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อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล และที่ท�าการกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

 สถานธนานบุาลเทศบาลเมอืงบ้านสวน (โรงรับจ�าน�า) เป็นสถานธนานบุาลแห่งแรกตามกฎหมาย
ของเทศบาลเมอืงบ้านสวน เพือ่เปิดให้บรกิารเกีย่วกบัการรบัจ�าน�าทรพัย์สนิของมค่ีาส�าหรบัประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้การจ�าน�าสิ่งของจะเป็นไปตามรายละเอียด 
ดังนี้

 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล และที่ท�าการกลุ่มองค์กรต่าง ๆ บริเวณที่ดินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ถนนพระยาสัจจา หมู่ที่ 3  
ต�าบลบ้านสวน โดยอาคารหลังนี้เป็นการก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 34 เมตร ยาว 40 เมตร ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ในวงเงินงบประมาณ 
89,000,000 บาท ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 30% คาดว่าการด�าเนินการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคารหลังนี้จะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  
ทั้งนี้อาจส่งผลให้มีเสียงดังรบกวนในบางช่วงเวลา หรือมีฝุ่นผงจากวัสดุก่อสร้างเกิดขึ้นรอบ ๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงขออภัยในความไม่สะดวก 
 ในแต่ละช้ันของอาคารหลังนี้จะมีการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ชั้นที่ 1 จะจัดตั้งเป็นสถานธนานุบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ชั้นที่ 2 และ  
ช้ันท่ี 3 ให้บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย คู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน และยังมีห้องกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุอีกด้วย โดยจะมีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การเปิดให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

 ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ�าน�าส่ิงของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน
 	 บุคคลใดที่สามารถจ�าน�าได้
ตอบ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน และไม่เป็นภิกษุ สามเณร
 	 ส่ิงของประเภทใดบ้างที่สามารถจ�าน�าได้
ตอบ ทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ คือ เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ และไม่ต้องมีทะเบียน เช่น  
ทอง เพชร นาก เงิน นาฬิกา แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และของใช้เบ็ดเตล็ด ทุกชนิด ยกเว้น
สิ่งของนั้นเป็นของราชการ
 	 เปิดท�าการวันและเวลาใดบ้าง
ตอบ เปิดท�าการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยไม่หยุดพักกลางวัน
 	 หากไม่ส่งดอกเบี้ยเป็นเวลา	4	เดือน	30	วัน	ติดต่อกันจะเป็นอย่างไร
ตอบ ตามพ.ร.บ.โรงรบัจ�าน�า พ.ศ. 2505 และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการจดัการสถานธนานบุาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) หากไม่ส่งดอกเบี้ย เป็นเวลา 4 เดือน 30 วัน ติดต่อกัน จะตกเป็น
สทิธิ ์ของสถาน ธนานบุาล เรยีกว่า “ทรพัย์หลดุจ�าน�า” ทรพัย์หลดุจ�าน�าเหล่าน้ี สถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองบ้านสวนจะใช้วิธีจ�าหน่ายอย่างเปิดเผย โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ก่อนที่จะท�าการประมูลจ�าหน่าย
ทรัพย์หลุดจ�าน�าทุกครั้ง จะประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้า วิธีการจ�าหน่ายเช่นนี้เพื่อประสงค์ให้
ประชาชนได้มีโอกาสซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ ในราคาถูก และเพื่อให้เจ้าของทรัพย์ ที่หลุดจ�าน�ามีโอกาสได้
ซือ้ทรพัย์นัน้ คนืได้ ในราคาอนัสมควร ตามท่ีคณะกรรมการของสถานธนานบุาลเทศบาลเมอืงบ้านสวน
ได้ประเมินราคาไว้ โดยไม่ต้องน�าขึ้นประมูลสู้ราคากับพ่อค้าหรือบุคคลอื่น

 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งนี้ จะเป็นแห่งที่ 2 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยศูนย์บริการ
สาธารณสุขแห่งนี้จะมีการให้บริการต่าง ๆ ตามวันและเวลาดังนี้

วิธีการคิดดอกเบี้ย

การคิดดอกเบี้ยกรณีไม่เต็มเดือน  
จ�าน�าภายในระยะเวลา 15 วัน 
จะคิดดอกเบี้ยคร่ึงเดือน ถ้าเกิน  
15 วัน จะคิดดอกเบี้ย 1 เดือน 
(นบัตัง้แต่วนัทีท่ีจ่�าน�าเป็นวนัที ่1) 

“ผู ้ที่มาส่งดอกเบี้ยหรือไถ่ถอน
คืน โปรดมาให ้ตรงตามวันที ่
แจ้ง ในตั๋วจ�าน�า ในกรณีที่มา 
ภายหลังวันที่ก�าหนดในตั๋วจ�าน�า
อาจเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก”

วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์

ผ่อนเพิ่มตั๋ว

สามารถผ่อน-เพิ่มเงินต้นได้       
โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยต้ังแต่วัน
จ�าน�าจนถึงวันที่มาขอท�าการ
ผ่อน - เพิ่ม (ผ่อน หรือ เพิ่ม  
+ ดอกเบี้ย)

เวลา

08.30 – 12.00 น.

08.30 – 12.00 น.

08.30 – 12.00 น.

08.30 – 12.00 น.

08.30 – 12.00 น.

13.00 – 16.30 น.

อายุตั๋วรับจ�าน�า

ตั๋วรับจ�าน�ามีอายุ 4 เดือน 30 วัน  
กรณีตั๋ ว รับจ� าน� าครบตรงกับ 
วันหยุดท�าการ ถ้าตั๋วรับจ�าน�า 
ครบก�าหนดวันที่ที่จะส่งดอกเบี้ย 
หรอื ไถ่ถอน ตรงกบัวนัเสาร์ - อาทติย์  
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้มา 
ในวันที่ที่เปิดท�าการวันแรก โดย 
ไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม

“ผู้จ�าน�าทรัพย์โปรดไถ่ถอนหรือ
ส่งดอกเบีย้ภายใน 4 เดอืน 30 วนั  
นบัจากวนัรับจ�าน�าหากเลยก�าหนด  
ทรัพย์นั้นจะหลุดเป็นสิทธิ์ของ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
บ้านสวน”

รายการ

ตรวจรักษาโรคเรื้อรัง/โรคทั่วไป โดยแพทย์ ทุกวันจันทร์

สัปดาห์ที่ 2  และ 4 ของเดือน/บริการท�าแผล/บริการ

กายภาพบ�าบัด/บริการด้านทันตกรรม

ตรวจรกัษาโรคทัว่ไปโดยพยาบาลเวชปฏบิตั/ิบรกิารท�าแผล/

บริการกายภาพบ�าบัด/บริการด้านทันตกรรม

ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ/บริการท�าแผล

/บริการกายภาพบ�าบัด/บริการด้านทันตกรรม

บริการเจาะเลือด พฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน ตรวจ

รักษาโรคทั่วไปโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ/บริการงานวางแผน

ครอบครัว/บริการท�าแผล/บริการกายภาพบ�าบัด/บริการ

ด้านทันตกรรม

ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ บริการท�าแผล/

บริการกายภาพบ�าบัด/บริการด้านทันตกรรม

งานเยีย่มบ้าน/บรกิารท�าแผล/บรกิารกายภาพบ�าบัด/บรกิาร

ด้านทันตกรรม

	 ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง	ๆ
 	 คนกลุ่มไหนที่จะใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขได้
ตอบ สิทธิในการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้แก่
  ผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน รับบริการฟรี  
  ผู้รับบริการที่มีทะเบียนบ้านนอกเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนแต่สิทธิบัตรประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้าและบัตรประกันสังคมโรงพยาบาลชลบุรี ตรวจรักษาโรคเรื้อรัง (โรคความดันโลหิต เบาหวาน  
และไขมันในเลือด) ช�าระค่าบริการผู้ป่วยนอกคร้ังละ 30 บาท สิทธิเบิกได้ช�าระเงินน�าใบเสร็จ 
ไปเบิกได้ตามระเบียบฯ
  ผู ้รับบริการ เจาะเลือดตรวจต้องเป็นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือประกันสังคม 
โรงพยาบาลชลบุรี 
  สิทธิอื่น ๆ ช�าระเงิน 
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

 
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล และที่ท�าการกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

 	 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�านวน 2 ห้อง 
      ห้องกิจกรรมนันทนาการ จ�านวน 2 ห้อง ได้แก่ กิจกรรมลีลาศ บาสโลบ เต้นร�า  
      ห้องกิจกรรมร้องเพลง และร้องคาราโอเกะ จ�านวน 2 ห้อง
 พร้อมเปิดรับสมัครผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสมาชิกใหม่

	 ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับที่ท�าการชุมชนและองค์กรต่าง	ๆ	
 	 กลุ่มองค์กรต่าง	ๆ	หมายถึง	กลุ่มอะไรบ้าง
ตอบ เทศบาลเมืองบ้านสวน โดย กองสวัสดิการสังคม มีกลุ่มองค์กรที่รับผิดชอบ ดังนี้
 - สภาองค์กรชุมชนต�าบลบ้านสวน
 - คณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต�าบล
 - กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน (ออมวันละบาท)
 - ชมรมคนพิการ
 - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 - สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน
 - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต�าบลบ้านสวน

 	 ท�าไมต้องจัดให้มีที่ท�าการกลุ่มองค์กรต่าง	ๆ
ตอบ  การด�าเนินการของกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ผ่านมาต้องอาศัยพื้นที่ในการจัดกิจกรรม การประชุม 
หรือ การด�าเนินการต่าง ๆ ตามบ้านของประชาชน สวนสาธารณะ ร้านค้า ฯลฯ ท�าให้เกิดความ 
ไม่สะดวกในการบริหารจัดการกลุ่ม ประชาชนที่จะมาติดต่อกลุ่มองค์กรต่างๆ เดินทางไม่สะดวก  
ไม่ทราบสถานทีต่ดิต่อของกลุ่มองค์กร ด้วยเหตนุี ้เทศบาลเมอืงบ้านสวน จงึจดัให้มศีนูย์กลาง (Center)  
ให้กลุม่องค์กรต่างๆ มารวมกนั ทีอ่าคารนี ้เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน และอ�านวยความสะดวก 
ให้กับประชาชนในการให้บริการสาธารณะในรูปแบบต่างๆ

 	 ช่วยยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่าง	ๆ	ที่จะมาใช้พ้ืนที่ในที่ท�าการฯ	แห่งนี้
ตอบ  กองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) จะเปิดให้บริการกับสมาชิกกองทุน เป็นประจ�าทุก
เดือน เพื่อจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก ได้แก่ สวัสดิการการเกิด สวัสดิการการบวช สวัสดิการการ
แต่งงาน สวสัดกิารการเกณฑ์ทหาร สวสัดกิารการศกึษา สวสัดกิารท�าบญุขึน้บ้านใหม่ สวสัดกิารผูส้งูวยั  
สวัสดิการเจ็บป่วย และสวัสดิการเสียชีวิต และจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน  
เป็นประจ�าทุกเดือน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งคณะกรรมการของศูนย์ฯ เป็นคนพิการหลาก
หลายประเภท ได้แก่ คนพิการทางการเคลื่อนไหว (วีลแชร์/ขาเทียม/โดยก�าเนิด) ทางการเห็น ทางการ
ได้ยิน ทางการพูดและสื่อความหมาย จะเยี่ยมบ้านคนพิการและจัดประชุมเพื่อสรุปผล หารือแนวทาง
การพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิารในพืน้ท่ีเป็นประจ�าทกุเดอืน รวมทัง้ การบรกิารยมืกายอปุกรณ์ส�าหรบั
คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันตามวันและเวลาราชการ

 ที่ท�าการชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 4 ของอาคารหลังนี้ โดยจะเป็นสถานที่ 
การท�ากิจกรรมร่วมกันของชุมชน โดยจะมีกิจกรรมและการด�าเนินการต่าง ๆ ตาม โครงการหรือ 
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม ที่มีกลุ่มองค์กรที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ

 ห้องสมุดมีชีวิต ตั้งอยู่ชั้นที่ 4 ของอาคารหลังนี้ โดยเป็นการใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดตั้งเป็น 
ห้องสมุดมีชีวิต ตามแนวคิดโดยกองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต
อย่างทันสมัยในปัจจุบัน เป็นแหล่งความรู้ให้กับประชาชนได้มาค้นคว้าหาความรู้ ทั้งในด้าน 
ของการค้นคว้าจากหนังสือ ต�าราต่าง ๆ  นับพันเล่มหรือกาค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
นอกจากนีย้งัสามารถเป็นสถานทีใ่นการจดัเวร์ิคชอป การท�ากจิกรรมกลุม่ย่อยตามความถนดัหรอื
ความสนใจของผูท้ีต้่องการได้ หรอืจดัมมุส�าหรบัตวิเตอร์เพือ่ขยายความรูห้รอืการศกึษา โดยจะจดั
อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกไว้พร้อมสรรพ โดยในห้องสมดุมชีวีติจะแบ่งสรรพ้ืนทีใ่นการท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างอรรถประโยชน์



4 ฉบับมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

www.bansuan.go.th  นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลนตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

  สวัสดีครับ พ่ีน ้องชาวบ ้านสวนทุกท ่าน วารสาร  
“ท่ีนี่ . .บ ้านสวน” กลับมาพบกับท่านอีกครั้ง ในรอบเดือน 
มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 ครับ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  
ทรงมพีระชนมพรรษา 68 พรรษา และในวนัพธุที ่12 สงิหาคม 2563 
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถือเป็นวันแม่ 
แห่งชาติ เป็นวันส�าคัญที่พวกเราระลึกถึงพระคุณของท่าน และ 
โอกาสนี้ขอให้ ความรัก ความอบอุ่นของทุกครอบครัว สร้างเสริม 
เป็นพลังใจถึงคุณแม่ และลูก ๆ ทุก ๆ ท่านด้วยครับ
  ในภาวะท่ีประเทศชาติเผชิญวิกฤติโรคโควิด - 19  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือแพทย์ รถตรวจโรคติดเชื้อ 
ชีวนิรภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโควิด19 อีกทั้ง 

ดร.จักรวาล	ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

จากใจ...นายกเทศมนตร ี ยงัทรงพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ประชาชนผูไ้ด้รบัความทกุข์ยาก 
โอกาสนีจ้งึขอเชิญชวนทกุท่านด�าเนนิตามแนวทางท�าความดโีครงการ
จติอาสาพระราชทาน สบืสานพระราชปณธิานและพระบรมราโชบาย 
ของพระองค์ท่าน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาความร่วมมือร่วมใจกัน 
ของทกุภาคส่วน และผลงานของบคุลากรด้านสาธารณสขุ ต้องปรบมอื 
ให้ผู้ที่เสียสละทุกท่าน และพี่น้อง อสม. ที่ถือเป็นหัวใจขับเคลื่อน
มาตรการด้านสาธารณสขุ ก่อให้เกิดความส�าเรจ็ในการควบคมุการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ขณะนี้จังหวัดชลบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม ่
ต่อเนื่องกว่า 100 วัน แต่พวกเราทุกคนยังมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกัน  
รักษาวินัยสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างทาง
สงัคม  เพือ่ให้พวกเราทกุคนปลอดภัยจากโควดิ - 19 และโรคอบุติัใหม่ 
ทีม่กีารระบาดของเช้ือโรคตดิต่อทีมี่ความรนุแรงมาอย่างต่อเนือ่ง อาทิ
เช่น โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ โรคอีโบลา  
เราทุกคนต้องเตรียมความพร้อมที่จะป้องกันและดูแลตนเอง  
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต  
(New Normal) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดความคุ้นชิน
ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติในที่สุดครับ 
 หน้าฝนนี้เป็นช่วงการระบาดของไข้เลือดออก ซึ่งจากอาการ
ของโรคไข้เลือดออกในระยะแรกๆ คล้ายกับโรคติดเชื้อหลายโรค  
เช่น ไข้หวัดใหญ่ และไข้จากสาเหตุอื่น ดังนั้นควรสังเกตอาการของ
ตนเองและคนรอบข้างอย่างใกล้ชิด หากมีไข้สูงตลอดเวลาติดต่อกัน
เกนิ 2 วนัให้สงสยัไว้ก่อนว่าเป็นไข้เลอืดออกต้องรบีไปพบแพทย์  และ
ไม่ควรซื้อยาลดไข้จากร้านขายยามาทานเอง เนื่องจากยาบางชนิด 
จะมีผลท�าให้ภาวะเลือดออกรุนแรงขึ้นครับ หากพื้นที่ใดต้องการ 
ให้เทศบาลด�าเนินการฉีดพ่นหมอกควันก�าจัดยุงลายเพื่อป้องกัน 
ไข้เลือดออก สามารถติดต่อได้ที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
038-184555 ต่อ 3104   
 ในส่วนการพัฒนาเมืองบ้านสวนของเรานั้น การก่อสร้าง
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล และที่ท�าการกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ  บริเวณทีด่นิของเทศบาลเมอืงบ้านสวน เป็นการก่อสร้าง
อาคาร คสล. 4 ชั้น โดยชั้นที่ 1 จะจัดตั้งเป็นสถานธนานุบาลและ 

บรรณาธิการ 

1. นายพิพัฒน์  โกสุมวัชราภรณ์ 
2. นางนิตยา  เจนทวีพรกุล
3. นายสุวัฒน์ บุญเรือง
4. นางอัญชลี  จันทรกรานต์
5. นางบังอร  บุตรมะรัถยา
6. นางปานจิตต์  สุทธิกิติวรกุล
7. นางสาวเพ็ญประภา  ส�าเภาแก้ว 
8. นางสาวสิรวี  วงษ์บ�ารุงจิตร

ว่าที่ ร.ท. หาญณรงค์ เกิดคล้าย   
ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา

ผอ.ส�านักการช่าง
หน.ส�านักปลัดเทศบาล

ผอ.ส�านักการคลัง
รก.ผอ.ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

คณะผู้จัดทํา กองบรรณาธิการ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ชั้นที่ 2 ศูนย์การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลอืก ห้องอบรมให้ความรูแ้ละกจิกรรมเชงิปฏบิตักิาร
แก่ผู้สูงอายุ 2 ห้อง ชั้นที่ 3 ประกอบด้วยห้องอบรมให้ความรู้และ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สูงอายุ จ�านวน 4 ห้อง จะน�ามาใช้เป็น
ศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายซุึง่จะใช้เป็นศนูย์ชัว่คราว ในระหว่าง
การเตรียมก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุที่มีความทันสมัย คาดว่าจะด�าเนินการก่อสร้างได้ 
ในปีงบประมาณ 2565 และชั้นที่ 4 จัดตั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม 
ร่วมกันของชุมชนหรือกลุ ่มองค์กรต่าง ๆ และห้องสมุดมีชีวิต  
ซึ่งได้ด�าเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 30% คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 
พ.ค. 2565 และจะด�าเนินการปรับปรุงภายในต่อเนื่องซึ่งได ้
ตัง้งบประมาณไว้แล้ว อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ในหน้า 2-3 ครบั  
ในส่วนของสนามกีฬาภายในลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน 
ประกอบด้วย สนามตะกร้อ จ�านวน 2 สนาม สนามบาสเกตบอล 
จ�านวน 2 สนาม และสนามฟุตซอล จ�านวน 2 สนาม ด�าเนินการ 
ใกล้เสรจ็สมบรูณ์ คาดว่าจะเปิดให้บรกิาร วนัที ่1 กนัยายน 2563 นี้  
ซึ่งผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้บริการ ออกก�าลังกายและ
เล่นกีฬาร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีและความรักความ
สามัคคีในชุมชนของพวกเรา 
 สดุท้ายนีผ้มอยากขอความร่วมมอืของชาวบ้านสวนทกุท่าน
ให้ช่วยกัน คัดแยกขยะตามประเภท ทิ้งขยะในจุดที่เทศบาลก�าหนด 
เพื่อป้องกันปัญหาขยะอุดตันตามท่อระบายน�้า หรือลอยไปติด 
หน้าประตูระบายน�้า เมื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปัญหาน�้ารอการ
ระบายก็จะลดลงได้อย่างแน่นอนครับ 
 พบกนัใหม่ฉบบัหน้า หากท่านมข้ีอคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะ
ใดที่ต้องการให้เทศบาลน�าไปปรับปรุงแก้ไข ท่านสามารถแจ้งมาได ้
ในช่องทางที่เทศบาลจัดไว้ เช่น facebook เทศบาลเมืองบ้านสวน 
Line@ เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสามารถสแกน QR CODE ได้ที่
ด้านหลังวารสาร หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1132 ทุกข้อเสนอแนะ 
ข้อร้องเรียน เทศบาลจะน�ามาแก้ไขไปสู่การพัฒนาเทศบาลเมือง 
บ้านสวนของเราต่อไปครับ 

สวัสดีครับ

และยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่างทางสังคมปกติ และในตอนนี้ 
สถานการณ์โรคตดิต่อน�าโดยแมลง โดยเฉพาะยงุลาย ได้แก่ ไข้เลอืดออกทีก่�าลงัแพร่ระบาดในพืน้ที่
ของเรา เจ้าหน้าที่เทศบาล ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้องท�างานหนักทุก ๆ วัน มีการ 
ฉดีพ่นหมอกควนัอยูต่ลอดเวลา เนือ่งจากในฤดฝูนแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายทีม่นี�า้ขงั จงึขอความร่วมมอื 
พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันท�าลายแหล่งเพาะพันธุ ์ยุง คว�่ากะลา ภาชนะ แจกัน  
ยางรถยนต์ ทีข่งัน�า้ และทางคณะผูบ้รหิารเทศบาล พนกังานเทศบาล เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล และพีน้่อง 
ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ร่วมใจกันขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ ตัดหญ้า เศษวัชพืช  
เพ่ือให้ล�าคลอง ล�าห้วย ของเรามีความสะอาด สวยงาม น�้าใสไหลสะดวก และยังแก้ไขปัญหา 
น�้าท่วมขังอีกด้วย หากพี่น้องประชาชนพบเห็น แหล่งก�าเนิดขยะมูลฝอย หรือแหล่งเพาะพันธุ์โรค 
ทีส่ร้างปัญหาต่างๆ โปรดแจ้งมายงัเทศบาลเมอืงบ้านสวนได้ทกุช่องทาง ตลอดเวลา พวกเราพร้อม
ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพี่น้องประชาชนด้วยความเต็มใจ...
 ขณะนี้ บ้านเมืองของเราโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ก�าลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยก�าลังเร่งท�า 
ประชาพจิารณ์ในการเวนคนืทีด่นิ ทีต่ดิกบัสถานรีถไฟ เส้นทางรถไฟฟ้าความเรว็สงู เพือ่ท�าความเข้าใจ 
กบัพีน้่องประชาชนให้ได้ผลลพัธ์ทีเ่ป็นธรรมกบัทกุๆ ฝ่ายในพืน้ที ่3 จงัหวดั (จ.ฉะเชงิเทรา จ.ชลบรุี 
จ.ระยอง)คาดว่าไม่เกินอีก 5 ปีข้างหน้า พี่น้องประชาชนคงได้ใช้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 
เชือ่ม 3 สนามบนิอย่างแน่นอน... ความเจรญิในด้านต่างๆ กจ็ะเกดิขึน้ในพืน้ทีต่�าบลบ้านสวนของเรา
 สุดท้ายนี้  ขออ�านาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายโปรดปกป้อง
คุ้มครอง ขอให้พี่น้องประชาชน
ชาวเทศบาลเมอืงบ้านสวนทกุท่าน 
จงมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคาพยาธ.ิ. และรอดพ้น
จากวิกฤตินี้ไปด้วยกัน...นะครับ  
ไว้พบกันฉบับหน้าครับ

