่ที่ 3
ต�ำบลบ้านสวน โดยอาคารหลังนี้เป็นการก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 34 เมตร ยาว 40 เมตร ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ในวงเงินงบประมาณ
89,000,000 บาท ซึ่งขณะนี้ได้ด�ำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 30% คาดว่าการด�ำเนินการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคารหลังนี้จะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
ทั้งนี้อาจส่งผลให้มีเสียงดังรบกวนในบางช่วงเวลา หรือมีฝุ่นผงจากวัสดุก่อสร้างเกิดขึ้นรอบ ๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงขออภัยในความไม่สะดวก
ในแต่ละชั้นของอาคารหลังนี้จะมีการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ชั้นที่ 1 จะจัดตั้งเป็นสถานธนานุบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ชั้นที่ 2 และ
ชั้นที่ 3 ให้บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย คู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน และยังมีห้องกิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย โดยจะมีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเปิดให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน (โรงรับจ�ำน�ำ) เป็นสถานธนานุบาลแห่งแรกตามกฎหมาย
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งนี้ จะเป็นแห่งที่ 2 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยศูนย์บริการ
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เพือ่ เปิดให้บริการเกีย่ วกับการรับจ�ำน�ำทรัพย์สนิ ของมีคา่ ส�ำหรับประชาชน
สาธารณสุขแห่งนี้จะมีการให้บริการต่าง ๆ ตามวันและเวลาดังนี้
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้การจ�ำน�ำสิ่งของจะเป็นไปตามรายละเอียด
ดังนี้
รายการ
เวลา
วัน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
การคิดดอกเบี้ยกรณีไม่เต็มเดือน
จ�ำน�ำภายในระยะเวลา 15 วัน
จะคิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน ถ้าเกิน
15 วัน จะคิดดอกเบี้ย 1 เดือน
(นับตัง้ แต่วนั ทีท่ จี่ ำ� น�ำเป็นวันที่ 1)

ผ่อนเพิ่มตั๋ว
สามารถผ่ อ น-เพิ่ ม เงิ น ต้ น ได้
โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่วัน
จ� ำ น� ำ จนถึ ง วั น ที่ ม าขอท� ำ การ
ผ่อน - เพิ่ม (ผ่อน หรือ เพิ่ม
+ ดอกเบี้ย)

“ผู ้ ที่ ม าส่ ง ดอกเบี้ ย หรื อ ไถ่ ถ อน
คื น โปรดมาให้ ต รงตามวั น ที่
แจ้ ง ในตั๋ ว จ� ำ น� ำ ในกรณี ที่ ม า
ภายหลังวันที่ก�ำหนดในตั๋วจ�ำน�ำ
อาจเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก”

อายุตั๋วรับจ�ำน�ำ
ตั๋วรับจ�ำน�ำมีอายุ 4 เดือน 30 วัน
กรณี ตั๋ ว รั บ จ� ำ น� ำ ครบตรงกั บ
วั น หยุ ด ท� ำ การ ถ้ า ตั๋ ว รั บ จ� ำ น� ำ
ครบก�ำหนดวันที่ที่จะส่งดอกเบี้ย
หรือ ไถ่ถอน ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์
หรื อ วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ให้ ม า
ในวันที่ที่เปิดท�ำการวันแรก โดย
ไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม
“ผู้จ�ำน�ำทรัพย์โปรดไถ่ถอนหรือ
ส่งดอกเบีย้ ภายใน 4 เดือน 30 วัน
นับจากวันรับจ�ำน�ำหากเลยก�ำหนด
ทรั พ ย์ นั้ น จะหลุ ด เป็ น สิ ท ธิ์ ข อง
สถานธนานุ บ าลเทศบาลเมื อ ง
บ้านสวน”

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ�ำน�ำสิ่งของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน
บุคคลใดที่สามารถจ�ำน�ำได้

ตอบ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน และไม่เป็นภิกษุ สามเณร
สิ่งของประเภทใดบ้างที่สามารถจ�ำน�ำได้

ตอบ ทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ คือ เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ และไม่ต้องมีทะเบียน เช่น
ทอง เพชร นาก เงิน นาฬิกา แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และของใช้เบ็ดเตล็ด ทุกชนิด ยกเว้น
สิ่งของนั้นเป็นของราชการ
เปิดท�ำการวันและเวลาใดบ้าง

ตอบ เปิดท�ำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยไม่หยุดพักกลางวัน
หากไม่ส่งดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 เดือน 30 วัน ติดต่อกันจะเป็นอย่างไร

ตอบ ตามพ.ร.บ.โรงรับจ�ำน�ำ พ.ศ. 2505 และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) หากไม่ส่งดอกเบี้ย เป็นเวลา 4 เดือน 30 วัน ติดต่อกัน จะตกเป็น
สิทธิ์ ของสถาน ธนานุบาล เรียกว่า “ทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ” ทรัพย์หลุดจ�ำน�ำเหล่านี้ สถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองบ้านสวนจะใช้วิธีจ�ำหน่ายอย่างเปิดเผย โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ก่อนที่จะท�ำการประมูลจ�ำหน่าย
ทรัพย์หลุดจ�ำน�ำทุกครั้ง จะประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้า วิธีการจ�ำหน่ายเช่นนี้เพื่อประสงค์ให้
ประชาชนได้มีโอกาสซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ ในราคาถูก และเพื่อให้เจ้าของทรัพย์ ที่หลุดจ�ำน�ำมีโอกาสได้
ซือ้ ทรัพย์นนั้ คืนได้ ในราคาอันสมควร ตามทีค่ ณะกรรมการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน
ได้ประเมินราคาไว้ โดยไม่ต้องน�ำขึ้นประมูลสู้ราคากับพ่อค้าหรือบุคคลอื่น

จันทร์

08.30 – 12.00 น.

ตรวจรักษาโรคเรื้อรัง/โรคทั่วไป โดยแพทย์ ทุกวันจันทร์
สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน/บริการท�ำแผล/บริการ
กายภาพบ�ำบัด/บริการด้านทันตกรรม

อังคาร

08.30 – 12.00 น.

ตรวจรักษาโรคทัว่ ไปโดยพยาบาลเวชปฏิบตั /ิ บริการท�ำแผล/
บริการกายภาพบ�ำบัด/บริการด้านทันตกรรม

พุธ

08.30 – 12.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ/บริการท�ำแผล
/บริการกายภาพบ�ำบัด/บริการด้านทันตกรรม

พฤหัสบดี

08.30 – 12.00 น.

บริการเจาะเลือด พฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน ตรวจ
รักษาโรคทั่วไปโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ/บริการงานวางแผน
ครอบครัว/บริการท�ำแผล/บริการกายภาพบ�ำบัด/บริการ
ด้านทันตกรรม

ศุกร์

08.30 – 12.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ บริการท�ำแผล/
บริการกายภาพบ�ำบัด/บริการด้านทันตกรรม

จันทร์ - ศุกร์

13.00 – 16.30 น.

งานเยีย่ มบ้าน/บริการท�ำแผล/บริการกายภาพบ�ำบัด/บริการ
ด้านทันตกรรม

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ
คนกลุ่มไหนที่จะใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขได้

ตอบ สิทธิในการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้แก่
ผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน รับบริการฟรี
ผู้รับบริการที่มีทะเบียนบ้านนอกเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนแต่สิทธิบัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าและบัตรประกันสังคมโรงพยาบาลชลบุรี ตรวจรักษาโรคเรื้อรัง (โรคความดันโลหิต เบาหวาน
และไขมันในเลือด) ช�ำระค่าบริการผู้ป่วยนอกครั้งละ 30 บาท สิทธิเบิกได้ช�ำระเงินน�ำใบเสร็จ
ไปเบิกได้ตามระเบียบฯ
ผู ้ รั บ บริ ก าร เจาะเลื อ ดตรวจต้ อ งเป็ น สิ ท ธิ ป ระกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า หรื อ ประกั น สั ง คม
โรงพยาบาลชลบุรี
สิทธิอื่น ๆ ช�ำระเงิน
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ส่วนให้บริการ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

ตอบ ชั้น 2
เป็นกิจกรรม โครงการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ให้บริการสาธารณสุขด้าน
การแพทย์แผนไทย คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้ารับบริการดังกล่าวได้
โดยเบิกจ่าย ได้ตามสิทธิการรักษาพยาบาล
ชั้น 3
งานส่งเสริมสุขภาพ เป็นห้องกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
ห้องอบรมให้ความรู้และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ จ�ำนวน 2 ห้อง
ห้องกิจกรรมนันทนาการ จ�ำนวน 2 ห้อง ได้แก่ กิจกรรมลีลาศ บาสโลบ เต้นร�ำ
ห้องกิจกรรมร้องเพลง และร้องคาราโอเกะ จ�ำนวน 2 ห้อง
พร้อมเปิดรับสมัครผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสมาชิกใหม่
ที่ท�ำการชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 4 ของอาคารหลังนี้ โดยจะเป็นสถานที่
การท�ำกิจกรรมร่วมกันของชุมชน โดยจะมีกิจกรรมและการด�ำเนินการต่าง ๆ ตาม โครงการหรือ
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม ที่มีกลุ่มองค์กรที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับที่ท�ำการชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ หมายถึง กลุ่มอะไรบ้าง

ตอบ เทศบาลเมืองบ้านสวน โดย กองสวัสดิการสังคม มีกลุ่มองค์กรที่รับผิดชอบ ดังนี้
- สภาองค์กรชุมชนต�ำบลบ้านสวน
- คณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต�ำบล
- กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน (ออมวันละบาท)
- ชมรมคนพิการ
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต�ำบลบ้านสวน
ท�ำไมต้องจัดให้มีท่ท
ี �ำการกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

ตอบ การด�ำเนินการของกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ผ่านมาต้องอาศัยพื้นที่ในการจัดกิจกรรม การประชุม
หรือ การด�ำเนินการต่าง ๆ ตามบ้านของประชาชน สวนสาธารณะ ร้านค้า ฯลฯ ท�ำให้เกิดความ
ไม่สะดวกในการบริหารจัดการกลุ่ม ประชาชนที่จะมาติดต่อกลุ่มองค์กรต่างๆ เดินทางไม่สะดวก
ไม่ทราบสถานทีต่ ดิ ต่อของกลุม่ องค์กร ด้วยเหตุนี้ เทศบาลเมืองบ้านสวน จึงจัดให้มศี นู ย์กลาง (Center)
ให้กลุม่ องค์กรต่างๆ มารวมกัน ทีอ่ าคารนี้ เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน และอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการให้บริการสาธารณะในรูปแบบต่างๆ
ช่วยยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่จะมาใช้พ้ื นที่ในที่ท�ำการฯ แห่งนี้

ตอบ กองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) จะเปิดให้บริการกับสมาชิกกองทุน เป็นประจ�ำทุก
เดือน เพื่อจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก ได้แก่ สวัสดิการการเกิด สวัสดิการการบวช สวัสดิการการ
แต่งงาน สวัสดิการการเกณฑ์ทหาร สวัสดิการการศึกษา สวัสดิการท�ำบุญขึน้ บ้านใหม่ สวัสดิการผูส้ งู วัย
สวัสดิการเจ็บป่วย และสวัสดิการเสียชีวิต และจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เป็นประจ�ำทุกเดือน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งคณะกรรมการของศูนย์ฯ เป็นคนพิการหลาก
หลายประเภท ได้แก่ คนพิการทางการเคลื่อนไหว (วีลแชร์/ขาเทียม/โดยก�ำเนิด) ทางการเห็น ทางการ
ได้ยิน ทางการพูดและสื่อความหมาย จะเยี่ยมบ้านคนพิการและจัดประชุมเพื่อสรุปผล หารือแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการในพืน้ ทีเ่ ป็นประจ�ำทุกเดือน รวมทัง้ การบริการยืมกายอุปกรณ์สำ� หรับ
คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันตามวันและเวลาราชการ

ห้องสมุดมีชีวิต ตั้งอยู่ชั้นที่ 4 ของอาคารหลังนี้ โดยเป็นการใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดตั้งเป็น
ห้องสมุดมีชีวิต ตามแนวคิดโดยกองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต
อย่างทันสมัยในปัจจุบัน เป็นแหล่งความรู้ให้กับประชาชนได้มาค้นคว้าหาความรู้ ทั้งในด้าน
ของการค้นคว้าจากหนังสือ ต�ำราต่าง ๆ นับพันเล่มหรือกาค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย
นอกจากนีย้ งั สามารถเป็นสถานทีใ่ นการจัดเวิรค์ ชอป การท�ำกิจกรรมกลุม่ ย่อยตามความถนัดหรือ
ความสนใจของผูท้ ตี่ อ้ งการได้ หรือจัดมุมส�ำหรับติวเตอร์เพือ่ ขยายความรูห้ รือการศึกษา โดยจะจัด
อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกไว้พร้อมสรรพ โดยในห้องสมุดมีชวี ติ จะแบ่งสรรพืน้ ทีใ่ นการท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างอรรถประโยชน์
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ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

จากใจ...นายกเทศมนตร ี

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

สวั ส ดี ค รั บ พี่ น ้ อ งชาวบ้ า นสวนทุ ก ท่ า น วารสาร
“ที่ นี่ . .บ้ า นสวน” กลั บ มาพบกั บ ท่ า นอี ก ครั้ ง ในรอบเดื อ น
มิ ถุ น ายน - กรกฎาคม 2563 ครั บ เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ทรงมีพระชนมพรรษา 68 พรรษา และในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถือเป็นวันแม่
แห่งชาติ เป็นวันส�ำคัญที่พวกเราระลึกถึงพระคุณของท่าน และ
โอกาสนี้ขอให้ ความรัก ความอบอุ่นของทุกครอบครัว สร้างเสริม
เป็นพลังใจถึงคุณแม่ และลูก ๆ ทุก ๆ ท่านด้วยครับ
ในภาวะที่ ป ระเทศชาติ เ ผชิ ญ วิ ก ฤติ โ รคโควิ ด - 19
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือแพทย์ รถตรวจโรคติดเชื้อ
ชี ว นิ ร ภั ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเฝ้ า ระวั ง โควิ ด 19 อี ก ทั้ ง

ยังทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผูไ้ ด้รบั ความทุกข์ยาก
โอกาสนีจ้ งึ ขอเชิญชวนทุกท่านด�ำเนินตามแนวทางท�ำความดีโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย
ของพระองค์ ท ่ า น เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละน้ อ มส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาความร่วมมือร่วมใจกัน
ของทุกภาคส่วน และผลงานของบุคลากรด้านสาธารณสุข ต้องปรบมือ
ให้ผู้ที่เสียสละทุกท่าน และพี่น้อง อสม. ที่ถือเป็นหัวใจขับเคลื่อน
มาตรการด้านสาธารณสุข ก่อให้เกิดความส�ำเร็จในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ขณะนี้จังหวัดชลบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
ต่อเนื่องกว่า 100 วัน แต่พวกเราทุกคนยังมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกัน
รักษาวินัยสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างทาง
สังคม เพือ่ ให้พวกเราทุกคนปลอดภัยจากโควิด - 19 และโรคอุบตั ใิ หม่
ทีม่ กี ารระบาดของเชือ้ โรคติดต่อทีม่ คี วามรุนแรงมาอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ
เช่น โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ โรคอีโบลา
เราทุ ก คนต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะป้ อ งกั น และดู แ ลตนเอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต
(New Normal) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดความคุ้นชิน
ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติในที่สุดครับ
หน้าฝนนี้เป็นช่วงการระบาดของไข้เลือดออก ซึ่งจากอาการ
ของโรคไข้เลือดออกในระยะแรกๆ คล้ายกับโรคติดเชื้อหลายโรค
เช่น ไข้หวัดใหญ่ และไข้จากสาเหตุอื่น ดังนั้นควรสังเกตอาการของ
ตนเองและคนรอบข้างอย่างใกล้ชิด หากมีไข้สูงตลอดเวลาติดต่อกัน
เกิน 2 วันให้สงสัยไว้กอ่ นว่าเป็นไข้เลือดออกต้องรีบไปพบแพทย์ และ
ไม่ควรซื้อยาลดไข้จากร้านขายยามาทานเอง เนื่องจากยาบางชนิด
จะมีผลท�ำให้ภาวะเลือดออกรุนแรงขึ้นครับ หากพื้นที่ใดต้องการ
ให้เทศบาลด�ำเนินการฉีดพ่นหมอกควันก�ำจัดยุงลายเพื่อป้องกัน
ไข้เลือดออก สามารถติดต่อได้ที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
038-184555 ต่อ 3104
ในส่วนการพัฒนาเมืองบ้านสวนของเรานั้น การก่อสร้าง
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล และที่ท�ำการกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ บริเวณทีด่ นิ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นการก่อสร้าง
อาคาร คสล. 4 ชั้น โดยชั้นที่ 1 จะจัดตั้งเป็นสถานธนานุบาลและ

ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ชั้นที่ 2 ศูนย์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก ห้องอบรมให้ความรูแ้ ละกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร
แก่ผู้สูงอายุ 2 ห้อง ชั้นที่ 3 ประกอบด้วยห้องอบรมให้ความรู้และ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 4 ห้อง จะน�ำมาใช้เป็น
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุซงึ่ จะใช้เป็นศูนย์ชวั่ คราว ในระหว่าง
การเตรียมก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุที่มีความทันสมัย คาดว่าจะด�ำเนินการก่อสร้างได้
ในปีงบประมาณ 2565 และชั้นที่ 4 จัดตั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ร่ ว มกั น ของชุ ม ชนหรื อ กลุ ่ ม องค์ ก รต่ า ง ๆ และห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต
ซึ่งได้ด�ำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 30% คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
พ.ค. 2565 และจะด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ภายในต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง ได้
ตัง้ งบประมาณไว้แล้ว อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหน้า 2-3 ครับ
ในส่วนของสนามกีฬาภายในลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน
ประกอบด้วย สนามตะกร้อ จ�ำนวน 2 สนาม สนามบาสเกตบอล
จ�ำนวน 2 สนาม และสนามฟุตซอล จ�ำนวน 2 สนาม ด�ำเนินการ
ใกล้เสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะเปิดให้บริการ วันที่ 1 กันยายน 2563 นี้
ซึ่งผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้บริการ ออกก�ำลังกายและ
เล่นกีฬาร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีและความรักความ
สามัคคีในชุมชนของพวกเรา
สุดท้ายนีผ้ มอยากขอความร่วมมือของชาวบ้านสวนทุกท่าน
ให้ช่วยกัน คัดแยกขยะตามประเภท ทิ้งขยะในจุดที่เทศบาลก�ำหนด
เพื่อป้องกันปัญหาขยะอุดตันตามท่อระบายน�้ำ หรือลอยไปติด
หน้าประตูระบายน�้ำ เมื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปัญหาน�้ำรอการ
ระบายก็จะลดลงได้อย่างแน่นอนครับ
พบกันใหม่ฉบับหน้า หากท่านมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ใดที่ต้องการให้เทศบาลน�ำไปปรับปรุงแก้ไข ท่านสามารถแจ้งมาได้
ในช่องทางที่เทศบาลจัดไว้ เช่น facebook เทศบาลเมืองบ้านสวน
Line@ เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสามารถสแกน QR CODE ได้ที่
ด้านหลังวารสาร หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1132 ทุกข้อเสนอแนะ
ข้อร้องเรียน เทศบาลจะน�ำมาแก้ไขไปสู่การพัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านสวนของเราต่อไปครับ
สวัสดีครับ

บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับ พีน่ อ้ งประชาชนชาวเทศบาลเมือง
บ้านสวนที่เคารพทุกท่าน วารสาร “ที่นี่..บ้านสวน”
ฉบับนีม้ ากับข่าวดีๆ นะครับ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) มีสถานการณ์ดีขึ้นทุกวัน เนื่องจาก
ไม่พบผูต้ ดิ เชือ้ ภายในประเทศล่วงเลยมากว่า 2 เดือน
แล้ว ส่งผลให้จงั หวัดชลบุรขี องเราโดยเฉพาะแหล่ง
ว่าที่ร้อยโท หาญณรงค์ เกิดคล้าย ท่องเทีย่ วกลับมาคึกคักอีกครัง้ นึง แต่อย่างไรก็ตาม
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ขอให้พนี่ อ้ งประชาชนทุกท่าน อย่าประมาทนะครับ
ป้ อ งกั น ตนเองเหมื อ นเดิ ม แบบ New Normal
และยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่างทางสังคมปกติ และในตอนนี้
สถานการณ์โรคติดต่อน�ำโดยแมลง โดยเฉพาะยุงลาย ได้แก่ ไข้เลือดออกทีก่ ำ� ลังแพร่ระบาดในพืน้ ที่
ของเรา เจ้าหน้าที่เทศบาล ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้องท�ำงานหนักทุก ๆ วัน มีการ
ฉีดพ่นหมอกควันอยูต่ ลอดเวลา เนือ่ งจากในฤดูฝนแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายทีม่ นี ำ�้ ขัง จึงขอความร่วมมือ
พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง คว�่ำกะลา ภาชนะ แจกัน
ยางรถยนต์ ทีข่ งั น�ำ้ และทางคณะผูบ้ ริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล และพีน่ อ้ ง
ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ร่วมใจกันขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ ตัดหญ้า เศษวัชพืช
เพื่อให้ล�ำคลอง ล�ำห้วย ของเรามีความสะอาด สวยงาม น�้ำใสไหลสะดวก และยังแก้ไขปัญหา
น�้ำท่วมขังอีกด้วย หากพี่น้องประชาชนพบเห็น แหล่งก�ำเนิดขยะมูลฝอย หรือแหล่งเพาะพันธุ์โรค
ทีส่ ร้างปัญหาต่างๆ โปรดแจ้งมายังเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ทกุ ช่องทาง ตลอดเวลา พวกเราพร้อม
ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพี่น้องประชาชนด้วยความเต็มใจ...
ขณะนี้ บ้านเมืองของเราโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ก�ำลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยก�ำลังเร่งท�ำ
ประชาพิจารณ์ในการเวนคืนทีด่ นิ ทีต่ ดิ กับสถานีรถไฟ เส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพือ่ ท�ำความเข้าใจ
กับพีน่ อ้ งประชาชนให้ได้ผลลัพธ์ทเี่ ป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่ายในพืน้ ที่ 3 จังหวัด (จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี
จ.ระยอง)คาดว่าไม่เกินอีก 5 ปีข้างหน้า พี่น้องประชาชนคงได้ใช้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เชือ่ ม 3 สนามบินอย่างแน่นอน... ความเจริญในด้านต่างๆ ก็จะเกิดขึน้ ในพืน้ ทีต่ ำ� บลบ้านสวนของเรา
สุ ด ท้ า ยนี้ ขออ� ำ นาจสิ่ ง บรรณาธิการ
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายโปรดปกป้ อ ง ว่าที่ ร.ท. หาญณรงค์ เกิดคล้าย
คุ้มครอง ขอให้พี่น้องประชาชน ปลัดเทศบาล
ชาวเทศบาลเมืองบ้านสวนทุกท่าน คณะผู้จัดทํา กองบรรณาธิการ
พัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์
รองปลัดเทศบาล
จงมี ค วามสุ ข มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง 1.2. นายพิ
นางนิตยา เจนทวีพรกุล
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
ปราศจากโรคาพยาธิ.. และรอดพ้น 3. นายสุวัฒน์ บุญเรือง
ผอ.ส�ำนักการช่าง
หน.ส�ำนักปลัดเทศบาล
จากวิกฤตินี้ไปด้วยกัน...นะครับ 4. นางอัญชลี จันทรกรานต์
5.
นางบั
ง
อร
บุ
ต
รมะรั
ถ
ยา
ผอ.ส�ำนักการคลัง
ไว้พบกันฉบับหน้าครับ
6. นางปานจิตต์ สุทธิกิติวรกุล รก.ผอ.ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
			
สวัสดีครับ 7. นางสาวเพ็ญประภา ส�ำเภาแก้ว
8.
นางสาวสิ
ร
วี
วงษ์
บ
ำ
�
รุ
ง
จิ
ต
ร
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ป.หาญ เทศบาลเมืองบ้านสวน
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

ยอดผู้เสียชีวิต และเงินสงเคราะห์ที่ได้รับ			

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บา้ นสวน ได้กำ� หนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้แก่สมาชิก
ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบ ทีเ่ สียชีวติ ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 62 คน ตัง้ แต่ศพที่ 275 - 336 รวมเงินทีจ่ า่ ยค่าสงเคราะห์ศพทัง้ สิน้ 3,413,521 บาท
รายงานกิจการในรอบปีทผี่ า่ นมาของสมาคม พิจารณาอนุมตั บิ ญ
ั ชีรายได้ รายจ่าย บัญชีงบดุล (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
ปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาสมาคม
อายุ เงินสงเคราะห์
ฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน ต่อไป
รายที่ วันที่สมัคร เสีวัยนชีทีว่ ิต แจ้งวัเสีนยทีชี่ วิต
เลขที่สมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
(ปี)
(บาท)

รายงานผลการด�ำเนินงานของสมาคมในรอบ ปี พ.ศ. 2562
ยอดผู้สมัครสมาชิก			

เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2561 มีสมาชิกยกมา จ�ำนวน 2,895 คน ในระหว่างปี พ.ศ. 2562
สมาคมได้รับสมัครสมาชิกใหม่ ทั้งสิ้น 79 คน มีสมาชิกเสียชีวิต 62 คน และสมาชิกลาออก 22
คน จ�ำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ สิ้นปี พ.ศ.2562 จ�ำนวน 2,890 คน มีรายละเอียดดังนี้
ล�ำดับที่

เดือน

รับสมาชิกใหม่(คน) สมาชิกเสียชีวิต(คน) สมาชิกลาออก(คน) สมาชิกคงเหลือ(คน)

จ�ำนวนสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 ยกมา
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มีนาคม
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พฤษภาคม
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กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวมทั้งสิ้น

10
8
7
6
11
9
4
4
4
5
4
7
79

2,895

7
3
2
7
10
4
8
3
4
4
3
7
62

2
4
8
6
1
1
22

2,896
2,901
2,906
2,901
2,894
2,893
2,889
2,890
2,890
2,890
2,890
2,890
2,890

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

1 พ.ย. 55 2 ม.ค. 62 4 ม.ค. 62 โพธิ์ทองสามัคคี/070
1 ก.พ. 56 4 ม.ค. 62 7 ม.ค. 62 บ้านสวนยามนิมิต/091
1 พ.ย. 55 7 ม.ค. 62 14 ม.ค. 62 บ้านหนองตาท้วม/208
1 มี.ค. 56 17 ม.ค. 62 21 ม.ค. 62 บ้านห้วยทวน/221
1 พ.ย. 55 24 ม.ค. 62 25 ม.ค. 62
เมืองทอง/001
1 พ.ค. 55 27 ม.ค. 62 28 ม.ค. 62
โชคน�ำชัย/013
1 ต.ค. 56 29 ม.ค. 62 30 ม.ค. 62 บ้านสวนอุดม/042
1 พ.ค. 55 6 ก.พ. 62 7 ก.พ. 62 บ้านหนองตาท้วม/038
1 มิ.ย. 56 18 ก.พ. 62 21 ก.พ. 62
อยู่สบาย/103
1 พ.ค. 55 23 ก.พ. 62 25 ก.พ. 62 บ้านเขามยุรา/058
1 พ.ค. 55 16 มี.ค. 62 18 มี.ค. 62 บ้านสวนพัฒนา/078
1 พ.ค. 55 16 มี.ค. 62 19 มี.ค. 62
บ้านศาลาคู่/058
1 เม.ย. 56 14 มี.ค. 62 1 เม.ย. 62 บ้านสวนสามัคคี/124
1 ก.ย. 56 1 เม.ย. 62 2 เม.ย. 62 บ้านสวนแก้ว/018
1 พ.ค. 55 5 เม.ย. 62 5 เม.ย. 62 บ้านห้วยทวน/016
1 พ.ย. 55 5 เม.ย. 62 10 เม.ย. 62
หนองบัวขาว/056
1 ธ.ค. 55 10 เม.ย. 62 18 เม.ย. 62 สัมพันธ์วิลล่า/046
1 พ.ค. 55 17 เม.ย. 62 19 เม.ย. 62
สท./038
1 ม.ค. 57 19 เม.ย. 62 22 เม.ย. 62 บ้านสวนพัฒนา/257
1 ต.ค. 55 2 พ.ค. 62 2 พ.ค. 62 บ้านหนองตาท้วม/151
1 พ.ย. 55 3 พ.ค. 62 7 พ.ค. 62
เมืองทอง/033
1 ม.ค. 56 7 พ.ค. 62 8 พ.ค. 62 บ้านสวนพัฒนา/198
1 ต.ค. 57 2 พ.ค. 62 8 พ.ค. 62 บ้านสวนพัฒนา/272
1 ก.ค. 57 8 พ.ค. 62 10 พ.ค. 62
อยู่สบาย/125
1 พ.ค. 55 8 พ.ค. 62 10 พ.ค. 62
สท./107
1 พ.ย. 55 11 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62
เมืองทอง/020
1 พ.ค. 55 12 พ.ค. 62 14 พ.ค. 62 บ้านหนองตาท้วม/033
1 มิ.ย. 55 4 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62 บ้านสวนพัฒนา/122
1 ม.ค. 56 25 พ.ค. 62 27 พ.ค. 62
โชคน�ำชัย/137
1 ต.ค. 55 1 มิ.ย. 62 4 มิ.ย. 62 บ้านเขามยุรา/085
1 พ.ค. 55 2 มิ.ย. 62 5 มิ.ย. 62
มรกตใต้/008
1 ม.ค. 56 7 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62 โพธิ์ทองสามัคคี/086
1 มิ.ย. 55 22 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62
บ้านเขาน้อย/111
1 พ.ค. 55 30 มิ.ย. 62 1 ก.ค. 62
โชคน�ำชัย/035
1 ก.ค. 56 4 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 บ้านห้วยทวน/262
1 พ.ค. 55 2 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 บ้านสวนยามนิมิต/023
1 พ.ค. 55 13 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62
สท./039
1 ก.พ. 56 20 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62
ดงตาล/138
1 ก.ย. 56 22 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62
เมรี่/190
1 ส.ค. 56 24 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 บ้านสวนแก้ว/005
1 ก.พ. 56 24 ก.ค. 62 26 ก.ค. 62
ดงตาล/140
1 มิ.ย. 55 9 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62
สุขนิมิตต์/030
1 พ.ย. 55 8 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62
บ้านเขาน้อย/143
1 ธ.ค. 55 22 ส.ค. 62 26 ส.ค. 62 บ้านหนองตาท้วม/224
1 พ.ค. 55 30 ส.ค. 62 2 ก.ย. 62 บ้านหนองตาท้วม/056
1 ก.พ. 56 5 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 บ้านสวนยามนิมิต/085
1 พ.ค. 55 10 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62
สท./029
1 พ.ค. 55 19 ก.ย. 62 20 ก.ย. 62 บ้านหนองแหน/031
1 ส.ค. 55 14 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62
สุขนิมิตต์/045
1 พ.ค. 55 20 ต.ค. 62 22 ต.ค. 62 บ้านหนองตะโก/021
1 พ.ค. 55 27 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 บ้านสวนพัฒนา/032
1 พ.ย. 55 26 ต.ค. 62 29 ต.ค. 62 หมู่ 5 บ้านสวน/046
1 พ.ค. 55 2 พ.ย. 62 4 พ.ย. 62 บ้านพักต�ำรวจ/015
1 พ.ค. 55 10 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 บ้านสวนสามัคคี/004
1 มี.ค. 56 19 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62 บ้านห้วยทวน/212
1 พ.ค. 55 30 พ.ย. 62 2 ธ.ค. 62 บ้านสวนสวัสดี/005
1 ก.ย. 55 29 พ.ย. 62 2 ธ.ค. 62
อยู่สบาย/055
1 พ.ย. 56 2 ธ.ค. 62 3 ธ.ค. 62
ดงตาล/185
1 ส.ค. 56 7 ธ.ค. 62 9 ธ.ค. 62 โพธิ์ทองสามัคคี/106
1 พ.ค. 55 12 ธ.ค. 62 13 ธ.ค. 62
บ้านเขาน้อย/022
1 พ.ค. 55 14 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 ราชันย์สามัคคี/004
1 ม.ค. 56 15 ธ.ค. 62 17 ธ.ค. 62 บ้านหนองแหน/083
-สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน-