   สวัสดีครับ 
ป.หาญ เทศบาลเมืองบ้านสวน

          สวสัดคีรบั พีน้่องประชาชนชาวเทศบาลเมอืง
บ้านสวนที่เคารพทุกท่าน วารสาร “ที่นี่..บ้านสวน”  
ฉบบันีม้ากบัข่าวดีๆ  นะครบั เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
(COVID-19) มีสถานการณ์ดีขึ้นทุกวัน เนื่องจาก 
ไม่พบผูต้ดิเชือ้ภายในประเทศล่วงเลยมากว่า 2 เดอืน 
แล้ว ส่งผลให้จงัหวดัชลบรุขีองเราโดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเทีย่วกลบัมาคกึคกัอกีครัง้นงึ แต่อย่างไรกต็าม 
ขอให้พีน้่องประชาชนทกุท่าน อย่าประมาทนะครบั  
ป้องกันตนเองเหมือนเดิมแบบ New Normal  

บทบรรณาธิการ

ว่าที่ร้อยโท หาญณรงค์ เกิดคล้าย  
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน

รายงานผลการด�าเนินงานของสมาคมในรอบ ปี พ.ศ. 2562

 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์บ้านสวน ได้ก�าหนดจัดประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2563  
ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบ
รายงานกจิการในรอบปีท่ีผ่านมาของสมาคม พจิารณาอนมุตับิญัชรีายได้ รายจ่าย บญัชงีบดลุ 
ปรึกษาหารือปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังมีส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน ต่อไป

ยอดผู้สมัครสมาชิก    

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

ยอดผู้เสียชีวิต และเงินสงเคราะห์ที่ได้รับ    

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้แก่สมาชิก 
ทีเ่สยีชวีติทัง้สิน้ จ�านวน 62 คน ตัง้แต่ศพที ่275 - 336 รวมเงนิทีจ่่ายค่าสงเคราะห์ศพทัง้สิน้ 3,413,521 บาท  
(สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
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กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

รวมทั้งสิ้น

ล�าดับที่ เดือน รับสมาชิกใหม่(คน) สมาชิกเสียชีวิต(คน) สมาชิกลาออก(คน) สมาชิกคงเหลือ(คน)

จ�านวนสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 ยกมา 2,895
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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�า สมเจริญ

นางลมัย ยุวศรี

นางดวงกมล ไมตรีจิตร

นางปราณี ประเสริฐพันธ์

นางส�ารวย 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�านาจ 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

1 พ.ย. 55

1 ก.พ. 56

1 พ.ย. 55

1 มี.ค. 56

1 พ.ย. 55

1 พ.ค. 55

1 ต.ค. 56

1 พ.ค. 55

1 มิ.ย. 56

1 พ.ค. 55

1 พ.ค. 55

1 พ.ค. 55

1 เม.ย. 56

1 ก.ย. 56

1 พ.ค. 55

1 พ.ย. 55

1 ธ.ค. 55

1 พ.ค. 55

1 ม.ค. 57

1 ต.ค. 55

1 พ.ย. 55

1 ม.ค. 56

1 ต.ค. 57

1 ก.ค. 57

1 พ.ค. 55

1 พ.ย. 55

1 พ.ค. 55

1 มิ.ย. 55

1 ม.ค. 56

1 ต.ค. 55

1 พ.ค. 55

1 ม.ค. 56

1 มิ.ย. 55

1 พ.ค. 55

1 ก.ค. 56

1 พ.ค. 55

1 พ.ค. 55

1 ก.พ. 56

1 ก.ย. 56

1 ส.ค. 56

1 ก.พ. 56

1 มิ.ย. 55

1 พ.ย. 55

1 ธ.ค. 55

1 พ.ค. 55

1 ก.พ. 56

1 พ.ค. 55

1 พ.ค. 55

1 ส.ค. 55

1 พ.ค. 55

1 พ.ค. 55

1 พ.ย. 55

1 พ.ค. 55

1 พ.ค. 55

1 มี.ค. 56

1 พ.ค. 55

1 ก.ย. 55

1 พ.ย. 56

1 ส.ค. 56

1 พ.ค. 55

1 พ.ค. 55

1 ม.ค. 56

2 ม.ค. 62

4 ม.ค. 62

7 ม.ค. 62

17 ม.ค. 62

24 ม.ค. 62

27 ม.ค. 62

29 ม.ค. 62

6 ก.พ. 62

18 ก.พ. 62

23 ก.พ. 62

16 มี.ค. 62

16 มี.ค. 62

14 มี.ค. 62

1 เม.ย. 62

5 เม.ย. 62

5 เม.ย. 62

10 เม.ย. 62

17 เม.ย. 62

19 เม.ย. 62

2 พ.ค. 62

3 พ.ค. 62

7 พ.ค. 62

2 พ.ค. 62

8 พ.ค. 62

8 พ.ค. 62

11 พ.ค. 62

12 พ.ค. 62

4 พ.ค. 62

25 พ.ค. 62

1 มิ.ย. 62

2 มิ.ย. 62

7 มิ.ย. 62

22 มิ.ย. 62

30 มิ.ย. 62

4 ก.ค. 62

2 ก.ค. 62

13 ก.ค. 62

20 ก.ค. 62

22 ก.ค. 62

24 ก.ค. 62

24 ก.ค. 62 

9 ส.ค. 62

8 ส.ค. 62

22 ส.ค. 62

30 ส.ค. 62

5 ก.ย. 62

10 ก.ย. 62

19 ก.ย. 62

14 ต.ค. 62

20 ต.ค. 62

27 ต.ค. 62

26 ต.ค. 62

2 พ.ย. 62

10 พ.ย. 62

19 พ.ย. 62

30 พ.ย. 62

29 พ.ย. 62

2 ธ.ค. 62

7 ธ.ค. 62

12 ธ.ค. 62

14 ธ.ค. 62

15 ธ.ค. 62

4 ม.ค. 62

7 ม.ค. 62

14 ม.ค. 62

21 ม.ค. 62

25 ม.ค. 62

28 ม.ค. 62

30 ม.ค. 62

7 ก.พ. 62

21 ก.พ. 62

25 ก.พ. 62

18 มี.ค. 62

19 มี.ค. 62

1 เม.ย. 62

2 เม.ย. 62

5 เม.ย. 62

10 เม.ย. 62

18 เม.ย. 62

19 เม.ย. 62

22 เม.ย. 62

2 พ.ค. 62

7 พ.ค. 62

8 พ.ค. 62

8 พ.ค. 62

10 พ.ค. 62

10 พ.ค. 62

13 พ.ค. 62

14 พ.ค. 62

17 พ.ค. 62 

27 พ.ค. 62

4 มิ.ย. 62

5 มิ.ย. 62 

7 มิ.ย. 62

24 มิ.ย. 62

1 ก.ค. 62

5 ก.ค. 62

8 ก.ค. 62

15 ก.ค. 62

22 ก.ค. 62

25 ก.ค. 62

25 ก.ค. 62

26 ก.ค. 62

13 ส.ค. 62

15 ส.ค. 62

26 ส.ค. 62

2 ก.ย. 62

10 ก.ย. 62

17 ก.ย. 62

20 ก.ย. 62

15 ต.ค. 62

22 ต.ค. 62

28 ต.ค. 62

29 ต.ค. 62

4 พ.ย. 62

13 พ.ย. 62

22 พ.ย. 62

2 ธ.ค. 62

2 ธ.ค. 62

3 ธ.ค. 62

9 ธ.ค. 62

13 ธ.ค. 62

16 ธ.ค. 62

17 ธ.ค. 62

โพธิ์ทองสามัคคี/070

บ้านสวนยามนิมิต/091

บ้านหนองตาท้วม/208

บ้านห้วยทวน/221

เมืองทอง/001

โชคน�าชัย/013

บ้านสวนอุดม/042

บ้านหนองตาท้วม/038

อยู่สบาย/103

บ้านเขามยุรา/058

บ้านสวนพัฒนา/078

บ้านศาลาคู่/058

บ้านสวนสามัคคี/124

บ้านสวนแก้ว/018

บ้านห้วยทวน/016

หนองบัวขาว/056

สัมพันธ์วิลล่า/046

สท./038

บ้านสวนพัฒนา/257

บ้านหนองตาท้วม/151

เมืองทอง/033

บ้านสวนพัฒนา/198

บ้านสวนพัฒนา/272

อยู่สบาย/125

สท./107

เมืองทอง/020

บ้านหนองตาท้วม/033

บ้านสวนพัฒนา/122

โชคน�าชัย/137

บ้านเขามยุรา/085

มรกตใต้/008

โพธิ์ทองสามัคคี/086

บ้านเขาน้อย/111

โชคน�าชัย/035

บ้านห้วยทวน/262 

บ้านสวนยามนิมิต/023

สท./039

ดงตาล/138

เมรี่/190

บ้านสวนแก้ว/005

ดงตาล/140

สุขนิมิตต์/030

บ้านเขาน้อย/143

บ้านหนองตาท้วม/224

บ้านหนองตาท้วม/056

บ้านสวนยามนิมิต/085

สท./029

บ้านหนองแหน/031

สุขนิมิตต์/045

บ้านหนองตะโก/021

บ้านสวนพัฒนา/032

หมู่ 5 บ้านสวน/046

บ้านพักต�ารวจ/015

บ้านสวนสามัคคี/004

บ้านห้วยทวน/212

บ้านสวนสวัสดี/005

อยู่สบาย/055

ดงตาล/185

โพธิ์ทองสามัคคี/106

บ้านเขาน้อย/022

ราชันย์สามัคคี/004

บ้านหนองแหน/083

รายที่ วันที่สมัคร วันที่
เสียชีวิต

วันที่
แจ้งเสียชีวิต เลขที่สมาชิก ชื่อ - นามสกุล เงินสงเคราะห์

(บาท)
อายุ
(ปี)

-สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน-                                 รวมเงินทั้งสิ้น   3,413,521
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www.bansuan.go.th  นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลนตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน
หลักสูตร นวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมซักได้

 เมื่อวันพุธที่  17 มิถุนายน 2563 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน  
โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดกิจกรรม วัคซีนเพิ่มบุญ ปันสุข  
เพือ่มอบวคัซนีป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่กลุม่บคุคลท่ีมคีวามเสีย่งต่อการตดิโรค และเข้าไม่ถงึบรกิาร 
ทางสาธารณสุข ได้แก่ กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มแม่ค้า กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
ทางสังคม จ�านวน 150 คน

 เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ “การจัดตั้งโรงผลิตน�้าดื่มชุมชน”  
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมยูงร�าแพน ชั้น 5   
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสนับสนุน
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพของประชาชน ให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ 
ให้เกิดขึน้ในชมุชน และยกระดบัการพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชนผูเ้ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
คณะกรรมการชมุชน คณะกรรมการพฒันาสตร ีสมาชกิกลุม่สภุาพบรุษุ และประชาชนทีส่นใจ ในการนี้   
ได้จัดอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มผลิต น�้าดื่มชุมชน และ
ปัจจัยความส�าเร็จของกลุ่มผลิตน�้าดื่มชุมชน รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร กลุ่มผลิต 
น�า้ดืม่ชมุชนต�าบลบ้านสวน  โดยได้รบัเกยีรตจิากคณุศรณัยาพร  หาญศกึ และคณุยนืยงค์  มงคลแก้ว 
กรรมการกลุม่วสิาหกจิชมุชนสนิศรินิ�า้ดืม่บ้านหนองศาลาตราใบหยก  มาร่วมเป็นวทิยากรถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์ในการจัดตั้งโรงผลิตน�้าดื่ม

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ
“การจัดตั้งโรงผลิตน�้าดื่มชุมชน”

กิจกรรม เพิ่มบุญ ปันสุข

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน
หลักสูตรการพัฒนานักขายออนไลน์

“ผู้น�าต้องท�าก่อน” การติดตามผลการปฏิบัติการ โครงการส่งเสรมิการด�าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม

“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

 เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดท�าโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน (หลักสูตร 
การพัฒนานักขายออนไลน์) ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเมอืงบ้านสวน ได้เพ่ิมช่องทาง ในการสร้างรายได้ เสริมสร้างความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยี
ในการพัฒนาอาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่มีความปกติรูปแบบใหม่  
(New Normal) ในยุคดิจิทัล 4.0 โดยฝึกปฏิบัติการสร้างร้านค้าออนไลน์บน Line@, Facebook  
และ Marketplace พร้อมทั้งสอนหลักการตลาดและเทคนิควิธีส่งเสริมการขาย ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนที่สนใจ จ�านวน 40 คน

 เม่ือวนัที ่22-23 มถินุายน 2563 เทศบาลเมอืงบ้านสวน โดย ว่าทีร่.ท.หาญณรงค์ เกดิคล้าย  
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ
ส่งเสริมการด�าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 
ให้ผู้น�าสามารถปลูกผัก ท่ีใช้ในครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ระดับครัวเรือน ส่งเสริม 
ให้ผูน้�าเป็นต้นแบบในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุน้ให้ประชาชนสามารถปลกูผกัสวนครวั 
เพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  
รวมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว จ�านวน 47 ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
เมืองบ้านสวน

 เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน 
หลักสูตร นวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมซักได้ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2563 
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมยูงร�าแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล 
มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง 
ตลอดจนมกีารด�าเนนิชวิีตบนพืน้ฐานของ หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง รวมทัง้เป็นการ 
ลดรายจ่ายให้กับประชาชนท่ีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายให้กับการซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูป 
ให้กับผู้สูงอายุหรือคนพิการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน ที่สนใจ จ�านวน 30 คน
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

 เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ก�าหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�าบลบ้านสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
พัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�าบลบ้านสวน มีกิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้สมาชิก 
ของกลุ่มแม่บ้านฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยก�าหนดจัดฝึกอบรมจ�านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการท�าเมี่ยงค�าเสียบไม้ การท�า 
เม่ียงค�ากรอบส�าเร็จรูป และหลักสูตรการท�ามะขามแก้ว และการท�ามะขามจี๊ดจ๊าด ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563  
ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองตะโก หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านสวน อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�าบลบ้านสวน จ�านวน 20 คน 

 เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านสวน 
น�าโดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน 
พร้อมด้วยสมาชกิสภาเทศบาล และพนกังานกองสวสัดกิารสงัคม 
ลงพ้ืนที่มอบ “กางเกงผ้าอ้อมซักได้” และแผ่นรองซับ แก่ผู้ป่วย 
ติดบ้าน ติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนให้แก่ประชาชน พร้อมเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมอบข้าวสาร ไข่สด เงินสด นมกล่อง 
ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับเด็ก 
 ขอประชาสมัพนัธ์ส�าหรบัผูท้ีส่นใจช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส 
โดยสามารถร่วมบริจาคสมทบทุน ช่ือบัญชี “กองทุนสวัสดิการ 
คนบ้านสวน”  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 981-1-04785-5 
สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดโครงการอบรม 
เพิ่มศักยภาพและทักษะนวดผ่อนคลายในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563  
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ส่งเสรมิให้คนพกิารมอีาชพีเพิม่รายได้และลดรายจ่าย เสรมิสร้างให้คนตาบอดพึง่พาตนเองตลอดจน 
มีการด�าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งลดปัญหาการว่างงาน 
และลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิตกต�่า ผูเ้ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คนพกิารทางสายตา
ที่สนใจ จ�านวน 100 คน 

 เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ฝีมือให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี หลักสูตร “นวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมซักได้” เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 
2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมยูงร�าแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมอืงบ้านสวน มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการรวมกลุม่และสนบัสนนุการจดัตัง้กลุม่อาชพี 
ของประชาชน ให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพสามารถบริหาร 
จดัการกลุม่อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกดิขึน้ในชมุชน  
และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการส่งเสรมิกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�าบลบ้านสวน

กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะ
นวดผ่อนคลายในสถานประกอบการ

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ “นวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมซักได้”

หลักสูตรการท�าเมี่ยงค�าเสียบไม้ การท�าเมี่ยงค�ากรอบส�าเร็จรูป หลักสูตรการท�ามะขามแก้ว และการท�ามะขามจี๊ดจ๊าด
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เทศบาลเมืองบ้านสวน

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

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

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

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

ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 0.50 
- 0.70 เมตร ยาวรวม 30.00 เมตร หรือพื้นที่ด�าเนินการไม่น้อย 
กว่า 20.00 ตารางเมตร ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.50-4.00 เมตร ยาวรวม 229.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีด�าเนนิการไม่น้อยกว่า 742.00 ตารางเมตร และปรบั 
ปากบ่อพัก จ�านวน 29 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 29 ฝา  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

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

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.60 - 4.90 
เมตร ยาวรวม 35.00 เมตร หรอืพืน้ทีด่�าเนนิการไม่น้อยกว่า162.75 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ยาวรวม 35.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน 
(จ�านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 4 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 4 ฝา 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 6.00 
เมตร ยาวรวม 48.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีด�าเนนิการไม่น้อยกว่า 259.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ยาวรวม 48.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน 
(จ�านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 5 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 5 ฝา 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด 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 ลกึ 1.60 เมตร ช่วงที ่3 ปรบัปรงุ
พื้นรางเดิม กว้าง 1.20 เมตร ความยาว 55.00 เมตร พร้อมถาง
ป่าขุดตอ ยาวรวม 250.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน

วางท่อระบายน�้า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม  
90.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จ�านวนบ่อพักไม่
น้อยกว่า 9 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 9 ฝา และก่อสร้างราง
ระบายน�า้รปูตวัยพูร้อมฝาตะแกรงเหลก็ ยาวรวม 30.00 เมตร พร้อม
คืนผิวจราจรเดิม หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการปรบัปรงุระบบสบูน�า้ผ่านแอปพลเิคชัน่ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาวรวม 44.00 เมตร หรือพื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 172.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ยาวรวม 44.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน 
(จ�านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 4 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 4 ฝา 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

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

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

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

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

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

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

โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อซอย
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน 
ซอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

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

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

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

โครงการก่อสร้างปรบัปรงุขยายผวิจราจร 
ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - พระยา
สัจจา 4 
หมูท่ี ่3 ต�าบลบ้านสวน (เสนอโดย ชมุชน
สงวนวงศ์)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม
วางท่อระบายน�้า ค.ส.ล.บริเวณซอย
สาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - 
เศรษฐกิจ 31 หน้าบ้านเลขที่ 82/7
หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนอยู่สบาย)

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

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้า
เปิด ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านแกรนด์ชล
หมูท่ี ่6 ต�าบลบ้านสวน (เสนอโดย ชมุชน
อยู่สบาย)

โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้า
ค.ส.ล. บริเวณถนนเศรษฐกิจหมู่ที่ 6 
ต�าบลบ้านสวน(เสนอโดย ชมุชนสมัพนัธ์
วิลล่า,ชุมชนเมรี่, ชุมชนเมืองทอง)

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

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

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ผวิจราจร ค.ส.ล. บรเิวณถนนโปษยานนท์
ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านสวน และ
หมู่ที่ 3 ต�าบลหนองรี
(เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน ,
ชุมชนบ้านสวนสวัสดี)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED 
ซอยบ้านสวน -หนองข้างคอก 31
หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองข้างคอก
(เสนอโดย ชุมชนบายพาสหนองข้าง
คอก)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็น
หลอด LED ซอยบ้านสวน 11 ซอย 3
หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านสวน
หมู่ที่ 4 ต�าบลหนองข้างคอก
(เสนอโดย ชมุชนบ้านสวนหนองข้างคอก
สามัคคี, ชุมชนบ้านสวนสวัสดี)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - 
เลี่ยงเมือง 20, ถนนโปษยานนท์
หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านสวน
หมู่ที่ 3 ต�าบลหนองรี
(เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน, 
ชุมชนบ้านสวนสวัสดี, ชุมชนบ้าน
หนองตะโก, ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED 
ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 23
หมูท่ี ่2 ต�าบลบ้านสวน ซอยอยูแ่ล้วรวย
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน,
ชุมชนบ้านสวนแก้ว)

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

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

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - 
สุขุมวิท 26 (ซอยวีวีข้างประปา) 
หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์)

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

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

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

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED 
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 38
หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนหนองบัวขาว)

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

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

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

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

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED 
ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16
หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 8
ต�าบลบ้านสวน
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งานเทศกิจ
ส�านักปลัดฯ

งานเทศกิจ
ส�านักปลัดฯ
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ที่ โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาปรับปรุงผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานระบบ Logistic เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่  
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9ฉบับมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