นายหนุ่ย จินดาดี
นางทองเพียร ปัญญาวุฒิกุล
นางพยอม ก่อวิกรม
นายสง่า สิงหบุตร
นางตุ๊ สังขมณี
นายสมชาย กัดทอง
นางสาวเยี้ยน สุขสวัสดิ์
นางละออ เทศวิลัย
นางเกียว บุญประกอบกู้
นายประยูร ชอบดี
นางวัลภาภรณ์ ปราแดง
นายบุ้นเฮี้ยน แซ่เล้า
นางทองดี อดุลย์สารพัน
นางเงิน ศรีวรรณ
นางช้วน ทองสุข
นางทองด�ำ สมเจริญ
นางลมัย ยุวศรี
นางดวงกมล ไมตรีจิตร
นางปราณี ประเสริฐพันธ์
นางส�ำรวย คงศิริ
นายบุญช่วย ผิวนวล
นายสมคิด พัฒนกุลวรพงศ์
นางไหม หลงทะเล
นายพุชชงค์ เพิ่มพูนมรรคผล
นางสาวอังคณา ศิวิไล
นางฉลวย สังขมณี
นางเพ็กเฮียง แซ่จิว
นางสายใจ เขตตานุรักษ์
นางแก่นจันทร์ ราภิรมย์
นายกิมเล้ง สุมงคลวัฒนา
จ.ส.อ.แก้ว ค้าแพดี
นายเที้ยม กิตติศักดิ์ถาวร
นายประสิทธิ์ นามวงษ์
นางสมเชื้อ เจริญพานิช
นายนริศ เต็มศิริ
นางสาวดวงพร สุโมตยกุล
นายชิน ไมตรีจิตร
นายหล่อง นาคสมบูรณ์
นายอุดม เมธีกุล
นายมานิตย์ สุกใส
นายอ�ำนาจ บุญประเสริฐ
นายสมชาย ศรีสุขเกษมรัตน์
นายกลุ่ม สงวนศักดิ์
นายรัตนศิลป์ แซ่เตียว
นางทวี มั่งสิน
นางสุขชีวัน อาจวารินทร์
นางประชุม จตุพงษ์
นายจรูญ ชมสวัสดิ์
นายกมล มีเจริญ
นางเคี้ยม แซ่เจ็ง
นายไพฑูรย์ ดวงประทุม
นายวิชัย เชาวะปรีชากุล
นางสมจิตต์ ปีเจริญ
นายบุญชู มีศรี
นางสาวโจ๊ เต็มศิริ
นายชาลี ธรรมสาโร
นางมาลัย ช่างประเสริฐ
นางโสม สุขโสภณ
นายทอง อุปจันทร์
นางฉิ่ง ศรีใส
นางบุญส่ง บุญธรรมเจริญ
นางสาวอารีย์ นันทพิศาล
รวมเงินทั้งสิ้น

74
91
89
100
67
48
79
79
91
77
66
93
97
93
84
94
83
69
70
90
73
63
66
89
43
88
92
73
73
82
77
55
81
80
39
93
83
82
77
77
57
52
85
63
87
45
83
89
93
91
47
68
72
69
95
55
82
85
74
90
83
84

55,176
55,157
55,138
55,100
55,081
55,043
55,024
55,157
55,138
55,119
55,233
55,214
55,290
55,271
55,233
55,214
55,195
55,176
55,119
55,309
55,290
55,271
55,252
55,233
55,176
55,157
55,138
55,005
54,986
55,062
55,043
55,024
54,967
55,024
55,005
54,986
54,967
54,948
54,929
54,910
54,891
54,948
54,929
54,910
54,967
54,948
54,929
54,910
54,967
54,948
54,929
54,910
54,967
54,929
54,910
55,024
55,005
54,986
54,967
54,948
54,929
54,910
3,413,521

6

ฉบับมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน
หลักสูตร นวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมซักได้
เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน
หลักสูตร นวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมซักได้ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2563
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล
มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
ตลอดจนมีการด�ำเนินชีวติ บนพืน้ ฐานของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ เป็นการ
ลดรายจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายให้กับการซื้อผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป
ให้กับผู้สูงอายุหรือคนพิการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน ที่สนใจ จ�ำนวน 30 คน

กิจกรรม เพิ่มบุญ ปันสุข

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ

“การจัดตั้งโรงผลิตน�้ำดื่มชุมชน”

เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ เ ทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน
โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดกิจกรรม วัคซีนเพิ่มบุญ ปันสุข
เพือ่ มอบวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดโรค และเข้าไม่ถงึ บริการ
ทางสาธารณสุข ได้แก่ กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มแม่ค้า กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม จ�ำนวน 150 คน
“ผู้น�ำต้องท�ำก่อน” การติดตามผลการปฏิบัติการ โครงการส่งเสร ิมการด�ำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม

“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ “การจัดตั้งโรงผลิตน�้ำดื่มชุมชน”
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชั้น 5
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสนับสนุน
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพของประชาชน ให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้
ให้เกิดขึน้ ในชุมชน และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี สมาชิกกลุม่ สุภาพบุรษุ และประชาชนทีส่ นใจ ในการนี้
ได้จัดอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มผลิต น�้ำดื่มชุมชน และ
ปัจจัยความส�ำเร็จของกลุ่มผลิตน�้ำดื่มชุมชน รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร กลุ่มผลิต
น�ำ้ ดืม่ ชุมชนต�ำบลบ้านสวน โดยได้รบั เกียรติจากคุณศรัณยาพร หาญศึก และคุณยืนยงค์ มงคลแก้ว
กรรมการกลุม่ วิสาหกิจชุมชนสินศิรนิ ำ�้ ดืม่ บ้านหนองศาลาตราใบหยก มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์ในการจัดตั้งโรงผลิตน�้ำดื่ม

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน

หลักสูตรการพัฒนานักขายออนไลน์

เมือ่ วันที่ 22-23 มิถนุ ายน 2563 เทศบาลเมืองบ้านสวน โดย ว่าทีร่ .ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ
ส่งเสริมการด�ำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ให้ผู้น�ำสามารถปลูกผัก ที่ใช้ในครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ระดับครัวเรือน ส่งเสริม
ให้ผนู้ ำ� เป็นต้นแบบในการลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือนและกระตุน้ ให้ประชาชนสามารถปลูกผักสวนครัว
เพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว จ�ำนวน 47 ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
เมืองบ้านสวน

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดท�ำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน (หลักสูตร
การพัฒนานักขายออนไลน์) ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้เพิม่ ช่องทาง ในการสร้างรายได้ เสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะด้านเทคโนโลยี
ในการพัฒนาอาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่มีความปกติรูปแบบใหม่
(New Normal) ในยุคดิจิทัล 4.0 โดยฝึกปฏิบัติการสร้างร้านค้าออนไลน์บน Line@, Facebook
และ Marketplace พร้อมทั้งสอนหลักการตลาดและเทคนิควิธีส่งเสริมการขาย ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนที่สนใจ จ�ำนวน 40 คน
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ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านสวน
น�ำโดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานกองสวัสดิการสังคม
ลงพื้นที่มอบ “กางเกงผ้าอ้อมซักได้” และแผ่นรองซับ แก่ผู้ป่วย
ติดบ้าน ติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนให้แก่ประชาชน พร้อมเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมอบข้าวสาร ไข่สด เงินสด นมกล่อง
ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูปส�ำหรับเด็ก
ขอประชาสัมพันธ์ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
โดยสามารถร่วมบริจาคสมทบทุน ชื่อบัญชี “กองทุนสวัสดิการ
คนบ้านสวน” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 981-1-04785-5
สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะ
นวดผ่อนคลายในสถานประกอบการ
นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
เพิ่มศักยภาพและทักษะนวดผ่อนคลายในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพเพิม่ รายได้และลดรายจ่าย เสริมสร้างให้คนตาบอดพึง่ พาตนเองตลอดจน
มีการด�ำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งลดปัญหาการว่างงาน
และลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คนพิการทางสายตา
ที่สนใจ จ�ำนวน 100 คน

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ “นวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมซักได้”
เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ฝีมือให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี หลักสูตร “นวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมซักได้” เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน
2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการรวมกลุม่ และสนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ อาชีพ
ของประชาชน ให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพสามารถบริหาร
จัดการกลุม่ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดขึน้ ในชุมชน
และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการส่งเสร ิมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�ำบลบ้านสวน
เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ก�ำหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�ำบลบ้านสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�ำบลบ้านสวน มีกิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้สมาชิก
ของกลุ่มแม่บ้านฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยก�ำหนดจัดฝึกอบรมจ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการท�ำเมี่ยงค�ำเสียบไม้ การท�ำ
เมี่ยงค�ำกรอบส�ำเร็จรูป และหลักสูตรการท�ำมะขามแก้ว และการท�ำมะขามจี๊ดจ๊าด ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองตะโก หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�ำบลบ้านสวน จ�ำนวน 20 คน

หลักสูตรการท�ำเมี่ยงค�ำเสียบไม้ การท�ำเมี่ยงค�ำกรอบส�ำเร็จรูป

หลักสูตรการท�ำมะขามแก้ว และการท�ำมะขามจี๊ดจ๊าด

8

ฉบับมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563
โครงการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

2564 (บาท)

2565 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- ส�ำนักการช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

18 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 27
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตาท้วม)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 15 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 15 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 15 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 75 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 15 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 30 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 15 โคม

205,300

-

- ส�ำนักการช่าง

19 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED ซอยเพชรบ้านสวน 7
หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านสวน
ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2
ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2 ซอย 2
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนแพร เพชร แก้ว,
ชุมชนบ้านสวนพัฒนา)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 43 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 43 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 43 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 215 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 43 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 86 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 43 โคม

588,500

-

- ส�ำนักการช่าง

20 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 23
หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลบ้านสวน ซอยอยูแ่ ล้วรวย
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน,
ชุมชนบ้านสวนแก้ว)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 37 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 37 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 37 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 185 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 37 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 74 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 37 โคม

506,400

-

- ส�ำนักการช่าง

21 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 15 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 15 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 15 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 75 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 15 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 30 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 15 โคม

205,300

-

- ส�ำนักการช่าง

22 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็น
หลอด LED ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท
25 หมู่ที่ 3
ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสงวน
วงศ์)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 19 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 19 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 19 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 95 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 19 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 38 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 19 โคม

260,000

-

- ส�ำนักการช่าง

23 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน สุขุมวิท 26 (ซอยวีวีข้างประปา)
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 9 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 9 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 9 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 45 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 9 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 18 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 9 โคม

123,100

-

- ส�ำนักการช่าง

24 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 29
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน,
ชุมชนบ้านสวนแก้ว)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 17 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 17 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 17 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 85 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 17 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 34 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 17 โคม

232,600

-

- ส�ำนักการช่าง

25 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 35
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน,
ชุมชนบ้านสวนอุดม)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 29 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 29 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 29 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 145 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 29 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 58 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 29 โคม

396,900

-

- ส�ำนักการช่าง

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 52 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 52 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 52 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 260 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 52 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 104 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 52 โคม

711,700

-

- ส�ำนักการช่าง

- ส�ำนักการช่าง

26 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ถนนบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 37
(ตะวันออกเชียงกง), ถนนสุรณรงค์,
ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์ 20
(หน้า ร.ร. บ้านสวนอุดมวิทยา)
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม)
27 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 38
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนหนองบัวขาว)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 57 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 57 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 57 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 285 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 57 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 114 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 57 โคม

780,100

-

- ส�ำนักการช่าง

28 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED ถนนพงษ์ประเสริฐ
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 19 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 19 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 19 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 95 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 19 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 38 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 19 โคม

260,000

-

- ส�ำนักการช่าง

29 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ 6
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน ซอยรัตนสวัสดิ์
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 31 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 31 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 31 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 155 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 31 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 62 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 31 โคม

424,200

-

- ส�ำนักการช่าง

30 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 1
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านสวน
ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 3
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตาท้วม,
ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม, ชุมชนบ้าน
สวนสุขใจ, ชุมชนเพชรบ้านสวน)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 94 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 94 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 94 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 470 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 94 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 188 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 94 โคม

1,286,500

-

- ส�ำนักการช่าง

31 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2, 4,
ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/1,
ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10
ซอย 5 5/1, 5/4
หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนตลาดบ้านสวน,
ชุมชนเมรี่)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 94 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 94 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 94 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 470 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 94 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 188 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 94 โคม

1,286,500

-

- ส�ำนักการช่าง

32 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8
ต�ำบลบ้านสวน

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 42 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 42 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 42 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 210 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 42 อัน

574,800

-

- ส�ำนักการช่าง

2565 (บาท)

ปรับปรุงป้ายบอกชื่อซอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ขนาด 2 นิ้ว
กว้าง 0.43 ม. ยาว 0.60 ม. จ�ำนวน 63 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน

-

492,000

-

งานเทศกิจ
ส�ำนักปลัดฯ

2 โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน
ซอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

ปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน ซอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ขนาด
กว้าง 0.62 ม. ยาว 0.85 ม.จ�ำนวน 45 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน

-

495,000

-

งานเทศกิจ
ส�ำนักปลัดฯ

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ภายในซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 5
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนแพร เพชร แก้ว)

ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.40
- 4.80 เมตรยาวรวม 42.00 เมตร หรือพื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อย
กว่า 171.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองบ้านสวน

118,000

-

- ส�ำนักการช่าง

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ภายในซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 7
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนแพร เพชร แก้ว)

ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00
- 4.90 เมตร ยาวรวม 42.00 เมตร หรือพื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อย
กว่า 198.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองบ้านสวน

141,000

-

- ส�ำนักการช่าง

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
และปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในซอยบ้านสวน-พงษ์ประเสริฐ 6
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน)

ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 0.50
- 0.70 เมตร ยาวรวม 30.00 เมตร หรือพื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อย
กว่า 20.00 ตารางเมตร ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.50-4.00 เมตร ยาวรวม 229.00
เมตร หรือพืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า 742.00 ตารางเมตร และปรับ
ปากบ่อพัก จ�ำนวน 29 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 29 ฝา
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

710,000

-

- ส�ำนักการช่าง

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - พระยา
สัจจา 4
หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชน
สงวนวงศ์)

ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 1.00 - 3.50 เมตร ยาวรวม 136.00 เมตร หรือพื้นที่ด�ำเนิน
การไม่น้อยกว่า 426.60 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน

297,000

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม
วางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย
สาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน เศรษฐกิจ 31 หน้าบ้านเลขที่ 82/7
หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนอยู่สบาย)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.60 - 4.90
เมตร ยาวรวม 35.00 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า162.75
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ยาวรวม 35.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน
(จ�ำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 4 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 4 ฝา
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

278,900

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย
สาธารณะ หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า
หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 6.00
เมตร ยาวรวม 48.00 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า 259.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ยาวรวม 48.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน
(จ�ำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 5 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 5 ฝา
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

407,000

-

- ส�ำนักการช่าง

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำ
เปิด ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านแกรนด์ชล
หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชน
อยู่สบาย)

ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำเปิด ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 5.00 เมตร ยาวรวม 86.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง
5.00 เมตร ยาวรวม 115.00 เมตร ลึก 1.60 เมตร ช่วงที่ 3 ปรับปรุง
พื้นรางเดิม กว้าง 1.20 เมตร ความยาว 55.00 เมตร พร้อมถาง
ป่าขุดตอ ยาวรวม 250.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน

5,364,000

-

- ส�ำนักการช่าง

8 โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้ำ
ค.ส.ล. บริเวณถนนเศรษฐกิจหมู่ที่ 6
ต�ำบลบ้านสวน(เสนอโดย ชุมชนสัมพันธ์
วิลล่า,ชุมชนเมรี่, ชุมชนเมืองทอง)

วางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม
90.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จ�ำนวนบ่อพักไม่
น้อยกว่า 9 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 9 ฝา และก่อสร้างราง
ระบายน�ำ้ รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ยาวรวม 30.00 เมตร พร้อม
คืนผิวจราจรเดิม หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน

1,335,000

-

- ส�ำนักการช่าง

9 โครงการปรับปรุงระบบสูบน�้ำ
ผ่านแอปพลิเคชั่น สถานีสูบน�้ำ
ถนนวิรัตน์ศิลป์ (การประปา เขต 1)
(เสนอโดย ชุมชนแพร เพชร แก้ว)

โครงการปรับปรุงระบบสูบน�ำ้ ผ่านแอปพลิเคชัน่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

179,500

-

- ส�ำนักการช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล.
ภายในซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 23
ข้างบ้านเลขที่ 91/130
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนคลองยี่รัด)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาวรวม 44.00 เมตร หรือพื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 172.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ยาวรวม 44.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน
(จ�ำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 4 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 4 ฝา
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

305,000

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณถนนโปษยานนท์
ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านสวน และ
หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองรี
(เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน ,
ชุมชนบ้านสวนสวัสดี)

ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 0.20-4.00 เมตรยาวรวม 920.00 เมตร หรือพื้นที่ด�ำเนิน
การไม่น้อยกว่า 1,062.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน

948,000

-

- ส�ำนักการช่าง

12 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน -หนองข้างคอก 31
หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองข้างคอก
(เสนอโดย ชุ ม ชนบายพาสหนองข้ า ง
คอก)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 13 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 13 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 13 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 13 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 26 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 13 โคม

177,900

-

- ส�ำนักการช่าง

13 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็น
หลอด LED ซอยบ้านสวน 11 ซอย 3
หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านสวน
หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองข้างคอก
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอก
สามัคคี, ชุมชนบ้านสวนสวัสดี)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 43 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 43 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 43 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 215 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 43 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 86 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 43 โคม

588,500

-

- ส�ำนักการช่าง

14 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน เลี่ยงเมือง 20, ถนนโปษยานนท์
หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านสวน
หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองรี
(เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน,
ชุมชนบ้านสวนสวัสดี, ชุมชนบ้าน
หนองตะโก, ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 38 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 38 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 38 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 190 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 38 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 76 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 38 โคม

520,000

-

- ส�ำนักการช่าง

15 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 18
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองแหน,
ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 11 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 11 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 11 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 55 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 11 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 22 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 11 โคม

150,500

-

- ส�ำนักการช่าง

16 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 23
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตาท้วม,
ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 12 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 12 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 12 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 60 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 12 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 24 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 12 โคม

164,200

-

- ส�ำนักการช่าง

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

-

2563 (บาท)

164,200

1 โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อซอย
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

-

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 12 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 12 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 12 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 60 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 12 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 24 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 12 โคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาปรับปรุงผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานระบบ Logistic เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่		
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

โครงการ

17 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 25
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตาท้วม)

เทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่

ที่

- ส�ำนักการช่าง

- ส�ำนักการช่าง

9

ฉบับมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน www.bansuan.go.th
ที่

โครงการ

(เสนอโดย ชุมชนเมืองทอง,
ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

2565 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 84 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 42 โคม

33 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30
หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน
หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองรี
(เสนอโดย ชุมชนเพชรวิลล่า)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 42 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 42 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 42 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 210 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 42 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 84 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 42 โคม

574,800

34 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31
หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน
หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองรี
(เสนอโดย ชุมชนอยู่สบาย)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 15 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 15 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 15 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 75 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 15 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 30 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 15 โคม

205,300

35 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 10
หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 18 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 18 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 18 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 90 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 18 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 36 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 18 โคม

246,300

36 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ
แยกจากซอยบ้านสวน 9 ซอย 7
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต,
ชุมชนบ้านหนองตาท้วม)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 - 5.00
เมตร ยาวรวม 179.00 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า 7 77.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 เมตร ยาวรวม 179.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน10 ท่อน
(จ�ำนวนบ่อพักไม่นอ้ ยกว่า 17 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 17 ฝา
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

- 1,532,000

37 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอย
บ้านสวน - หนองข้างคอก 21 ถึง
สะพานห้วยทวน หน้าบ้านเลขที่ 2/81
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน,
ชุมชนบ้านสวนแก้ว)

ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 4.30 -6.00 เมตร ยาวรวม 1,032.00 เมตร หรือพื้นที่ด�ำเนิน
การไม่น้อยกว่า 5,184.00 ตารางเมตร และปรับปากบ่อพัก จ�ำนวน
117 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 117 ฝา รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

- 3,447,000

38 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย
สาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน สุรณรงค์ 8 ข้างบ้านเลขที่ 263/25
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 5.90
เมตร ยาวรวม 37.00 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า199.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร 2 ฝั่ง ยาวรวม 74.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10
ท่อน (จ�ำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 10 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน
10 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

-

39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย
สาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน สุรณรงค์ 8 ข้างบ้านเลขที่ 263/34
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.90
เมตร ยาวรวม 47.00 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า 227.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร 2 ฝัง่ ยาวรวม 94.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน
(จ�ำนวนบ่อพักไม่นอ้ ยกว่า 12 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 12 ฝา
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

-

632,000

- ส�ำนักการช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย
สาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน สุรณรงค์ 8 ข้างบ้านเลขที่ 263/37
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 5.80
เมตร ยาวรวม56.00 เมตร หรือพื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า305.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร 2 ฝั่งยาวรวม 112.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10
ท่อน (จ�ำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 12 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน
12 ฝารายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

-

732,000

- ส�ำนักการช่าง

41 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล.
บริเวณซอยสาธารณะ ข้างวัดชมภูแก้ว
หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนเมืองทอง, ชุมชน
โชคน�ำชัย)

ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตรผิวจราจรกว้าง 4.20
- 7.50 เมตร ยาวรวม 66.00 เมตร หรือพื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อย
กว่า 315.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 60.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่
เกิน 10 ท่อน (จ�ำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 9 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ
จ�ำนวน 9 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

-

632,000

- ส�ำนักการช่าง

42 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอย
บ้านสวน - เลี่ยงเมือง 34
หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองข้างคอก
(เสนอโดย ชุมชนบายพาสหนองข้างคอก)

ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 2.50-4.00 เมตร ยาวรวม 155.00 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ
ไม่นอ้ ยกว่า 545.00 ตารางเมตร และปรับปากบ่อพัก จ�ำนวน 15 บ่อ
พร้อมฝาเหล็กหล่อจ�ำนวน 15 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน

-

397,000

- ส�ำนักการช่าง

43 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณภายในซอยสาธารณะ
แยกจากถนนซอยบ้านสวน 9 ซอย 7
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตาท้วม,
ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต)

แผนกแรงต�่ำภายนอก
- ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จ�ำนวน 7 ต้น
- ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จ�ำนวน
4 เส้น,ระยะทางประมาณ 160 เมตร
แผนกไฟสาธารณะภายใน
- ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จ�ำนวน
1 เส้น,ระยะทางประมาณ 160 เมตร
- ติดตั้งดวงโคมไฟทาง LED 20 วัตต์ จ�ำนวน 4 ดวงโคม (การไฟฟ้าฯ
เป็นผู้จัดหาดวงโคมและด�ำเนินการติดตั้งให้)

- 122,532.83

- ส�ำนักการช่าง

44 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณถนนโรงเรียนเมรี่
เชื่อมซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิต 6
ซอย 2 หมู่ที่ 7 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนศาลเจ้าพ่อลิง
ชุมชนเมรี่)

แผนกแรงต�่ำภายนอก
- ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จ�ำนวน 20 ต้น
- ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จ�ำนวน
4 เส้น,ระยะทางประมาณ 600 เมตร
แผนกหม้อแปลงภายนอก
- รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ จ�ำนวน 1 เครื่อง
- ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ จ�ำนวน 1 เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต้นหม้อแปลง
แผนกไฟสาธารณะภายใน
- ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จ�ำนวน
1 เส้น,ระยะทางประมาณ 600 เมตร
- ติดตั้งดวงโคมไฟทาง LED 20 วัตต์ จ�ำนวน 12 ดวงโคม (การไฟ
ฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคมและด�ำเนินการติดตั้งให้)

642,840.04

-

-

-

-

527,000

45 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดชลบุรี เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณภายในซอยบ้านสวน -เขาน้อย 13
(ซอยโรงไข่)หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านพักต�ำรวจ)

แผนกแรงต�่ำภายนอก
- ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จ�ำนวน 4 ต้น
- ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จ�ำนวน
4 เส้น,ระยะทางประมาณ 240 เมตร
แผนกไฟสาธารณะภายใน
- ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จ�ำนวน
1 เส้น,ระยะทางประมาณ 240 เมตร
- ติดตั้งดวงโคมไฟทาง LED 20 วัตต์ จ�ำนวน 2 ดวงโคม (การไฟฟ้าฯ
เป็นผู้จัดหาดวงโคมและด�ำเนินการติดตั้งให้)

- 109,250.79

46 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน เลี่ยงเมือง 28 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชน
บ้านหนองตะโก)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 6 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 6 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 6 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 30 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 6 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 12 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 6 โคม

-

47 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยเพชรบ้านสวน 19
ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 6
ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 8
ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 8 ซอย 3
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนแก้ว, ชุมชน
แพร เพชร แก้ว, ชุมชนบ้านหนองตาท้วม,
ชุมชนบ้านสวนสามัคคี)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 90 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 90 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 90 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 450 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 90 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 180 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 90 โคม

- 1,231,800

48 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 49 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 49 ชุด

-

82,100

- ส�ำนักการช่าง

- ส�ำนักการช่าง

- ส�ำนักการช่าง

- ส�ำนักการช่าง

- ส�ำนักการช่าง

- ส�ำนักการช่าง

- ส�ำนักการช่าง

- ส�ำนักการช่าง

- ส�ำนักการช่าง

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

ที่

โครงการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

2565 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2
ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2 ซอย 4
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนแพร เพชร แก้ว,
ชุมชนบ้านสวนสามัคคี)

- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 49 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 245 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 49 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 98 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 49 โคม

49 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 11
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพระยาสัจจา)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 14 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 14 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 14 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 70 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 14 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 28 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 14 โคม

-

191,600

- ส�ำนักการช่าง

50 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 13
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนแก้ว,
ชุมชนบ้านห้วยทวน)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 18 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 18 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 18 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 90 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 18 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 36 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 18 โคม

-

246,300
(งบท้องถิ่น)

- ส�ำนักการช่าง

51 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED ถนนบ้านสวน 9
(ฝั่งตะวันตก) ตั้งแต่แยกโรงเรียน
ธารทิพย์วิทยาถึงเชื่อมถนนเศรษฐกิจ
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนแก้ว, ชุมชน
บ้านหนองตาท้วม)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 49 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 49 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 49 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 245 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 49 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 98 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 49 โคม

-

670,600

- ส�ำนักการช่าง

52 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17 ซอย 1,3
ซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 4
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 34 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 34 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 34 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 170 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 34 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 68 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 34 โคม

-

465,300

- ส�ำนักการช่าง

53 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 31, 33
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองข้างคอก
(เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน,
ชุมชนบายพาสหนองข้างคอก)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 27 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 27 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 27 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 135 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 27 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 54 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 27 โคม