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

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

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

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

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 - 5.00 
เมตร ยาวรวม 179.00 เมตร หรอืพืน้ทีด่�าเนนิการไม่น้อยกว่า 7 77.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร ยาวรวม 179.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน10 ท่อน 
(จ�านวนบ่อพกัไม่น้อยกว่า 17 บ่อ) พร้อมฝาเหลก็หล่อ จ�านวน 17 ฝา
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ก่อสร้างปรบัปรงุถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี หนา 0.05 เมตร ผวิจราจร
กว้าง 4.30 -6.00 เมตร ยาวรวม 1,032.00 เมตร หรือพื้นที่ด�าเนิน
การไม่น้อยกว่า 5,184.00 ตารางเมตร และปรับปากบ่อพัก จ�านวน 
117 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 117 ฝา รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 5.90 
เมตร ยาวรวม 37.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีด�าเนนิการไม่น้อยกว่า199.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 2 ฝั่ง ยาวรวม 74.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 
ท่อน (จ�านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 10 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 
10 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.90 
เมตร ยาวรวม 47.00 เมตร หรอืพืน้ทีด่�าเนนิการไม่น้อยกว่า 227.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 2 ฝ่ัง ยาวรวม 94.00 เมตร บ่อพกัทกุระยะไม่เกนิ 10 ท่อน  
(จ�านวนบ่อพกัไม่น้อยกว่า 12 บ่อ) พร้อมฝาเหลก็หล่อ จ�านวน 12 ฝา 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 5.80 
เมตร ยาวรวม56.00 เมตร หรือพื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า305.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 2 ฝั่งยาวรวม 112.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 
ท่อน (จ�านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 12 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 
12 ฝารายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

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

ก่อสร้างปรบัปรงุถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี หนา 0.05 เมตร ผวิจราจร
กว้าง 2.50-4.00 เมตร ยาวรวม 155.00 เมตร หรอืพืน้ทีด่�าเนนิการ
ไม่น้อยกว่า 545.00 ตารางเมตร และปรบัปากบ่อพกั จ�านวน 15 บ่อ 
พร้อมฝาเหล็กหล่อจ�านวน 15 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน

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

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

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

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

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

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

(เสนอโดย ชุมชนเมืองทอง, 
ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED 
ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30
หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านสวน
หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองรี
(เสนอโดย ชุมชนเพชรวิลล่า)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED 
ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31
หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านสวน
หมู่ที่ 3 ต�าบลหนองรี
(เสนอโดย ชุมชนอยู่สบาย)

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

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

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

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. บริเวณซอย
สาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน -
สุรณรงค์ 8 ข้างบ้านเลขที่ 263/25
หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. บริเวณซอย
สาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน -
สุรณรงค์ 8 ข้างบ้านเลขที่ 263/34
หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. บริเวณซอย
สาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน -
สุรณรงค์ 8 ข้างบ้านเลขที่ 263/37
หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. 
บริเวณซอยสาธารณะ ข้างวัดชมภูแก้ว
หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนเมืองทอง, ชุมชน
โชคน�าชัย)

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

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

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

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จงัหวดัชลบรุ ีเพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณภายในซอยบ้านสวน -เขาน้อย 13 
(ซอยโรงไข่)หมู่ที่ 8 ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนบ้านพักต�ารวจ)

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

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

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติงานพิธี และ วันส�าคัญของชาติ 
เนื่องในโอกาสต่างๆ ตลอดจนเก่ียวกับงานส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ  
ในเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีส่วนร่วมจ�านวนไม่น้อยกว่า10 ครั้ง/ปี

จ้างเหมาเก็บขนและก�าจัดขยะมูลฝอย เขตพื้นที่เทศบาลเมือง
บ้านสวน (บางส่วน)

ปรับปรุงป้ายชื่อชุมชนที่ช�ารุดเสียหายพร้อมติดตั้งในบริเวณเขตชุมชน 
ให้ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาล (จ�านวน 44 ป้าย)

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

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

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

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

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

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED 
ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 31, 33
หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน
หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองข้างคอก
(เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน,
ชุมชนบายพาสหนองข้างคอก)

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

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

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

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

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

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

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

โครงการเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติไทย 

โครงการจ้างเหมาเก็บขนและ
ก�าจัดขยะมูลฝอย

โครงการปรับปรุงป้ายชุมชน
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)

574,800
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246,300
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 -
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 -

 -

 -

 -

 -
 

 -
 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

 -

 -

1,532,000

3,447,000

527,000

632,000

732,000

632,000

397,000

122,532.83

642,840.04

109,250.79

82,100

1,231,800

670,600
(งบท้องถิ่น)

191,600

246,300
(งบท้องถิ่น)

670,600

465,300

369,500

875,900

944,300

1,327,600

205,300
(งบท้องถิ่น)

739,000

396,900

752,700

200,000

15,000,000

484,000
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 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
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 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

200,000

15,000,000

 -

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ที่ โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ที่ โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

1

1

1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานสากล      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน      
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม     
 3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง      
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ     
 4.2 แผนงานการศึกษา     

 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

ส�านักการช่าง

งานบริหารฯ
ส�านักปลัดฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

งานรักษาความสะอาด
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
ส�านักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม
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8. อุปกรณ์บิดเอวแบบนั่งและยืนจ�านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
15,200 บาท

จดัซือ้เครือ่งออกก�าลงักายพร้อมตดิตัง้ภายในลานอเนกประสงค์ ชมุชน
เพชรวิลล่า หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองรีจ�านวน 11 เครื่อง
ครุภัณฑ์ตามโครงการ
1. เครื่องบริหารไหล่และขา จ�านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,500 
บาท
2. เครื่องเดินคู่ จ�านวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 28,500 บาท
3. เครื่องกรรเชียงบก จ�านวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 24,500 บาท
4. เครือ่งลกูตุม้แกว่งตวั จ�านวน 1 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ 27,500 บาท 
5. อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบดึงยกตัว) จ�านวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
6. อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน 3 ที่ จ�านวน1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
24,500 บาท
7. อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน จ�านวน 1เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,500 
บาท
8. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้องจ�านวน 1 เครื่องๆ ละ 
23,500 บาท
9. อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบ จ�านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ23,500 บาท
10. อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่จ�านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ28,500 บาท
11. อุปกรณ์ยกน�้าหนัก (แบบนอน)จ�านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ24,500 บาท

- จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า750 x 700 x 450 ซม. 
พร้อมติดตั้งจ�านวน 1 ชุด

- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 
ช่อง จ�านวน 116 เครือ่ง ๆ  ละ 8,300 บาทรวมเป็นเงนิ 962,800 บาท
 - จัดซื้ออุปกรณ์ส�าหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 1000 Mbps. (SFP) จ�านวน 232 ชุดชุดละ 2,500 บาท รวม
เป็นเงิน 580,000 บาท
 - ค่าติดตั้งอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสายเชื่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์ชนิดสายเส้นใยแก้วน�าแสง (F.O. Patch Cord)จ�านวน 232 
ชุด และอุปกรณ์อื่น ๆ

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวน (ระยะที่ 9)
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส�าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร ส�าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ�านวน 
36 ชุด เป็นเงิน 1,152,000 บาท
2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส�าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 ส�าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ จ�านวน 25 ชุด เป็นเงิน 1,450,000 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 
จ�านวน 12 ชุด เป็นเงิน 99,600 บาท
4. อุปกรณ์ส�าหรับเชื่อมต่อระบบเครือช่าย(Network interface)แบบ 
1000 Mbps.(SFP) จ�านวน 24 ชุดเป็นเงิน 64,200 บาท 
5. ตู้ควบคุมส�าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร 
จ�านวน 12 ชุดเป็นเงิน 83,460 บาท
6.อุปกรณ์ส�าหรับส่วนขยายการจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Expan-
sion Enclosure)JBOD จ�านวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 1,444,500 บาท
7.อุปกรณ์ส�าหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
16 Gbps. (SFP+) จ�านวน 2 ชุด เป็นเงิน 19,260 บาท
8. จอแสดงภาพสื่อประชาสัมพันธ์ (Digital Signage Display) ขนาด 
32 นิ้วจ�านวน 8 จอภาพ เป็นเงิน 128,400 บาท
9. License ส�าหรับโปรแกรมควบคุมการบันทึกภาพ 61 กล้อง เป็น
เงิน 554,795 บาท
10. License ส�าหรับโปรแกรมควบคุมการแสดงภาพ 61 กล้อง เป็น
เงิน326,350 บาทพร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูล 
ระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ประกอบ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ปรบัปรงุหลงัคาโพลีค่าร์บอเนตขนาดไม่น้อยกว่า หนา 6 ม.ม. ขนาด
กว้าง11.45 เมตร ยาว 5.50 เมตร
2. ลูกกรงระเบียง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า16.40 เมตร ประตูเปิดปิดไม่
น้อยกว่า1.20 เมตร

ช่วงที่ 1 เทพื้นลาน ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตรขนาดกว้าง 0.40 - 4.00 
เมตรยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 58.00 
ตารางเมตร
ช่วงที ่2 เทพืน้ลาน ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตรขนาดกว้าง 6.60 เมตร ยาว 
10.60 เมตรหรือพื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า70.00 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน

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

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

ตดิตัง้ผนงักัน้ห้องกระจกเทมเปอร์หนา 10 มม. พร้อมประต ูจ�านวน 2 
ชุดรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาลและที่ท�าการ
กลุ่มองค์กรต่างๆ บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ต�าบล
บ้านสวนรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน ชั้น 1
- บริเวณห้องโถงกลางเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ�านวน 1 จุด
- จุดให้บริการติดต่อราชการและการประชาสัมพันธ์ จ�านวน 1 จุด
- ทางขึ้นด้านหน้า ฝั่งซ้ายเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ 
รัชกาลที่ 9 จ�านวน 1 จุด
- ทางขึ้นด้านหน้า ฝั่งขวาเป็นหอพระจ�านวน 1 จุดรวมจ�านวน 4 จุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน

รวบรวมข้อมูลบริบท และศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน 

- ประชาชนผู้ใช้บริการที่ส�านักทะเบียน อ�าเภอเมืองชลบุรี

โครงการติดตั้งเครื่องออกก�าลังกายกลาง
แจ้ง บริเวณชุมชนเพชรวิลล่าหมู ่ที่  1 
ต�าบลหนองรี

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติด
ตั้ง บริเวณสนามเทพจ�านงค์ ชุมชนบ้าน
พักต�ารวจหมู่ที่ 8 ต�าบลบ้านสวน

 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ ์ระบบกล ้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  ในเขตเทศบาลเมืองบ ้ าน
สวน(ระยะที่ 9)

โครงการปรบัปรงุสนามเดก็เล่น(บ่อทราย) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้าน
สวน (หมู่ที่5)

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

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านสวน 2 (หมู่ที่ 10)

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาน
ธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการปรับปรุงผนังกั้นห้องพร้อมติดตั้ง
ประตู ชั้น 4อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
เมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3ต�าบลบ้านสวน

โครงการตกแต ่งภายในศูนย ์บริการ
สาธารณสขุ สถานธนานบุาลและทีท่�าการ
กลุ่มองค์กรต่างๆ

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลเมอืงบ้านสวน ชัน้ 1

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณบูรณาการงาน
ทะเบียนส�านักงานทะเบียน
อ�าเภอเมืองชลบุรี

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

สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง 
1. นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอ�ารุงจ�านวน 3,490 คน ร้อยละ 100 
ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความสามารถทางด้านวทิยาศาสตร์อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอ�ารุงในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 
จ�านวน1,845 คน ร้อยละ 52.87 ของนกัเรยีนทัง้หมดได้รบัการส่งเสรมิ
และพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ�านวน5 ห้อง เป็นเงิน 3,555,260 บาท

สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อ
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
 - จดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ จ�านวน90 ชดุ เพือ่ทดแทนของเดมิทีมี่อายุ
การใช้งานมากกว่า 5 ปี
 - นักเรียนทุกชั้นเรียนบุคคลในท้องถิ่นได้เรียนรู้สารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยีผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอ และมีคุณภาพ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 - โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ส�าหรับการเรียนรู ้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมยัเพยีงพอกบัจ�านวนนกัเรยีนเพิม่ประสมิธภิาพการ
เรียนการสอนให้สูงขึ้น และ บริการปวงชนในท้องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
 - การเรยีนวชิาดนตรสีากลมอีปุกรณ์ทีม่คีณุภาพ มปีระโยชน์ต่อการน�า
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาดนตรี
 -โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้โดยเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ 
เป็นการเรียนดนตรีที่มีอุปกรณ์ และเครื่องดนตรีที่ครบถ้วน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสูงขึ้น
 - ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านดนตรสีากล รกัการเรยีน
รู้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียนวิชาดนตรีสากล

สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
 - มีห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีมีอุปกรณ์สื่อคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
และสภาพห้องความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 - นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและทันต่อสภาพเหตุการณ์
โลกปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอน

สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
เป้าหมายเชิงปริมาณ
 - มห้ีองปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์มอีปุกรณ์และสภาพห้องมคีวามพร้อม
ในการท�างานร้อยละ 80
 - นกัเรยีนทีเ่รยีนคอมพวิเตอร์มคีวามพงึพอใจในประสทิธภิาพของการ
ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 - นักเรียนมีพัฒนาการด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
 - นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้

สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
1. โรงเรียนมีบทบาทส�าคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
2. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
3. โรงเรียนมีคณะกลองยาวที่ได้มาตรฐาน สามารถออกแสดงโชว์การ
มีส่วนร่วมกับชุมชนในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

จดัซือ้ครภุณัฑ์เครือ่งเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมปพูืน้ยางส�าเรจ็รปูทีศ่นูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ครุภัณฑ์ตามโครงการ
 - เครื่องเล่นสนามพร้อมปูพื้นยางขนาดไม่น้อยกว่า 700x450x350 
ซม.จ�านวน 1 ชุดๆ ละ 339,000 บาท
 - โยกเยกสปริง ขนาดไม่น้อยกว่า75x45x70 ซม. จ�านวน 6 ตัวตัว
ละ 6,000 บาท
 - ม้าหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า 100x70 ซม. จ�านวน 1 ตัวตัวละ 
20,000 บาท

อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร ในชุมชน จ�านวน 230 คน

อบรมให้ความรูแ้ก่ประชาชนและนกัเรยีนในเขตเทศบาลเมอืงบ้านสวน
จ�านวน 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน รวมทั้งหมด 400 คน

อบรมให้ความรู้แก่แกนน�าชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน
จ�านวน 230 คน

 - ประชาชนตามกลุม่สทิธปิระโยชน์ได้รับการคดักรองโรคเมตาบอลกิ/
โรคมะเร็ง/คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 - ผู้สูงอายุ จ�านวน 500 คน ได้รับการคัดกรองและแก้ไขความผิด
ปกติทางสายตา
 - กลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีจ�านวน 200 คน ได้รับการคัดกรองและ
แก้ไขความผิดปกติทางสายตา
 - เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดการเกิดโรคในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค
เรื้อรัง/โรคที่พบบ่อยในชุมชน

 - อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 45 - 59 ปี จ�านวน 50 คน

- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนวัยท�างาน จ�านวน 50 คน

- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 
จ�านวน 100 คน

- ประชาชนวัยกลุ่มเสี่ยง 
- ประชาชนวัยสูงอายุ
- ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง

ให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฯ จ�านวน 27 คน

จดัซือ้เครือ่งออกก�าลงักายพร้อมตดิตัง้ภายในลานอเนกประสงค์ ชมุชน
สัมพันธ์วิลล่า หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านสวน จ�านวน 10 เครื่อง
ครุภัณฑ์ตามโครงการ
1. อุปกรณ์แกว่งสะโพกทรงตัวคู่จ�านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
26,500 บาท
2. อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบ จ�านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 23,500 บาท
3. จักรยานเอนน่ังปั่นออกก�าลังขาจ�านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
39,500 บาท
4. อุปกรณ์บิดเอว 1 สถานี จ�านวน 1เครื่อง ราคาเครื่องละ 34,000 
บาท
5. เครื่องซิทอัพหน้าท้องออกก�าลังกายแขน จ�านวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ36,500 บาท
6. เครื่องกรรเชียงบก จ�านวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 24,500 บาท
7. จักรยานเอนปั่น จ�านวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 25,500 บาท

โครงการจัดซ่อมเครื่องดนตรี วงโยธวาทิต 
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

โครงการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ส�าหรับ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียน 
ชลราษฎรอ�ารุง

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

โครงการจัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์
ห้องศูนย์การเรียนเทคโนโลยี
โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้านวงกลองยาว
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
พร้อมปูพื้นยางส�าเร็จรูป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบ้านสวน (หมู่ที่ 5)

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์
(โครงการตามแนวพระราชด�าริ)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
(โครงการตามแนวพระราชด�าริ)

โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่ง
ไม่พึ่งยาเสพติด
(โครงการตามแนวพระราชด�าริ)

โครงการคัดกรองและอบรม
ให้ความรู้เรื่อง โรคเรื้อรัง/
โรคที่พบบ่อยในชุมชน/
ความผิดปกติและแก้ไข
ความบกพร่องทางการมองเห็น
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค

โครงการเกษียณสร้างสุข เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

โครงการวัยท�างานห่างไกล 
Burn-out Syndrome 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ด้วยความคิดเชิงบวก

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก  เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิเทศบาล
เมืองบ้านสวน

โครงการติดตั้งเครื่องออกก�าลังกาย
กลางแจ้ง บริเวณชุมชนสัมพันธ์
วิลล่า หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านสวน
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202,000
(เงินอุดหนุน)

238,000
(เงินอุดหนุน)

730,000
(งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ)

142,035

17,600

71,500
(งบกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ)

800,000
(งบท้องถิ่นและ

งบกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ)

40,000
(งบท้องถิ่น)

256,200
(งบท้องถิ่น)

275,000
(งบท้องถิ่น)

270,000
(งบท้องถิ่น)

-

10,000,000

256,800

61,000

284,100

90,800

 -

4,022,000

350,000

100,000

40,800

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

 -

 -

 -

 -

730,000
(งบกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ)

 -

 -

 -

800,000
(งบท้องถิ่นและ

งบกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

 - 

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ส�านักการ
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ส�านักการ
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ส�านักการ
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

งานกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ สนธ.

งานส่งเสริม
สุขภาพ สนธ.

งานส่งเสริม
สุขภาพ สนธ

งานป้องกัน
การติดยาและ

สารเสพติด สนธ

งานป้องกัน
การติดยาและ

สารเสพติด/สนธ

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

งานเทศกิจ
ส�านักปลัดฯ

งานเทศกิจ
ส�านักปลัดฯ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

งานบริหารทั่วไป
ส�านักปลัดฯ

งานบริหารทั่วไป
ส�านักปลัดฯ

งานบริหารทั่วไป
ส�านักปลัดฯ

งานบริหารฯ
ส�านักปลัดฯ

กองวิชาการและ
แผนงาน

งานบริหารฯ
ส�านักปลัดฯ

ที่ โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ที่ โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

 4.3 แผนงานสาธารณสุข

 5.3 แผนการศึกษา

  4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

งานกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ

งานสนับสุขภาพ

ภาคประชาชน/สนธ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5   พัฒนาคน และชุมชน ให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

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



11ฉบับมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุข ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 เมือ่วนัจนัทร์ที ่29 มถินุายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตัง้ประกอบ นายกเทศมนตรี
เมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับ
คณะอนกุรรมการสนบัสนนุการจดับรกิารดแูลระยะยาวส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (Long Term 
Care) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่
ต�าบลบ้านสวน โดยผู้ดูแลผู้ป่วย ทีมหมอครอบครัว ภายใต้แผนการดูแลผู้ป่วย(Care Plan) และ
ผู้จัดการการดูแลผู้ป่วย(Care Manager)จ�านวน 53 ราย รายงานผลทางการเงิน ด้านการจัดการ 
งบประมาณตามระเบียบ สปสช.ก�าหนด 

 1.โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล (โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ)  
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 จ�านวน 25,000 บาท
 2.โครงการตรวจคัดกรองและอบรมให้ความรู ้เรื่องโรคเรื้อรัง/โรคที่พบบ่อยในชุมชน/ 
ความผิดปกติและแก้ไขความบกพร่องทางการมองเห็น เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค  
จ�านวน 729,920 บาท
 3.โครงการดูแลต่อเนื่องและควบคุมโรค COVID - 19 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี  
โรงพยาบาลชลบุรี จ�านวน 79,020 บาท
 4.โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในโรงเรียน จ�านวน 
18,100 บาท
 5.โครงการสนบัสนนุการป้องกันและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19 ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจ�าปีงบประมาณ 2563 
จ�านวน 46,900 บาท
 โดยกิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์ควบคุมและเฝ้าระวังโรคในโรงเรียนที่เปิดให้บริการในวันที่ 1กรกฎาคม 2563 รวมทั้ง
โครงการเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้เพ่ือให้เกิดมาตรการที่รัดกุมต่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ในพื้นที่ต�าบลบ้านสวนอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริการดูแลระยะยาวทางด้านสาธารณสุข ส�าหรับผู ้สูงอาย ุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงทางด้านสาธารณสุข และ 
เพือ่เป็นการศกึษาศนูย์การเรยีนรู ้แลกเปลีย่นความรู้ด้านการบริหารจดัการกองทนุฯ ทีมี่ความโดดเด่น 
ด้านการดแูลผูส้งูอาย ุให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ตามโครงการพฒันาศกัยภาพระบบการบรกิารดแูล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจ�าปีงบประมาณ 2563

        เทศบาลเมอืงบ้านสวน โดยงานคุม้ครองผู้บริโภคฯ ส�านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
ได้ด�าเนินงานตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน
ในอาหาร 5 ชนิด และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแผงค้าในตลาดเพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ซื้ออาหารที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบ ณ ตลาดสดบรรณเกษม/ตลาดนัด 
ซอย 11/ตลาดนัดซอย 12/ตลาดนัดซอย 9 เพชรสยาม/ตลาดนัดใหม่ธารา/ตลาดนัดแม่ละมัย/ 
ตลาดนัดซอย 9 /ตลาดนัดตึกน�้า/ตลาดนัดเอสพี ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

กิจกรรมท�าความสะอาดตลาดในเขตเทศบาล

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

 เทศบาลเมอืงบ้านสวน พร้อมด้วยส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมและส�านกัปลดัเทศบาล 
ร่วมกันท�าความสะอาดตลาดบรรณเกษม และตลาดนัดรถไฟ ซอย 11 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ  
สร้างความมั่นใจให้พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนได้มาจับจ่ายซื้อสินค้า/อาหารได้อย่างปลอดภัย 
เป็นมาตรการการดูแลประชาชนและสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจ�าวันของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน

 และเวลา 13. 30 น. มีการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ / คณะท�างานกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2563 
เป็นการสรุปผลการด�าเนินงานด้านการควบคุมเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
COVID – 19 ภายใต้ระเบยีบการด�าเนินงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพฉบบัที ่3 ปี 2563 ข้อ 10 / 1  
โดยอนุมัติงบประมาณไปจ�านวนทั้งสิ้น 898,940 บาท โดยเป็นการอนุมัติงบประมาณให้กับ
โครงการดังต่อไปนี้ 
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รางวัลผู้บรหิารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา

รางวัลผู้บรหิารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา

รางวัลผู้บรหิารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา

โครงการเมืองบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง 
พร้อมบรหิารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ในกลุ่มนักเรยีน – นักศึกษา 
ในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงาน
แกนน�าสุขภาพ เพื่อการสร้างเสรมิสุขภาพ
ป้องกันโรคและการฟื้ นฟสูมรรถภาพ

โครงการส่งเสรมิพัฒนาผู้ประกอบการกิจการ
ขายของช�า/มินิมาร์ท/ซุปเปอร์มาร์เก็ต

โครงการ “การส่งเสรมิการจัดท�าคาร์บอนฟตุพร ิ้นท์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจ�าปีงบประมาณ 2563

 การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก�าเนิดที่เข้าสู่ระบบ
ก�าจัดที่ปลายทาง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง  
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะรีไซเคิล และการสร้างความเป็นระเบยีบ 
เรียบร้อยนั้น เทศบาลเมืองบ้านสวน จึงได้จัดการประกวด
ชุมชนต้นแบบ หน้าบ้าน น่ามอง ภายใต้โครงการเมืองบ้าน
สวนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง พร้อมบริหารจัดการขยะอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 โดยให้ชุมชน 
จัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะชุมชนแสดงผลงาน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และส่ิงประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล
ของชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ตัดสินผลงาน 
และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมี
ชุมชนได้รับรางวัล ดังนี้

 ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในกลุ่ม
นักเรียน - นักศึกษา ในสถานศึกษาในเขตเทศบาล เพื่อให้ 
นักเรียน - นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเห็นความ
ส�าคัญ โดยการร่วมกันป้องกัน และการดูแลเฝ้าระวังป้องกัน
ตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  
พร้อมสาธิตการสวมหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ถูกต้อง และวิธีการ 
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธี พร้อมทั้งมอบแผ่นพับ 
ให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

 นายจักรวาล ตั้ งประกอบ นายกเทศมนตรี เมือง 
บ้านสวน นายแพทย์สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลชลบรุ ีพร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารเทศบาลเมอืงบ้าน
สวน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพฒันาศกัยภาพการด�าเนนิ
งานแกนน�าสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่พนูความรูด้้านการส่งเสรมิสขุภาพ และ
พัฒนาทักษะความสามารถด้านการดูแลตนเอง ครอบครัว 
และประชาชนในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์  
แสนจันทร์ พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 22 
ก.ค. 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

 การเฝ้าระวงัคณุภาพอาหารในร้านขายของช�า  มนิมิาร์ท  
ซปุเปอร์มาร์เกต็ พร้อมทัง้ได้ปรบัปรงุสถานประกอบกจิการให้
อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เทศบาลเมอืงบ้านสวนได้เลง็เหน็ความ
ส�าคญั จงึได้จดัโครงการส่งเสรมิพฒันาผู้ประกอบกจิการขาย
ของช�า มนิมิาร์ท ซปุเปอร์มาร์เกต็ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 
เพือ่ให้เกดิการมีส่วนร่วมในการป้องกนัโรค และใส่ใจสขุภาพ
ของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองบ้านสวน มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน โดยได้รับเกียรติทีม
วิทยากรจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในวันที่ 23 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 
ยูงร�าแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

การด�าเนินการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย
 เทศบาลเมืองบ้านสวน ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
จึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการจ้างเหมาเก็บขนและก�าจัดขยะมูลฝอย  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป โดยจะแจ้งก�าหนดการที่ชัดเจนให้ทราบในภายหลัง  
โดยให้ผู้รับจ้างด�าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน (บางส่วน) 
ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 02.00 น. ของทุกวัน ดังนี้
 - ถนนสขุมุวทิ ซอยทกุซอย ตัง้แต่ซอยบ้านสวน - สขุมุวทิ 1 ถงึ ซอยบ้านสวน - สขุมุวทิ 9  
ทั้ง 2 ฝั่ง
 - ถนนเศรษฐกิจ (ฝั่งขาออกเมืองชลบุรี) ซอยทุกซอย ต้ังแต่แยกตลาดบ้านสวน ถึง  
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
 - ถนนศุขประยูร ตลอดสาย ซอยทุกซอย ทั้ง 2 ฝั่ง
 - ถนนเลีย่งเมอืงชลบรีุ (ฝ่ังขาเข้า กทม.) ซอยทกุซอย ต้ังแต่แยกเลีย่งเมอืงชลบรีุ - บ้านบงึ 
ถึง สุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
 จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ที่จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย น�าขยะมูลฝอย 
มาทิ้ง ระหว่างเวลา 18.00 – 21.00 น. ของทุกวัน เพื่อให้การด�าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ดังกล่าว 

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

 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ การประเมินการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ในกรณีนี้ประเมินจาก การด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน อาทิ การเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการ   ของเสียและการขนส่ง การใช้
น�้าประปา การใช้กระดาษ โดยแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทัง้หมด ในรปูตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า ซึง่เทศบาล
เมืองบ้านสวนได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ใน
การด�าเนนิโครงการ “การส่งเสริมการจดัท�าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” เพ่ือมุง่ไปสูก่ารเป็นเมอืงคาร์บอนต�า่ 
โดยเมือ่วนัพธุที ่22 กรกฎาคม 2563 คณะผูท้วนสอบน�าโดยคณุ
ตุลาพร อนันต์นาวีนุสรณ์ จากส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 
(ชลบรีุ) ประธานทวนสอบ ร่วมกบักรรมการทวนสอบจากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และที่ปรึกษา
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบผลการค�านวณปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีนาย
ชยัเดช ชติวเิศษ รองนายกเทศมนตรีเมอืงบ้านสวนพร้อมด้วยคณะ
ผูบ้รหิาร หวัหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรบั ณ ห้องประชมุยงู
ทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

 เนื่องในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 5 จัดกิจกรรม(วิถีพุทธ)
ถวายเทียนพรรษา พุ่มสังฆทาน แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ซึ่งปลูกฝังให้เด็กรู้จัก อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ส�าคัญของชุมชนและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณ ี
อนัดขีองท้องถิน่ และเป็นการส่งเสรมิคณุธรรม เพือ่เป็นการให้เดก็นกัเรยีนได้มโีอกาสบ�าเพญ็กศุลเป็นการพเิศษ อาทิ 
ท�าบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน�้าฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 

ส่งเสรมิสืบสานวันส�าคัญทางพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา”

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง เพื่อจัดเตรยีม
ความพร้อมให้มีจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  covid 19

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ท่ี 5) จัดกิจกรรม (วถิีพุทธ)
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง ได้จัดรายการอาหารกลางวันส�าหรับ
นกัเรยีนท่ีมคีณุค่าทางโภชนาการครบทัง้ 5 หมู ่เพือ่ให้เดก็ในวยัเรยีนได้รบัสารอาหารทีม่คีณุค่า และเหมาะสม 
ต่อการเจรญิเตบิโตของร่างกาย เสรมิสร้างภมูคิุม้กนัต้านทานโรคไม่ให้เจบ็ป่วยบ่อยมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงสมวยั 
และส�าหรับเมนูอาหารกลางวัน อาหารว่าง ทีศู่นย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนได้จัดให้เดก็นกัเรยีน 
ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2563 มีดังต่อไปนี้ 

โภชนาการอาหารกลางวันส�าหรับเด็กนักเรยีนประจ�าเดือนกรกฎาคม 2563

หมายเหตุ    1.  รายการอาหารกลางวันอาจมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่อาจหาไม่ได้
  2.  รายการผลไม้อาจมีการปรับปรุงบ้างตามฤดูกาลหรือตามความเหมาะสม
  *** ผู้รับจ้างต้องดูเมนูอาหารในแต่ละวันด้วยว่า เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ หรือไม่ ถ้าไม่ได้รับครบ 5 หมู่  
  ผู้รับจ้างสามารถเพิ่มเติมวัตถุดิบลงไปได้เลย ***

 วนัเข้าพรรษา เป็นอกีหนึง่วนัส�าคญัทางพุทธศาสนาทีค่วรค่าแก่การสบืสาน
และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ ซึ่งวันเข้าพรรษาของปี 2563 ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 
2563 และเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันส�าคัญทางพุทธศาสนานี้ เทศบาลเมือง
บ้านสวน โดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี น�าคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา
และเครือ่งจตปัุจจยัไทยธรรม เพือ่ไว้ส�าหรบัให้พระสงฆ์ได้ใช้ตลอดการอยูจ่�าพรรษา
ตลอด 3 เดือนตามพุทธประเพณี โดยน�ามาถวายวัด 4 แห่งในเขตเทศบาลเมือง 
บ้านสวน ประกอบด้วย วัดธรรมนิมิตต์ วัดชมภูแก้ว วัดอรัญญิกาวาส และวัดใหม่
บ้านสวน เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

 นางนิตยา เจนทวีพรกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการ 
กองการศึกษา ได้ลงตรวจพ้ืนท่ีการจัดการความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน ในการเตรียมเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวงัโรคโควดิ - 19 และให้ข้อแนะน�าผูเ้กีย่วข้อง
ให้ด�าเนินการอย่างเคร่งครัด 
 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทั้ง 6 แห่ง จะต้อง
มีการคัดกรองสุขภาพ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง ต้องเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่จุดรับ - ส่งนักเรียน เพื่อจะได้ดูว่านักเรียนมีอาการป่วยหรือไม่  อีกทั้งต้องให้
ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดสถานที่ล้างมือหรือ
แอลกอฮอล์เจล ลดการแออัด เว้นระยะห่างในห้องเรียน และท�าความสะอาดสถาน
ที่ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงห้องเรียน ด้วยการจัดโต๊ะที่น่ังเรียน ให้เว้นระยะห่างกัน 
ไม่ต�่ากว่า 1.5 เมตร และต้องปรับปรุงพื้นท่ีอื่น ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบ้านสวน อาทิ โรงอาหารที่ต้องเว้นระยะห่างบุคคลไม่ต�่ากว่า 2 เมตร และ
ต้องมีการท�าความสะอาดบ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสุขาและจุดสัมผัสต่าง ๆ  
เพื่อเป็นการป้องกันการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 

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�้าเส้นใหญ่หมูสับ ลูกชิ้น ผัก+ถั่วงอก+เกี๊ยวทอด

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ข้าวหมูแดง+ไข่ต้ม+แตงกวา+น�้าซุปใส่ฟัก แครอท ข้าวโพด