-

369,500

- ส�ำนักการช่าง

54 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED ถนนโรงเรียนเมรี่
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ต�ำบลบ้านสวน
ซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิต 6 ซอย 2
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านสวน
ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 13 หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนเมรี่, ชุมชนบ้านพัก
ต�ำรวจ, ชุมชนศาลเจ้าพ่อลิง)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 64 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 64 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 64 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 320 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 64 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 128 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 64 โคม

-

875,900

- ส�ำนักการช่าง

55 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็น
หลอด LED ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2
หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านสวน
ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 6
หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านสวน
ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 8
หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนดงตาล, ชุมชนโพธิ์ทอง
สามัคคี)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 69 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 69 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 69 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 345 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 69 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 138 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 69 โคม

-

944,300

- ส�ำนักการช่าง

56 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 13
หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านสวน
ซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 17 ซอย 1
หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านสวน
ซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 19
หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านสวน
ซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 21/1
หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนเนินยายวาส, ชุมชน
บ้านเขาน้อย, ชุมชนบ้านเขามยุรา)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 97 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 97 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 97 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 485 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 97 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 194 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 97 โคม

- 1,327,600

- ส�ำนักการช่าง

57 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็น
หลอด LED ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 5
หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านสวน
ซอยบ้านสวนบ่อนไก่
หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านบ่อบุญทอง)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 15 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 15 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 15 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 75 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 15 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 30 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 15 โคม

-

205,300
(งบท้องถิ่น)

- ส�ำนักการช่าง

58 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 4
หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนสุขนิมิตต์)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 54 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 54 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 54 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 270 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 54 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 108 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 54 โคม

-

739,000

- ส�ำนักการช่าง

59 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 8
หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านสวน
ซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 10
หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนสุขนิมิตต์)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 29 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 29 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 29 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 145 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 29 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 58 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 29 โคม

-

396,900

- ส�ำนักการช่าง

60 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 1
หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านสวน
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 3
หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่)

- โคม LED 120 วัตต์ จ�ำนวน 55 ชุด
- กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 55 ชุด
- ขาจับโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 55 ชุด
- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 275 เมตร
- คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 55 อัน
- น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 110 ตัว
- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเดินระบบ 55 โคม

-

752,700

- ส�ำนักการช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานสากล						
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน						
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม					
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1 โครงการเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติไทย

- ส�ำนักการช่าง

จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติงานพิธี และ วันส�ำคัญของชาติ
เนื่องในโอกาสต่างๆ ตลอดจนเกี่ยวกับงานส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ในเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีส่วนร่วมจ�ำนวนไม่น้อยกว่า10 ครั้ง/ปี

-

200,000

200,000

งานบริหารฯ
ส�ำนักปลัดฯ

จ้างเหมาเก็บขนและก�ำจัดขยะมูลฝอย เขตพื้นที่เทศบาลเมือง
บ้านสวน (บางส่วน)

- 15,000,000 15,000,000

งานรักษาความสะอาด
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการจ้างเหมาเก็บขนและ
ก�ำจัดขยะมูลฝอย

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการปรับปรุงป้ายชุมชน
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)
670,600
(งบท้องถิ่น)

- ส�ำนักการช่าง

ปรับปรุงป้ายชื่อชุมชนที่ช�ำรุดเสียหายพร้อมติดตั้งในบริเวณเขตชุมชน
ให้ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาล (จ�ำนวน 44 ป้าย)

-

484,000

- กองสวัสดิการ
สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง				
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง						
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ					
4.2 แผนงานการศึกษา					
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ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

ที่

โครงการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

1 โครงการจัดซ่อมเครื่องดนตรี วงโยธวาทิต สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
1. นักเรียนมีเครื่องดนตรีที่มีสภาพพร้อมใช้งานและมีปริมาณเพียงพอ
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ในกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจและมีความถนัดทางดนตรีตาม
ศักยภาพของนักเรียน
3. โรงเรียนสามารถส่งวงโยธวาทิตของโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
ในการประกวดประเภท IndoorShow Band 2020 World
Championship of MarchingShow Band, Bangkok Thailand

-

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ส�ำหรับ สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ โรงเรี ย น 1. นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุงจ�ำนวน 3,490 คน ร้อยละ 100
ได้รบั การส่งเสริม และพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์อย่าง
ชลราษฎรอ�ำรุง
มีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอ� ำรุงในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
จ�ำนวน1,845 คน ร้อยละ 52.87 ของนักเรียนทัง้ หมดได้รบั การส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน5 ห้อง เป็นเงิน 3,555,260 บาท

- 3,555,260
(งบท้องถิ่น)
3,545,260

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

- 1,980,000
(งบท้องถิ่น)
1,975,000

สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อ
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
- จัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน90 ชุด เพือ่ ทดแทนของเดิมทีม่ อี ายุ
การใช้งานมากกว่า 5 ปี
- นักเรียนทุกชั้นเรียนบุคคลในท้องถิ่นได้เรียนรู้สารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยีผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอ และมีคุณภาพ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- โรงเรี ย นมี ค อมพิ ว เตอร์ ส� ำ หรั บ การเรี ย นรู ้ สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัยเพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียนเพิม่ ประสิมธิภาพการ
เรียนการสอนให้สูงขึ้น และ บริการปวงชนในท้องถิ่น

5,000

- กองการศึกษา

(เทศบาล
อุดหนุน)

10,000

(โรงเรียนสมทบ)

- กองการศึกษา

(เทศบาอุดหนุน)

5,000

(โรงเรียนสมทบ)

5 โครงการจัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์
ห้องศูนย์การเรียนเทคโนโลยี
โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- มีห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีมีอุปกรณ์สื่อคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
และสภาพห้องความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและทันต่อสภาพเหตุการณ์
โลกปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอน

-

สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์มอี ปุ กรณ์และสภาพห้องมีความพร้อม
ในการท�ำงานร้อยละ 80
- นักเรียนทีเ่ รียนคอมพิวเตอร์มคี วามพึงพอใจในประสิทธิภาพของการ
ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีพัฒนาการด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
- นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้

-

สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
1. โรงเรียนมีบทบาทส�ำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
2. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
3. โรงเรียนมีคณะกลองยาวที่ได้มาตรฐาน สามารถออกแสดงโชว์การ
มีส่วนร่วมกับชุมชนในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

-

395,000
(งบท้องถิ่น)
390,000

- กองการศึกษา

(เทศบาอุดหนุน)

5,000

(โรงเรียนสมทบ)

- กองการศึกษา

470,000
(งบท้องถิ่น)
468,000
(เทศบาอุดหนุน)

2,000

(โรงเรียนสมทบ)

- กองการศึกษา

573,650
(งบท้องถิ่น)
571,650
(เทศบาอุดหนุน)

2,000

(โรงเรียนสมทบ)

- กองการศึกษา

28,500
(งบท้องถิ่น)
27,500
(เทศบาอุดหนุน)

1,000

(โรงเรียนสมทบ)

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
พร้อมปูพื้นยางส�ำเร็จรูป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบ้านสวน (หมู่ที่ 5)

จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์เครือ่ งเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมปูพนื้ ยางส�ำเร็จรูปทีศ่ นู ย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ครุภัณฑ์ตามโครงการ
- เครื่องเล่นสนามพร้อมปูพื้นยางขนาดไม่น้อยกว่า 700x450x350
ซม.จ�ำนวน 1 ชุดๆ ละ 339,000 บาท
- โยกเยกสปริง ขนาดไม่น้อยกว่า75x45x70 ซม. จ�ำนวน 6 ตัวตัว
ละ 6,000 บาท
- ม้าหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า 100x70 ซม. จ�ำนวน 1 ตัวตัวละ
20,000 บาท

-

- กองการศึกษา

395,000
(งบท้องถิ่น)

4.3 แผนงานสาธารณสุข
อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร ในชุมชน จ�ำนวน 230 คน

460,000 460,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

-

ส�ำนักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
(โครงการตามแนวพระราชด�ำริ)

อบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
202,000 202,000
จ�ำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน รวมทั้งหมด 400 คน
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

-

ส�ำนักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่ง
ไม่พึ่งยาเสพติด
(โครงการตามแนวพระราชด�ำริ)

อบรมให้ความรู้แก่แกนน�ำชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน
จ�ำนวน 230 คน

238,000 238,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

-

ส�ำนักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการคัดกรองและอบรม
ให้ความรู้เรื่อง โรคเรื้อรัง/
โรคที่พบบ่อยในชุมชน/
ความผิดปกติและแก้ไข
ความบกพร่องทางการมองเห็น
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค

- ประชาชนตามกลุม่ สิทธิประโยชน์ได้รบั การคัดกรองโรคเมตาบอลิก/
โรคมะเร็ง/คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 500 คน ได้รับการคัดกรองและแก้ไขความผิด
ปกติทางสายตา
- กลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีจ�ำนวน 200 คน ได้รับการคัดกรองและ
แก้ไขความผิดปกติทางสายตา
- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดการเกิดโรคในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค
เรื้อรัง/โรคที่พบบ่อยในชุมชน

730,000 730,000
(งบกองทุน (งบกองทุน
หลักประกัน หลักประกัน
สุขภาพ)
สุขภาพ)

730,000

งานกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ สนธ.

(งบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ)

5 โครงการเกษี ย ณสร้ า งสุ ข เตรี ย มความ - อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 45 - 59 ปี จ�ำนวน 50 คน
พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

6 โครงการวัยท�ำงานห่างไกล
Burn-out Syndrome

- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนวัยท�ำงาน จ�ำนวน 50 คน

(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

7 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ด้วยความคิดเชิงบวก

- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
จ�ำนวน 100 คน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565 (บาท)

8. อุปกรณ์บิดเอวแบบนั่งและยืนจ�ำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
15,200 บาท
2 โครงการติดตั้งเครื่องออกก�ำลังกายกลาง จัดซือ้ เครือ่ งออกก�ำลังกายพร้อมติดตัง้ ภายในลานอเนกประสงค์ ชุมชน
แจ้ ง บริ เ วณชุ ม ชนเพชรวิ ล ล่ า หมู ่ ที่ 1 เพชรวิลล่า หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองรีจ�ำนวน 11 เครื่อง
ต�ำบลหนองรี
ครุภัณฑ์ตามโครงการ
1. เครื่องบริหารไหล่และขา จ�ำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,500
บาท
2. เครื่องเดินคู่ จ�ำนวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 28,500 บาท
3. เครื่องกรรเชียงบก จ�ำนวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 24,500 บาท
4. เครือ่ งลูกตุม้ แกว่งตัว จ�ำนวน 1 เครือ่ ง ราคาเครือ่ งละ 27,500 บาท
5. อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบดึงยกตัว) จ�ำนวน 1
เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
6. อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน 3 ที่ จ� ำนวน1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
24,500 บาท
7. อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน จ�ำนวน 1เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,500
บาท
8. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้องจ�ำนวน 1 เครื่องๆ ละ
23,500 บาท
9. อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบ จ�ำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ23,500 บาท
10. อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่จ�ำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ28,500 บาท
11. อุปกรณ์ยกน�้ำหนัก (แบบนอน)จ�ำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ24,500 บาท

-

275,000
(งบท้องถิ่น)

- กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติด - จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า750 x 700 x 450 ซม.
ตั้ง บริเวณสนามเทพจ�ำนงค์ ชุมชนบ้าน พร้อมติดตั้งจ�ำนวน 1 ชุด
พักต�ำรวจหมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านสวน

-

270,000
(งบท้องถิ่น)

- กองสวัสดิการ
สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคน และชุมชน ให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
1 โครงการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ร ะบบกล้ อ ง - จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 1,786,400
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ช่อง จ�ำนวน 116 เครือ่ ง ๆ ละ 8,300 บาทรวมเป็นเงิน 962,800 บาท
- จัดซื้ออุปกรณ์ส�ำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 1000 Mbps. (SFP) จ�ำนวน 232 ชุดชุดละ 2,500 บาท รวม
เป็นเงิน 580,000 บาท
- ค่าติดตั้งอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสายเชื่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์ชนิดสายเส้นใยแก้วน�ำแสง (F.O. Patch Cord)จ�ำนวน 232
ชุด และอุปกรณ์อื่น ๆ
2 โครงการติ ด ตั้ ง กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในเขตเทศบาลเมือง
(CCTV) ในเขตเทศบาลเมื อ งบ้ า น บ้านสวน (ระยะที่ 9)
สวน(ระยะที่ 9)
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส�ำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร ส�ำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ�ำนวน
36 ชุด เป็นเงิน 1,152,000 บาท
2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส�ำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 ส�ำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ จ�ำนวน 25 ชุด เป็นเงิน 1,450,000 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จ�ำนวน 12 ชุด เป็นเงิน 99,600 บาท
4. อุปกรณ์ส�ำหรับเชื่อมต่อระบบเครือช่าย(Network interface)แบบ
1000 Mbps.(SFP) จ�ำนวน 24 ชุดเป็นเงิน 64,200 บาท
5. ตู้ควบคุมส�ำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร
จ�ำนวน 12 ชุดเป็นเงิน 83,460 บาท
6.อุปกรณ์ส�ำหรับส่วนขยายการจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Expansion Enclosure)JBOD จ�ำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 1,444,500 บาท
7.อุปกรณ์ส�ำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
16 Gbps. (SFP+) จ�ำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 19,260 บาท
8. จอแสดงภาพสื่อประชาสัมพันธ์ (Digital Signage Display) ขนาด
32 นิ้วจ�ำนวน 8 จอภาพ เป็นเงิน 128,400 บาท
9. License ส�ำหรับโปรแกรมควบคุมการบันทึกภาพ 61 กล้อง เป็น
เงิน 554,795 บาท
10. License ส�ำหรับโปรแกรมควบคุมการแสดงภาพ 61 กล้อง เป็น
เงิน326,350 บาทพร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูล
ระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ประกอบ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

-

-

งานเทศกิจ
ส�ำนักปลัดฯ

- 10,000,000

-

งานเทศกิจ
ส�ำนักปลัดฯ

-

142,035
17,600
71,500

1 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น(บ่อทราย) 1. ปรับปรุงหลังคาโพลีค่ าร์บอเนตขนาดไม่นอ้ ยกว่า หนา 6 ม.ม. ขนาด
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลเมื อ งบ้ า น กว้าง11.45 เมตร ยาว 5.50 เมตร
สวน (หมู่ที่5)
2. ลูกกรงระเบียง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า16.40 เมตร ประตูเปิดปิดไม่
น้อยกว่า1.20 เมตร

-

256,800

- กองการศึกษา

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
พื้นลาน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
(หมู่ที่ 5)

ช่วงที่ 1 เทพื้นลาน ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตรขนาดกว้าง 0.40 - 4.00
เมตรยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 58.00
ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 เทพืน้ ลาน ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตรขนาดกว้าง 6.60 เมตร ยาว
10.60 เมตรหรือพื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า70.00 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน

-

61,000

- กองการศึกษา

3 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านสวน 2 (หมู่ที่ 10)

1. ติดตั้งประตูเหล็กม้วน จ�ำนวน 1 บาน
2. ปรังปรุงรั้วและประตูด้านหน้า
3. ปรับปรุงหน้าต่าง จ�ำนวน 14 ชุด

-

284,100

- กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมมีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล					
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล				
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป				
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาน
ธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน

-

งานส่งเสริม
สุขภาพ สนธ.

-

งานส่งเสริม
สุขภาพ สนธ

-

งานป้องกัน
การติดยาและ
สารเสพติด สนธ

(งบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ)

8 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย - ประชาชนวัยกลุ่มเสี่ยง
และการแพทย์ทางเลือก เพื่อการสร้าง - ประชาชนวัยสูงอายุ
เสริมสุขภาพ
- ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง

-

9 โครงการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฯ จ�ำนวน 27 คน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาล
เมืองบ้านสวน

-

40,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

256,200
(งบท้องถิ่น)

- กองสวัสดิการ
สังคม

800,000 800,000 งานกองทุนหลัก
(งบท้องถิ่นและ (งบท้องถิ่นและ ประกันสุขภาพ
งบกองทุนหลัก งบกองทุนหลัก งานสนับสุขภาพ
ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) ภาคประชาชน/สนธ
งานป้องกัน
การติดยาและ
สารเสพติด/สนธ

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จัดซือ้ เครือ่ งออกก�ำลังกายพร้อมติดตัง้ ภายในลานอเนกประสงค์ ชุมชน
สัมพันธ์วิลล่า หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน จ�ำนวน 10 เครื่อง
ครุภัณฑ์ตามโครงการ
1. อุปกรณ์แกว่งสะโพกทรงตัวคู่จ�ำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
26,500 บาท
2. อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบ จ�ำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 23,500 บาท
3. จักรยานเอนนั่งปั่นออกก�ำลังขาจ�ำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
39,500 บาท
4. อุปกรณ์บิดเอว 1 สถานี จ�ำนวน 1เครื่อง ราคาเครื่องละ 34,000
บาท
5. เครื่องซิทอัพหน้าท้องออกก�ำลังกายแขน จ�ำนวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ36,500 บาท
6. เครื่องกรรเชียงบก จ�ำนวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 24,500 บาท
7. จักรยานเอนปั่น จ�ำนวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 25,500 บาท

โครงการ

5.3 แผนการศึกษา

1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์
(โครงการตามแนวพระราชด�ำริ)

1 โครงการติดตั้งเครื่องออกก�ำลังกาย
กลางแจ้ง บริเวณชุมชนสัมพันธ์
วิลล่า หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน

ที่

- กองการศึกษา

98,270
(งบท้องถิ่น)
93,270

(โรงเรียนสมทบ)

-

7 โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้านวงกลองยาว
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(เทศบาล
อุดหนุน)

4 โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
- การเรียนวิชาดนตรีสากลมีอปุ กรณ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ มีประโยชน์ตอ่ การน�ำ
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาดนตรี
-โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้โดยเป็นแหล่งแสวงหาความรู้
เป็นการเรียนดนตรีที่มีอุปกรณ์ และเครื่องดนตรีที่ครบถ้วน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสูงขึ้น
- ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล รักการเรียน
รู้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียนวิชาดนตรีสากล

6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

2565 (บาท)

1. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ�ำนวน 2 ตู้ตู้ละ 5,500 บาท เป็นเงิน
11,000 บาท
2. จัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชักจ�ำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,700 บาท
เป็นเงิน 7,400 บาท
3. จัดซื้อตู้เซฟนิรภัยชนิดกันไฟ จ�ำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 19,000 บาท
4. จัดซื้อโต๊ะท�ำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ�ำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,400
บาท เป็นเงิน 17,600 บาท
5. จัดซื้อโต๊ะท�ำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จ�ำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,700
บาท
6. จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง จ�ำนวน 1 ตัวเป็นเงิน 3,500.- บาท
7. จัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีด�ำมีพนักพิงที่วางแขน มีล้อหมุน โช๊ค
แก๊ส จ�ำนวน 4 ตัวตัวละ 1,650 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท
8. จัดซื้อเตียงไม้ ขนาด 6 ฟุต พร้อมที่นอน ขนาด 190 cm. x95 cm.
x 30 cm. จ�ำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 11,000.- บาท
9. จัดซื้อเตียงไม้ ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมที่นอน ขนาด 114 cm. x 95
cm. x 30 cm.จ�ำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,000 บาท

-

90,800

- งานบริหารทั่วไป
ส�ำนักปลัดฯ

2 โครงการปรับปรุงผนังกั้นห้องพร้อมติดตั้ง ติดตัง้ ผนังกัน้ ห้องกระจกเทมเปอร์หนา 10 มม. พร้อมประตู จ�ำนวน 2
ประตู ชั้น 4อาคารอเนกประสงค์เทศบาล ชุดรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
เมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3ต�ำบลบ้านสวน

229,000

-

- งานบริหารทั่วไป
ส�ำนักปลัดฯ

3 โครงการตกแต่ ง ภายในศู น ย์ บ ริ ก าร ตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาลและที่ท�ำการ
สาธารณสุข สถานธนานุบาลและทีท่ ำ� การ กลุ่มองค์กรต่างๆ บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ต�ำบล
กลุ่มองค์กรต่างๆ
บ้านสวนรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

- 4,022,000

- งานบริหารทั่วไป
ส�ำนักปลัดฯ

4 โครงการปรับปรุงอาคาร
เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน ชั้น 1
อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ชัน้ 1 - บริเวณห้องโถงกลางเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ�ำนวน 1 จุด
- จุดให้บริการติดต่อราชการและการประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 1 จุด
- ทางขึ้นด้านหน้า ฝั่งซ้ายเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์
รัชกาลที่ 9 จ�ำนวน 1 จุด
- ทางขึ้นด้านหน้า ฝั่งขวาเป็นหอพระจ�ำนวน 1 จุดรวมจ�ำนวน 4 จุด
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน

-

350,000

-

5 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านสวน

รวบรวมข้อมูลบริบท และศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน

-

100,000

- กองวิชาการและ
แผนงาน

6 โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณบูรณาการงาน
ทะเบียนส�ำนักงานทะเบียน
อ�ำเภอเมืองชลบุรี

- ประชาชนผู้ใช้บริการที่ส�ำนักทะเบียน อ�ำเภอเมืองชลบุรี

-

40,800

-

งานบริหารฯ
ส�ำนักปลัดฯ

งานบริหารฯ
ส�ำนักปลัดฯ

ฉบับมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน www.bansuan.go.th
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การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน

เมือ่ วันจันทร์ที่ 29 มิถนุ ายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตัง้ ประกอบ นายกเทศมนตรี
เมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง (Long Term
Care) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่
ต�ำบลบ้านสวน โดยผู้ดูแลผู้ป่วย ทีมหมอครอบครัว ภายใต้แผนการดูแลผู้ป่วย(Care Plan) และ
ผู้จัดการการดูแลผู้ป่วย(Care Manager)จ�ำนวน 53 ราย รายงานผลทางการเงิน ด้านการจัดการ
งบประมาณตามระเบียบ สปสช.ก�ำหนด

และเวลา 13. 30 น. มีการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ / คณะท�ำงานกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2563
เป็นการสรุปผลการด�ำเนินงานด้านการควบคุมเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
COVID – 19 ภายใต้ระเบียบการด�ำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฉบับที่ 3 ปี 2563 ข้อ 10 / 1
โดยอนุมัติงบประมาณไปจ�ำนวนทั้งสิ้น 898,940 บาท โดยเป็นการอนุมัติงบประมาณให้กับ
โครงการดังต่อไปนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุข ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริการดูแลระยะยาวทางด้านสาธารณสุข ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงทางด้านสาธารณสุข และ
เพือ่ เป็นการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ แลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นการบริหารจัดการกองทุนฯ ทีม่ คี วามโดดเด่น
ด้านการดูแลผูส้ งู อายุ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจ�ำปีงบประมาณ 2563

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ ส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ได้ด�ำเนินงานตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน
ในอาหาร 5 ชนิด และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแผงค้าในตลาดเพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ซื้ออาหารที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบ ณ ตลาดสดบรรณเกษม/ตลาดนัด
ซอย 11/ตลาดนัดซอย 12/ตลาดนัดซอย 9 เพชรสยาม/ตลาดนัดใหม่ธารา/ตลาดนัดแม่ละมัย/
ตลาดนัดซอย 9 /ตลาดนัดตึกน�้ำ/ตลาดนัดเอสพี ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

1.โครงการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ตามฤดู ก าล (โรคติ ด ต่ อ ระบบทางเดิ น หายใจ)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 จ�ำนวน 25,000 บาท
2.โครงการตรวจคั ด กรองและอบรมให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งโรคเรื้ อ รั ง /โรคที่ พ บบ่ อ ยในชุ ม ชน/
ความผิดปกติและแก้ไขความบกพร่องทางการมองเห็น เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
จ�ำนวน 729,920 บาท
3.โครงการดู แ ลต่ อ เนื่ อ งและควบคุ ม โรค COVID - 19 ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนเมื อ งชลบุ รี
โรงพยาบาลชลบุรี จ�ำนวน 79,020 บาท
4.โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในโรงเรียน จ�ำนวน
18,100 บาท
5.โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19 ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
จ�ำนวน 46,900 บาท
โดยกิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์ควบคุมและเฝ้าระวังโรคในโรงเรียนที่เปิดให้บริการในวันที่ 1กรกฎาคม 2563 รวมทั้ง
โครงการเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้เพื่อให้เกิดมาตรการที่รัดกุมต่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ในพื้นที่ต�ำบลบ้านสวนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมท�ำความสะอาดตลาดในเขตเทศบาล
เทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมและส�ำนักปลัดเทศบาล
ร่วมกันท�ำความสะอาดตลาดบรรณเกษม และตลาดนัดรถไฟ ซอย 11 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ
สร้างความมั่นใจให้พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนได้มาจับจ่ายซื้อสินค้า/อาหารได้อย่างปลอดภัย
เป็นมาตรการการดูแลประชาชนและสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจ�ำวันของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน
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รางวัลผู
้บรานสวนสะอาด
ิหารองค์กหน้
รปกครอง
โครงการเมื
องบ้
าบ้าน น่ามอง
พร้
มบรอ
ิหารจั
ประสิทธิกภษา
าพ
ส่วอนท้
งถิด่นการขยะอย่
ดีเด่นด้าางมี
นการศึ
การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก�ำเนิดที่เข้าสู่ระบบ
ก� ำ จั ด ที่ ป ลายทาง การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยที่ ต ้ น ทาง
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะรีไซเคิล และการสร้างความเป็นระเบียบ
เรี ย บร้ อ ยนั้ น เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน จึ ง ได้ จั ด การประกวด
ชุมชนต้นแบบ หน้าบ้าน น่ามอง ภายใต้โครงการเมืองบ้าน
สวนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง พร้อมบริหารจัดการขยะอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2563 โดยให้ ชุ ม ชน
จั ด นิ ท รรศการการบริ ห ารจั ด การขยะชุ ม ชนแสดงผลงาน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล
ของชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ตัดสินผลงาน
และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมี
ชุมชนได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยทวน สิ่งประดิษฐ์
คือ ไม้กวาดรักษ์โลก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านสวนแก้ว
สิ่งประดิษฐ์ คือ แยกขยะแลกเงิน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านสวน
หนองข้างคอกสามัคคี สิ่งประดิษฐ์ คือ ม่านหลอด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ชมุ ชนบ้านสวนพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ คือ กระถางบัวดอกไม้ประดิษฐ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ ชุมชนบ้านสวนสุขใจ
สิ่งประดิษฐ์ คือ ถังปั่นหรรษา/เตาไร้ควัน

โครงการส่งเสร ิมพัฒนาผู้ประกอบการกิจการ

ขายของช�ำ/มินิมาร์ท/ซุปเปอร์มาร์เก็ต

การเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในร้านขายของช�ำ มินมิ าร์ท
ซุปเปอร์มาร์เก็ต พร้อมทัง้ ได้ปรับปรุงสถานประกอบกิจการให้
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน เทศบาลเมืองบ้านสวนได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญ จึงได้จดั โครงการส่งเสริมพัฒนาผูป้ ระกอบกิจการขาย
ของช�ำ มินมิ าร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการป้องกันโรค และใส่ใจสุขภาพ
ของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองบ้านสวน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติทีม
วิทยากรจากส� ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในวันที่ 23 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุม
ยูงร�ำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
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ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์
รางวัลผู้บรป้อิหารองค์
รปกครอง
้อไวรัสโคโรนา
โครงการรณรงค์
งกันโรคติดกเชื
2019
(COVID
่มนัากนการศึ
เร ียน – นักกศึษา
กษา ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในกลุ่ม
ส่วนท้
องถิ-่น19)
ดีเในกลุ
ด่นด้
ในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

นั ก เรี ย น - นั ก ศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาในเขตเทศบาล เพื่ อ ให้
นักเรียน - นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเห็นความ
ส�ำคัญ โดยการร่วมกันป้องกัน และการดูแลเฝ้าระวังป้องกัน
ตนเองเรื่ อ งโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID -19)
พร้อมสาธิตการสวมหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ถูกต้อง และวิธีการ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธี พร้อมทั้งมอบแผ่นพับ
ให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการ
ิมการจัดท�ำก
คาร์
บอนฟุตพรนิ้ ท์
รางวั“การส่
ลผู้บงรเสริหารองค์
รปกครอง
กรปกครองส่
องถิ่น” กษา
ส่วนท้ขององค์
องถิ่น
ดีเด่นด้วานท้
นการศึ
เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ การประเมินการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ในกรณีนี้ประเมินจาก การด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน อาทิ การเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการ ของเสียและการขนส่ง การใช้
น�้ำประปา การใช้กระดาษ โดยแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทัง้ หมด ในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึง่ เทศบาล
เมืองบ้านสวนได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ใน
การด�ำเนินโครงการ “การส่งเสริมการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” เพือ่ มุง่ ไปสูก่ ารเป็นเมืองคาร์บอนต�ำ่
โดยเมือ่ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะผูท้ วนสอบน�ำโดยคุณ
ตุลาพร อนันต์นาวีนุสรณ์ จากส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13
(ชลบุร)ี ประธานทวนสอบ ร่วมกับกรรมการทวนสอบจากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และที่ปรึกษา
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบผลการค�ำนวณปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีนาย
ชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนพร้อมด้วยคณะ
ผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยูง
ทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการพัฒนาศักยภาพการด�ำเนินงาน
แกนน�ำสุขภาพ เพื่อการสร้างเสร ิมสุขภาพ

ป้องกันโรคและการฟื้ นฟูสมรรถภาพ

นายจั ก รวาล ตั้ ง ประกอบ นายกเทศมนตรี เ มื อ ง
บ้านสวน นายแพทย์สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลชลบุรี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารเทศบาลเมืองบ้าน
สวน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการด�ำเนิน
งานแกนน�ำสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เพิม่ พูนความรูด้ า้ นการส่งเสริมสุขภาพ และ
พัฒนาทักษะความสามารถด้านการดูแลตนเอง ครอบครัว
และประชาชนในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์
แสนจันทร์ พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 22
ก.ค. 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

การด�ำเนินการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบ้านสวน ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ และเพื่อส่ง เสริมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
จึ ง มี แ นวคิ ด ในการแก้ ป ั ญ หาดั ง กล่ า วโดยการจ้ า งเหมาเก็ บ ขนและก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป โดยจะแจ้งก�ำหนดการที่ชัดเจนให้ทราบในภายหลัง
โดยให้ผู้รับจ้างด�ำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน (บางส่วน)
ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 02.00 น. ของทุกวัน ดังนี้
- ถนนสุขมุ วิท ซอยทุกซอย ตัง้ แต่ซอยบ้านสวน - สุขมุ วิท 1 ถึง ซอยบ้านสวน - สุขมุ วิท 9
ทั้ง 2 ฝั่ง
- ถนนเศรษฐกิจ (ฝั่งขาออกเมืองชลบุรี) ซอยทุกซอย ตั้งแต่แยกตลาดบ้านสวน ถึง
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
- ถนนศุขประยูร ตลอดสาย ซอยทุกซอย ทั้ง 2 ฝั่ง
- ถนนเลีย่ งเมืองชลบุรี (ฝัง่ ขาเข้า กทม.) ซอยทุกซอย ตัง้ แต่แยกเลีย่ งเมืองชลบุรี - บ้านบึง
ถึง สุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ที่จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย น�ำขยะมูลฝอย
มาทิ้ง ระหว่างเวลา 18.00 – 21.00 น. ของทุกวัน เพื่อให้การด�ำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ดังกล่าว
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ส่งเสร ิมสืบสานวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา”

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ท่ี 5) จัดกิจกรรม (ว ิถีพุทธ)
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

เนื่องในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 5 จัดกิจกรรม(วิถีพุทธ)
ถวายเทียนพรรษา พุ่มสังฆทาน แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ซึ่งปลูกฝังให้เด็กรู้จัก อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ส�ำคัญของชุมชนและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณี
อันดีของท้องถิน่ และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม เพือ่ เป็นการให้เด็กนักเรียนได้มโี อกาสบ�ำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ อาทิ
ท�ำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน�้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
วันเข้าพรรษา เป็นอีกหนึง่ วันส�ำคัญทางพุทธศาสนาทีค่ วรค่าแก่การสืบสาน
และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ ซึ่งวันเข้าพรรษาของปี 2563 ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม
2563 และเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนานี้ เทศบาลเมือง
บ้านสวน โดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี น�ำคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา
และเครือ่ งจตุปจั จัยไทยธรรม เพือ่ ไว้สำ� หรับให้พระสงฆ์ได้ใช้ตลอดการอยูจ่ ำ� พรรษา
ตลอด 3 เดือนตามพุทธประเพณี โดยน�ำมาถวายวัด 4 แห่งในเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวน ประกอบด้วย วัดธรรมนิมิตต์ วัดชมภูแก้ว วัดอรัญญิกาวาส และวัดใหม่
บ้านสวน เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

โภชนาการอาหารกลางวันส�ำหรับเด็กนักเร ียนประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2563

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง เพื่อจัดเตร ียม

ความพร้อมให้มีจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid 19

นางนิตยา เจนทวีพรกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการ
กองการศึกษา ได้ลงตรวจพื้นที่การจัดการความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน ในการเตรียมเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 และให้ขอ้ แนะน�ำผูเ้ กีย่ วข้อง
ให้ด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด
โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทั้ง 6 แห่ง จะต้อง
มีการคัดกรองสุขภาพ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง ต้องเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่จุดรับ - ส่งนักเรียน เพื่อจะได้ดูว่านักเรียนมีอาการป่วยหรือไม่ อีกทั้งต้องให้
ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดสถานที่ล้างมือหรือ
แอลกอฮอล์เจล ลดการแออัด เว้นระยะห่างในห้องเรียน และท�ำความสะอาดสถาน
ที่ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงห้องเรียน ด้วยการจัดโต๊ะที่นั่งเรียน ให้เว้นระยะห่างกัน
ไม่ต�่ำกว่า 1.5 เมตร และต้องปรับปรุงพื้นที่อื่น ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบ้านสวน อาทิ โรงอาหารที่ต้องเว้นระยะห่างบุคคลไม่ต�่ำกว่า 2 เมตร และ
ต้องมีการท�ำความสะอาดบ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสุขาและจุดสัมผัสต่าง ๆ
เพื่อเป็นการป้องกันการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง ได้จัดรายการอาหารกลางวันส�ำหรับ
นักเรียนทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการครบทัง้ 5 หมู่ เพือ่ ให้เด็กในวัยเรียนได้รบั สารอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่า และเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันต้านทานโรคไม่ให้เจ็บป่วยบ่อยมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงสมวัย
และส�ำหรับเมนูอาหารกลางวัน อาหารว่าง ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนได้จดั ให้เด็กนักเรียน
ประจ�ำเดือน กรกฎาคม 2563 มีดังต่อไปนี้
รายการอาหาร

วันที่

อาหาร

1 ก.ค. 63
2 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63
4-5 ก.ค. 63
6 ก.ค. 63
7 ก.ค. 63
8 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
11 -12 ก.ค. 63
13 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63
16 ก.ค. 63
17 ก.ค. 63
18-19 ก.ค. 63
20 ก.ค. 63
21 ก.ค. 63
22 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63
25-26 ก.ค.63
27 ก.ค. 63
28 ก.ค.63
29 ก.ค. 63
30 ก.ค.63
31 ก.ค. 63

ข้าวสวย+หมูปั้นทอด ใส่หมูสับ+ตับ+ข้าวโพด+แกงจืดเต้าหู้ไข่
ข้าวสวย+ไข่พะโล้ปีกไก่บนตุ๋น
ก๋วยเตี๋ยวน�้ำเส้นใหญ่หมูสับ ลูกชิ้น ผัก+ถั่วงอก+เกี๊ยวทอด
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
ชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
ข้าวหมูแดง+ไข่ต้ม+แตงกวา+น�้ำซุปใส่ฟัก แครอท ข้าวโพด
ข้าวสวย+ต้มจืดแตงกวายัดไส้หมูสับ+ไข่เจียว
ข้าวสวย+ปลาโอทอด+ไข่น�้ำ
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
ซุปมักกะโรนี ใส่มันฝรั่ง แครอท ข้าวโพด+เต้าหูปลาทอด
ข้าวสวย+ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง+น�้ำซุป
ข้าวมันไก่ใส่ตับใส่เลือด แตงกวา+ไข่ต้ม+น�้ำซุป
ข้าวสวย+ต้มย�ำไก่ใส่เห็ดฟาง+ไข่เจียว
ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่น�้ำหมูแดง ลูกชิ้นหมู+เกี๊ยวทอด
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
ข้าวสวย+ผัดกะเพราไข่ดาว+น�้ำซุป
ข้าวผัดกุ้ง ใส่แครอท ใส่ไข่ ใส่ผัก + น�้ำซุปฟัก
ข้าวสวย+ต้มจืดลูกเงาะ+ไข่ขยี้
ผัดมักกะโรนีกุ้ง+น�้ำซุป+ไข่ต้ม
ข้าวต้มหมูสับเห็ดหอม แครอท ฝักทอง ผัก+ไข่เจียว
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
ข้าวสวย+ผัดผักสามสีใส่ตับ ข้าวโพดอ่อน ผักกะหล�่ำปลี แครอท+ไข่น�้ำ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้าวสวย+ปลาชุปแป้งทอดซอสมะเขือเทศ+ต้มจืดเต้าหู้ไข่
ข้าวหมูแดง กุนเชียง ไข่ต้ม แตงกวา+น�้ำซุปฟัก
ฟูซิลีผัดซอสมะเขือเทศหมูสับ+ไข่ดาว

ขนมหวาน

ผลไม้

วุ้นน�้ำแดง
แซนด์วิช
เค้กกล้วยหอม

มะม่วง
ฝรั่ง
แตงโม

โดนัทนมสด
แยมโรล
ทองม้วน

มะละกอ
แคนตาลูป
สาลี่

ขนมปังเนยกรอบ
คุกกี้
ขนมโอโจ้
ขนมถ้วยฟู
ขนมปังไส้สับปะรด

มะม่วง
แอปเปิ้ล
องุ่น
แตงโม
กล้วยไข่

วุ้นกะทิ
ขนมปัง ABC
โดนัทนมสด
ขนมโตเกียว
ชิฟฟอน

ชมพู่
มะม่วง
ฝรั่ง
มะละกอ
แคนตาลูป

แยมโรล

สาลี่

เค้กกล้วยหอม
ขนมปังโฮมมี่
ขนมขาไก่

แอปเปิ้ล
ส้ม
กล้วยไข่

หมายเหตุ 1. รายการอาหารกลางวันอาจมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่อาจหาไม่ได้
		 2. รายการผลไม้อาจมีการปรับปรุงบ้างตามฤดูกาลหรือตามความเหมาะสม
*** ผู้รับจ้างต้องดูเมนูอาหารในแต่ละวันด้วยว่า เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ หรือไม่ ถ้าไม่ได้รับครบ 5 หมู่
		
		 ผู้รับจ้างสามารถเพิ่มเติมวัตถุดิบลงไปได้เลย ***
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www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

รายละเอียดรายรับประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายการ (หมวด) ตามเทศบัญญัติ

ช่วงเวลารับเงิน

ภาษีอากร

ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
จ่ายรวมตัง้ แต่ตน้ ปี
งบประมาณตัง้ ไว้
ผลต่างจากงบประมาณ

1,180,186.94
536,623.07
558,277.00
1,338,704.00
2,249,043.00
2,880,486.00
1,125,507.00
1,704,366.00
635,108.69
12,208,301.70
60,004,000.00
-47,795,698.30

ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ
และใบอนุญาต
616,939.00
577,393.00
571,878.60
815,972.00
679,776.00
666,917.80
474,990.80
517,090.60
569,139.40
5,490,097.20
6,690,500.00
-1,200,402.80

รายได้
จากทรัพย์สิน

รายได้
จากทุน

รายได้เบ็ดเตล็ด

83,200.00
264,000.00
251,000.00 327,980.00
1,498,180.46 146,800.00
1,117,396.90 140,200.00
638,286.67 195,925.00
898,148.09 103,400.00
767,583.96 1,407,119.70
39,675.00
398,849.11
45,350.00
1,647,001.55
7,480,446.74 2,489,649.70
10,750,000.00 1,950,000.00
-3,269,553.26 539,649.70

ภาษีจัดสรร

รวมรับตาม
เทศบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป

นอกงบประมาณ

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

รวมทั้งสิ้น

58,133,948.23
16,229,206.18 39,760,416.11
58,133,948.23
59,307.09
44,699,786.43
1,270,860.00
41,676,623.27
44,640,479.34
29,883,691.96
27,108,555.90
29,883,691.96
39,538.06
43,450,822.75
29,402,065.79 10,353,946.00
43,411,284.69
27,096,390.17
6,078,400.00
17,254,959.50
27,096,390.17
245,772.00
45,535,811.54
6,014,100.00
34,726,987.65
45,290,039.54
79,076.12
65,376,914.50
29,852,596.03 31,670,040.89
65,297,838.38
21,484,361.69
6,899,300.00
11,925,080.98
21,484,361.69
120,000.00
37,497,414.15
6,129,400.00
28,291,414.51
37,377,414.15
543,693.27
373,159,141.42
236,467,489.81 108,176,463.00 372,615,448.15
531,994,500.00
332,400,000.00 120,000,000.00 531,994,500.00
543,693.27
-158,835,358.58
-95,932,510.19 -11,823,537.00 -159,379,051.85
ยอดรวมรายรับคิดเป็นร้อยละ 70.04 ของเทศบัญญัติ (ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ) รายรับสูงกว่ารายจ่าย 155,554,516.57 บาท

243,000.00
60,000.00
303,000.00
200,000.00
103,000.00

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
การเบิกจ่าย

ช่วงเวลาเบิกจ่าย

งบบุคลากร
เงินเดือน/ค่าจ้างประจ�ำ
ค่าจ้างชั่วคราว
ฝ่าย
ลูกจ้าง ภารกิจ-ทั่วไป เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน
ข้
า
ราชการ
การเมือง
ประจ�ำ

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

279,299.80
1,240,206.67
3,290,916.35
3,859,803.92
2,554,174.05
2,842,736.41
2,514,430.43
3,073,692.42
1,763,050.16
21,418,310.21
53,261,070.00
-31,842,759.79

11,109,296.00
385,000.00
3,024,125.00
304,628.72
6,392,500.00
21,215,549.72
23,963,058.43
-2,747,508.คา่ 71

113,406.90 510,107.82
954,584.84 595,133.19
450,570.34 512,291.92
1,801,236.70 253,424.63
2,896,437.72 793,335.55
1,896,040.29 549,068.28
2,095,279.02 474,569.73
1,578,141.15 133,735.92
2,800,039.70 791,411.62
14,585,736.66 4,613,078.66
31,130,595.00 7,385,000.00
-16,544,858.34 -2,771,921.34

คา่ ค
รภ
ุ ัณ

ฑ์ ,

120,000.00
120,000.00
120,000.00

-

ภาษีจ
ัดสรร
, 19
6
,
2
6 3 % 5 0 ,99 4.3
2

245,772.00
245,772.00

39,538.06
19,769.03
39,538.06
19,769.03
39,538.06
19,769.03
177,921.27
177,921.27

รวมทั้งสิ้น

8,720,896.00

งบก

17,166,547.92
30,555,921.69
23,947,979.46
25,249,469.81
23,001,207.93
22,940,908.32
28,456,437.12
22,216,775.76
23,823,604.84
217,604,624.85
531,994,500.00
-314,389,875.15

,

8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00

3,989,960.00

3,342,322.61

4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00

135,999.40
76

ภาษีโรงเรือน ภาษีบ�ำรุงท้องที่

1,084

ภาษีป้าย

4,303.69
3

ภาษีที่ดินฯ

8 4,

1,000,000.00

42,675

ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะ

838

. 20

กอ
่

ลาง
,

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์
543,693.27 , 0%

ราย
จ่าย
อน
ื�

, -

6 5,

155

, 72

สร

, 1%

้าง,

2, 8

5 9,

754

. 00

วันท

, 1%

เงน
ิ
ุ ห
เฉ พ อ ด
าะก นุนระ
บ
จิ ,
543 วุ ัตถป
,69 ุ ระส
ง
3. 2
7 , ค/์
0%

ค่าครุภัณฑ์
1,284,838.20 , 1%

6. 1

ี� 30

งบกลาง
65,155,726.13 , 30%
3,

ด
ุ ห
นุน
,

2 1,

ภาษีอากร
12,208,301.70 , 3%

215
, 54

9. 7

2,

รายได้จากทุน
303,000.00 , 0%

ารณ
ูปโภ

ค,

66

, 2%

คา่ ว
ัสด
,ุ 1
4, 5

85,

เดอ
ื

นฝ่
ายก
ารเ
มอ
ื

ง

, 11

543,693.27
, 0%
เ
งน
ิ เ

3 0%

ดอ
ื นข

้ารา
ชก

เงินเดือนฝ่ายการเมือางร,
4,497,114.19 , 2%

2 3,

537

4. 1

, 32

เงินเดือนข้าราชการ
23,537,320.82 , 11%
ค่าจ้างประจ�ำ คา่
1,186,050.00 , 0% จ ้างประจํา

1 0%

คา่ จ
้าง

. 66

พน
ั ก งา
นจ

ค่าตอบแทน
้าง,
2,693,018.00
, 1%
5 4,
014
, 43

เงินอุดหนุน
21,215,549.72 , 10%

736

ค่าจ้างพนักงานจ้าง
54,014,434.99 , 25%

4

ค่าใช้สอย .99 , 25%
21,418,310.21 , 10%

รายจ่ายอื่น
- , 0%

รายได้จากทรัพย์สิน
4,67,480,446.74 , 2%
13,
0
78.

รายได้เบ็ดเตล็ด
2,489,649.70 , 1%

เงน
ิ

3

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิ, จ4,497

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
5,490,097.20 , 2%

คา่ ส
าธ

256

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2,859,754.00 , 1%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- เ,ง0%
น
ิ อ

, 0%

รวม

ถิ น
ุ าย 2563
รายจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนมายน
น

เงินอุดหนุนทั่วไป
108,176,463.00 , 29%

ค่าสาธารณูปโภค
4,613,078.66 , 2%

ค่าวัสดุ
14,585,736.66 , 7%

, 7%

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ภาษีโรงเรือน

ภาษีท้องที่

9,000,000.00

จ�ำนวนราย

89

ภาษีจัดสรร
236,467,489.81 , 63%

ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

7,164,477.27
- 17,166,547.92
7,285,960.27
4,100.00
- 30,516,383.63
9,720,630.03 201,480.00
- 23,928,210.43
6,646,176.87
91,700.00
- 25,249,469.81
6,836,736.47
96,800.00
- 22,961,669.87
7,475,225.81
524,900.00 22,940,908.32
6,988,736.47
11,550.00
566,830.00 28,436,668.09
6,547,746.47 510,000.00
274,000.00 22,177,237.70
6,490,036.47 369,208.20 1,494,024.00 23,683,835.81
65,155,726.13 1,284,838.20 2,859,754.00 217,060,931.58
112,461,520.00 39,218,650.00 112,433,152.57 531,994,500.00
-47,305,793.87 -37,933,811.80 -109,573,398.57 -314,933,568.42

130,000.00
-130,000.00

ทด
ี� น
ิ แล
ะสงิ�

รายรับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 3O มิถุนายน 2563
จ�ำนวนเงิน

1, 2

งบกลาง

ราย
จของเทศบั
ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 40.80
ญญัติ (ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)
า่ ย
ณ

เง น
ิ อุดห
น
น
ุ
ท
ว
�
ั
4 2 3 , ไป ระบ ุวัต
ถุป
69
3
.
2
7 , 0 ระสงค์,
%
ราย เงนิ อุดหน
ร
บ
ั
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เงินนอกงบประมาณ(อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)
เงินเดือน
ค่าที่ดิน
งบกลาง (ฝ่ายประจ�ำ) ค่าครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง
ข้าราชการ

รายจ่ายอื่น
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เง น
ิ
9 5 ,1 อุดหนุนท
4
7
,
7 63 .0 ั�วไป ,
0 , 30
%

ต.ค. 62
38,500.00
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พ.ย. 62
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508,180.00 2,438,545.00 131,010.00 5,935,286.66
ธ.ค. 62
508,180.00 2,510,555.00 131,010.00 6,011,956.79
- 205,620.00
ม.ค. 63
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508,180.00 2,477,037.26 131,010.00 6,018,238.18
ก.พ. 63
508,180.00 2,582,702.25 131,010.00 5,956,401.86
- 301,263.25
มี.ค. 63
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ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงเร่งด่วน เพื่ อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำเปิด คสล.
ต่อจากรางระบายน�้ำเดิม บ้านสวนเศรษฐกิจ 30 (ซอย 12)
ถึงเขตทางรถไฟ และจากเขตทางรถไฟถึงถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวนและหมู่ที่ 1 ต.หนองรี ก่อสร้าง

ปรับปรุงรางระบายน�้ำเปิด คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00
เมตร ลึก 2.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.00 - 5.50 เมตร ยาว 175.00
เมตร ลึก 1.60 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร
ลึก 1.60 เมตร ในวงเงินงบประมาณ 6,333,333.33 บาท การด�ำเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงดังกล่าว เพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหาการระบายน�้ำท่วมขัง
ในพื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และบ้านเรือน
ของประชาชนผู้อยู่อาศัย อีกทั้งเพื่อให้รางระบายน�้ ำมีมาตรฐานและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ขณะนี้ ก ารด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง แล้ ว เสร็ จ
เป็นที่เรียบร้อย

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำเปิด ค.ส.ล. “ห้วยทวน” ตั้งแต่ถนน
พงษ์ประเสริฐถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน และหมู่ที่ 1 ต.หนองข้างคอก
มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำเปิด คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง

2.50 - 4.40 เมตร ยาว 545.00 เมตร ลึก 0.50 - 2.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร
ยาว 1,198.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ในวงเงินงบประมาณ 37,867,000 บาท เพือ่ เป็นการเร่งแก้ปญ
ั หา
การระบายน�้ำท่วมขังในพื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และบ้านเรือนของประชาชน
ผู้อยู่อาศัย อีกทั้งเพื่อให้รางระบายน�้ำมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้การด�ำเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำเปิด
คสล. ห้วยทวน จากถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ถึงซอยบ้าน
สวน - หนองข้างคอก 31 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองข้างคอก

มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบาย
น�้ำเปิด คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร
ลึก 2.00 เมตรช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 – 4.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร
ลึก 2.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 1.80 – 6.00 เมตร ยาว 190.00
เมตร ลึก 2.00 เมตร ในวงเงินงบประมาณ 9,888,600 บาท
เพือ่ เป็นการเร่งแก้ปญั หาการระบายน�ำ้ ท่วมขังในพืน้ ที่ ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และบ้านเรือนของประชาชนผูอ้ ยูอ่ าศัย
อีกทัง้ เพือ่ ให้รางระบายน�ำ้ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึง่ ขณะนี้
ด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงไปแล้วกว่า 80%

โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ระบบระบายน�้ ำ บริ เ วณถนนสุ ขุ ม วิ ท ตั ด กั บ
ถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 17 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนีก้ อ่ สร้าง

ปรับปรุงระบบระบายน�้ำเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ยาวรวม 249.00 เมตร
พร้อมบ่อ SUMP 4 บ่อ ในวงเงินงบประมาณ 7,009,929.89 บาท เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน�้ำท่วมขัง
เนือ่ งจากเมือ่ มีปริมาณน�ำ้ ฝนทีต่ กลงมาเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มนี ำ�้ ท่วมขังอยูถ่ นนเพียงฝัง่ เดียว โดยมีการ
ขุดท่อเพื่อเป็นทางลอดระบายน�้ำออกจถดีๆากพื้นที่ ซึ่งขณะนี้การด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จ
เป็นที่เรียบร้อย และมีการเปิดช่องทางจราจรให้สัญจรตามปกติแล้ว

โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ส วนสาธารณะ
หมู่บ้านกีรติ (วัดชมภูแก้ว) บริเวณสวนสาธารณะ
หมู่บ้านกีรติ (วัดชมภูแก้ว) หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน

มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้าง คสล. หนา 0.15 เมตร
ผิวพิมพ์ลายพื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างที่เก็บขยะขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร จ�ำนวน
1 หลัง ในวงเงินงบประมาณ 1,550,000 บาท เพื่อปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ของสวนสาธารณะในหมูบ่ า้ นให้มคี วามสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย พร้อมส�ำหรับการใช้งานของคนในชุมชน และเป็นสถานที่
ท�ำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งขณะนี้ด�ำเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงไปแล้วกว่า 70%

โครงการวางท่อระบายน�้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อม
ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนเลี่ยงเมือง
เชื่อมถนนบ้านสวน 9 ถึงถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ 1
และหมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน มีประมาณงานก่อสร้างปรับปรุง

ดังนี้ วางท่อระบายน�้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุงถนน
ค.ส.ล. บริเวณถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมถนนบ้านสวน 9 ถึงถนนเพชร
บ้านสวน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวนในวงเงินงบประมาณ
3,536,600 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นผิวจราจรของถนนเส้นดังกล่าว
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งานต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อ
ปรับปรุงรางระบายน�้ำจากเดิมให้มีประสิทธิภาพในการระบายน�้ำ
มากยิ่งขึ้น เป็นการเร่งการระบายน�้ำที่อาจส่งผลให้เกิดน�้ำท่วมขัง
ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงไปแล้ว 20%

16

ฉบับมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

งานรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ส�ำนักปลัดเทศบาล
ให้ความรู้เรอื่ งการป้องกันอัคคีไฟกับผู้ประกอบกิจการในเขตเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน”

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง ส�ำนักปลัด
เทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สภ.เมืองชลบุรี ท�ำกิจกรรมจิตอาสา ทาสีขอบทางขาวแดง
(ห้ามจอด) บริเวณถนนสุขุมวิท ถนนพระยาสัจจา โดยรอบโรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง ทาสีขาวด�ำ
แบริเออร์คอนกรีต แยกโบว์ลิ่ง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี และทาสีขอบทางขาวด�ำ
เกาะกลางถนน บริเวณแยกบายพาสบ้านบึง เพื่อลดปัญหาด้านการเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจร
ในชุมชนและถนนสาธารณะ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ส�ำนักปลัดเทศบาล ได้ให้ความอนุเคราะห์
ทีมวิทยากรผู้มีความรู้ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ในการให้ความรู้การซ้อมการดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ ให้กับ บริษัท ชลบุรี ซิตี้ ฮอนด้า ออโตโมบิล จ�ำกัด เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันอัคคีภยั และการดับเพลิงเบือ้ งต้น เป็นการป้องกันความเสียหายทีเ่ กิด
จากอัคคีภัยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนฝึกฝนวิธีการให้
ความช่วยเหลือการบรรเทาความเดือดร้อนทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ เฉพาะหน้า และระยะยาวแก่ผเู้ ข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

ทาสีขอบทางขาวแดง (ห้ามจอด) บริเวณถนนสุขุมวิท ถนนพระยาสัจจา โดยรอบโรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง

ความรู้ท่ว
ั ไปและจิตว ิทยาเมื่อต้องรับมือกับเหตุอัคคีภัย

ทาสีขอบทางขาวด�ำเกาะกลางถนน บริเวณแยกบายพาสบ้านบึง

		
อัคคีภัย ค�ำนี้ หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วท�ำให้เกิด
ความสูญเสียหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สิน ชีวิต หรือแม้แต่ทางด้านจิตวิทยา ซึ่งไม่อาจ
มองข้ามด้านนี้ไปได้ หลายคนตกอยู่ในภาวะภวังค์ เมื่อฟื้นจากภาวะภวังค์ จะเริ่มกระบวนการ
ในการตัดสินใจว่าจะต้องปฏิบัติการอย่างไร จึงมีหลักการดับเพลิงแบบชาวบ้าน เป็นการดับเพลิง
ขนาดเล็ก ซึ่งอาคารบ้านเรือนที่ไม่สลับซับซ้อน ฉะนั้นเกิดที่ไหนดับที่นั่น โดยเฉพาะมีข้อควรจ�ำ
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย คือ
1. การปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือน
2. ต้องรู้ว่าไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร
3. ต้องรู้ว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดใดใช้ดับไฟประเภทใด 4. ต้องใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง
5. อุปกรณ์ฉุกเฉินต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา
6. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
7. ต้องปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินโดยเคร่งครัด
จิตวิทยากับอัคคีภัยจึงเป็นเรื่องส�ำคัญพร้อม ๆ ไปกับการฝึกซ้อมการดับเพลิง ฉะนั้นเราคง
มองผ่านไปเสียไม่ได้ เมื่อเกิดอัคคีภัยแล้ว อย่าคิดว่าเป็นโชคชะตา แต่นั่นคือความประมาทเลินเล่อ
ของเรานั่นเอง

สาเหตุและการรับมือกับอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถยนต์

อุบัติเหตุรถยนต์เกิดไฟลุกไหม้ เกิดขึ้นได้ในหลากหลายสาเหตุ ทั้งกรณีรถยนต์ที่ติดแก๊ส
และทัง้ ทีร่ ถยนต์ไม่ได้ตดิ แก๊ส และไม่ได้เกิดอุบตั เิ หตุ แต่เกิดขึน้ ขณะก�ำลังขับรถระหว่างการเดินทาง
ซึ่งท�ำให้เราเกิดความสงสัยว่าสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้น เกิดเพราะอะไร อาจจะเป็นหนึ่งใน
กรณีดังต่อไปนี้
1. เกิดจากความบกพร่องของหน้าสัมผัสที่กระแสไฟฟ้าต้องไหลผ่าน
2. เกิดจากการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า
3. เกิดการช�ำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรง
4. โอริง หัวฉีด เกิดการรั่วไหลในจังหวะที่หัวเทียนจุดระเบิดแหวนยาง (O-RING)
5. น�้ำมันหล่อลื่นรั่ว

ติดต่อเทศบาลเมืองบ้านสวน

ทาสีขาวด�ำแบริเออร์คอนกรีต แยกโบว์ลิ่ง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้รถ
1. ผู้ขับขี่ควรตั้งสติ
2. รีบน�ำรถจอดข้างทางทันที
3. ดับเครื่องยนต์ เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันที ปิดสวิตซ์กุญแจ
เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ประกายไฟ จนอาจจะน� ำ ไปสู ่ ก ารเกิ ด
เพลิงไหม้ และรวมถึงท�ำการหยุดการท�ำงานของชิน้ ส่วน
ระบบเชื้อเพลิงที่ส�ำคัญอย่างปั๊มน�้ำมัน

038 - 184555

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 121/2543
ปณ.บางปลาสร้อย

ส�ำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
ถนนพระยาสัจจา ต�ำบลบ้านสวน
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

อัตราคาบริการรถสุขา ทม.บานสวน
ในเขต 1,500 บาท ฟรีคาน้ำมัน ตอวัน/คัน
นอกเขต 2,500 บาท ตอวัน/คัน คาน้ำมันตามระยะทาง

BANSUAN TOWN MUNICIPALITY CHONBURI

อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล
ลูกบาศกละ 250 บาท