ข้าวสวย+ต้มจืดแตงกวายัดไส้หมูสับ+ไข่เจียว

ข้าวสวย+ปลาโอทอด+ไข่น�้า

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

ซุปมักกะโรนี ใส่มันฝรั่ง แครอท ข้าวโพด+เต้าหูปลาทอด

ข้าวสวย+ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง+น�้าซุป

ข้าวมันไก่ใส่ตับใส่เลือด แตงกวา+ไข่ต้ม+น�้าซุป

ข้าวสวย+ต้มย�าไก่ใส่เห็ดฟาง+ไข่เจียว

ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่น�้าหมูแดง ลูกชิ้นหมู+เกี๊ยวทอด

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

ข้าวสวย+ผัดกะเพราไข่ดาว+น�้าซุป

ข้าวผัดกุ้ง ใส่แครอท ใส่ไข่ ใส่ผัก + น�้าซุปฟัก

ข้าวสวย+ต้มจืดลูกเงาะ+ไข่ขยี้

ผัดมักกะโรนีกุ้ง+น�้าซุป+ไข่ต้ม

ข้าวต้มหมูสับเห็ดหอม แครอท ฝักทอง ผัก+ไข่เจียว

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

ข้าวสวย+ผัดผักสามสีใส่ตับ ข้าวโพดอ่อน ผักกะหล�่าปลี แครอท+ไข่น�้า

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้าวสวย+ปลาชุปแป้งทอดซอสมะเขือเทศ+ต้มจืดเต้าหู้ไข่

ข้าวหมูแดง กุนเชียง ไข่ต้ม แตงกวา+น�้าซุปฟัก

ฟูซิลีผัดซอสมะเขือเทศหมูสับ+ไข่ดาว

มะม่วง 

ฝรั่ง 

แตงโม 

มะละกอ 

แคนตาลูป 

สาลี่ 

มะม่วง 

แอปเปิ้ล 

องุ่น 

แตงโม 

กล้วยไข่ 

ชมพู่ 

มะม่วง 

ฝรั่ง 

มะละกอ 

แคนตาลูป

สาลี่ 

แอปเปิ้ล 

ส้ม 

กล้วยไข่ 

วันที่
รายการอาหาร

อาหาร ขนมหวาน ผลไม้

วุ้นน�้าแดง

แซนด์วิช

เค้กกล้วยหอม

โดนัทนมสด

แยมโรล

ทองม้วน

ขนมปังเนยกรอบ

คุกกี้

ขนมโอโจ้

ขนมถ้วยฟู

ขนมปังไส้สับปะรด

วุ้นกะทิ

ขนมปัง ABC

โดนัทนมสด

ขนมโตเกียว

ชิฟฟอน

แยมโรล

เค้กกล้วยหอม

ขนมปังโฮมมี่

ขนมขาไก่
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3,000,000.00 

4,000,000.00 

5,000,000.00 

6,000,000.00 

7,000,000.00 

8,000,000.00 

9,000,000.00 

2,000,000.00 

1,000,000.00 

ต.ค. 62

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ม.ค. 63

ก.พ. 63

ม.ีค. 63

เม.ย. 63

พ.ค. 63

ม.ิย. 63

จ่ายรวมตัง้แต่ต้นปี

งบประมาณตัง้ไว้

ผลต่างจากงบประมาณ

ช่วงเวลารับเงิน ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับ
และใบอนุญาต

รายได้
จากทรัพย์สิน

รายได้
จากทุน

รายได้เบ็ดเตล็ด ภาษีจัดสรร

รายการ (หมวด) ตามเทศบัญญัติ นอกงบประมาณ

ยอดรวมรายรับคิดเป็นร้อยละ 70.04 ของเทศบัญญัติ (ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)  รายรับสูงกว่ารายจ่าย 155,554,516.57 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้นรวมรับตาม
เทศบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

 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 

 58,133,948.23 

 44,640,479.34 

 29,883,691.96 

 43,411,284.69 

 27,096,390.17 

 45,290,039.54 

 65,297,838.38 

 21,484,361.69 

 37,377,414.15 

 372,615,448.15 

 531,994,500.00 

-159,379,051.85 

 264,000.00 

 251,000.00 

 1,498,180.46 

 1,117,396.90 

 638,286.67 

 898,148.09 

 767,583.96 

 398,849.11 

  1,647,001.55 

 7,480,446.74 

 10,750,000.00 

-3,269,553.26 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 -   

 -   

 -   

-

 - 

 - 

 - 

 243,000.00 

 - 

 - 

 - 

 - 

 60,000.00 

 303,000.00 

 200,000.00 

 103,000.00 

 16,229,206.18 

 41,676,623.27 

 27,108,555.90 

 29,402,065.79 

 17,254,959.50 

 34,726,987.65 

 29,852,596.03 

 11,925,080.98 

  28,291,414.51 

 236,467,489.81 

 332,400,000.00 

-95,932,510.19 

 39,760,416.11 

 1,270,860.00 

 - 

 10,353,946.00 

 6,078,400.00 

 6,014,100.00 

 31,670,040.89 

 6,899,300.00 

  6,129,400.00 

 108,176,463.00 

 120,000,000.00 

-11,823,537.00 

 83,200.00 

 327,980.00 

 146,800.00 

 140,200.00 

 195,925.00 

 103,400.00 

 1,407,119.70 

 39,675.00 

  45,350.00 

 2,489,649.70 

 1,950,000.00 

 539,649.70 

 58,133,948.23 

 44,699,786.43 

 29,883,691.96 

 43,450,822.75 

 27,096,390.17 

 45,535,811.54 

 65,376,914.50 

 21,484,361.69 

  37,497,414.15 

 373,159,141.42 

 531,994,500.00 

-158,835,358.58 

 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 

 - 

 59,307.09 

 - 

 39,538.06 

 - 

 245,772.00 

 79,076.12 

 - 

 120,000.00 

 543,693.27 

 -   

 543,693.27 

ช่วงเวลาเบิกจ่าย
ฝ่าย

การเมือง
ลูกจ้าง
ประจ�า

ข้าราชการ ภารกิจ-ทั่วไป
ค่าใช้สอยค่าตอบแทนเงินวิทยฐานะ ค่าวัสดุ

งบบุคลากร งบด�าเนินการ

การเบิกจ่าย

เงินเดือน/ค่าจ้างประจ�า ค่าจ้างชั่วคราว

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
รวม

รายจ่ายอื่น งบกลาง ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 40.80  ของเทศบัญญัติ (ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)

 510,107.82 

 595,133.19 

 512,291.92 

 253,424.63 

 793,335.55 

 549,068.28 

 474,569.73 

  133,735.92 

  791,411.62 

 4,613,078.66 

 7,385,000.00 

-2,771,921.34 

 131,010.00 

 131,010.00 

 131,010.00 

 131,010.00 

 131,010.00 

 131,010.00 

 133,330.00 

  133,330.00 

  133,330.00 

 1,186,050.00 

 1,586,520.00 

-400,470.00 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

-

 -   

 130,000.00 

-130,000.00 

 38,500.00 

 314,081.00 

 205,620.00 

 438,537.25 

 301,263.25 

 363,000.00 

 66,160.00 

  454,880.00 

 510,976.50 

 2,693,018.00 

 12,377,200.00 

-9,684,182.00 

 - 

 4,100.00 

 201,480.00 

 91,700.00 

 96,800.00 

 - 

 11,550.00 

  510,000.00 

  369,208.20 

 1,284,838.20 

 39,218,650.00 

-37,933,811.80 

 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 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 524,900.00 

 566,830.00 

 274,000.00 

 1,494,024.00 

 2,859,754.00 

 112,433,152.57 

-109,573,398.57 

 113,406.90 

 954,584.84 

 450,570.34 

 1,801,236.70 

 2,896,437.72 

 1,896,040.29 

 2,095,279.02 

  1,578,141.15 

  2,800,039.70 

 14,585,736.66 

 31,130,595.00 

-16,544,858.34 

 17,166,547.92 

 30,516,383.63 

 23,928,210.43 

 25,249,469.81 

 22,961,669.87 

 22,940,908.32 

 28,436,668.09 

  22,177,237.70 

  23,683,835.81 

 217,060,931.58 

 531,994,500.00 

-314,933,568.42 

 5,950,393.71 

 5,935,286.66 

 6,011,956.79 

 6,018,238.18 

 5,956,401.86 

 5,961,591.58 

 5,936,819.98 

  6,200,476.74 

  6,043,269.49 

 54,014,434.99 

 79,664,794.00 

-25,650,359.01 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 -   

 126,000.00 

-126,000.00 

 7,164,477.27 

 7,285,960.27 

 9,720,630.03 

 6,646,176.87 

 6,836,736.47 

 7,475,225.81 

 6,988,736.47 

  6,547,746.47 

  6,490,036.47 

 65,155,726.13 

 112,461,520.00 

-47,305,793.87 

 2,471,172.42 

 2,438,545.00 

 2,510,555.00 

 2,477,037.26 

 2,582,702.25 

 2,707,341.76 

 2,767,722.46 

  2,782,495.00 

  2,799,749.67 

 23,537,320.82 

 50,679,180.00 

-27,141,859.18 

 - 

 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 

-2,747,508.71 

ต.ค. 62

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ม.ค. 63

ก.พ. 63

ม.ีค. 63

เม.ย. 63

พ.ค. 63

ม.ิย. 63

จ่ายรวมตัง้แต่ต้นปี

งบประมาณตัง้ไว้

ผลต่างจากงบประมาณ

 508,180.00 

 508,180.00 

 508,180.00 

 508,180.00 

 508,180.00 

 489,994.19 

 488,740.00 

  488,740.00 

  488,740.00 

 4,497,114.19 

 7,577,760.00 

-3,080,645.81 

เงินนอกงบประมาณ(อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

การเบิกจ่าย

รวมทั้งสิ้น

งบกลาง

เงินเดือน

(ฝ่ายประจ�า)

ข้าราชการ
ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 120,000.00 
 120,000.00 

 -   
 120,000.00 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
  - 

 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 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 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 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาษีอากร,  9,868,827.01 , 3%
ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ ใบอนุญ

าต,  
4,403,867.20 , 1%

รายไดจ้ากทรัพย์สนิ,  
5,434,596.08 , 2%

รายไดเ้บ็ดเตล็ด,  2,404,624.70 , 
1%

รายไดจ้ากทุน,  243,000.00 , 0%

ภาษีจัดสรร,  196,250,994.32 , 
63%

เงนิอุดหนุนทั�วไป,  
95,147,763.00 , 30%

เงนิอุดหนุนทั�วไประบุวัตถุประสงค์,  
423,693.27 , 0%

เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ,  -   , 0%

รายรับ  ณ
  วนัที�  30 เมษายน  2563

รายรับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินอุดหนุนทั่วไป
108,176,463.00 , 29%

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ระบุวัตถุประสงค์

543,693.27 , 0%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- , 0%

ภาษีอากร
12,208,301.70 , 3%

ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ ใบอนุญาต
5,490,097.20 , 2%

รายได้จากทรัพย์สิน
7,480,446.74 , 2%

รายได้เบ็ดเตล็ด
2,489,649.70 , 1%

รายได้จากทุน
303,000.00 , 0%

ภาษีจัดสรร
236,467,489.81 , 63%

เงนิเดอืนฝ่ายการเมอืง,  4,497,114.19 , 2%เงนิเดอืนขา้ราชการ,  23,537,320.82 , 11%

คา่จา้งประจํา,  1,186,050.00 , 0%
คา่จา้งพนักงานจา้ง,  54,014,434.99 , 25%

คา่ตอบแทน,  2,693,018.00 , 1%

คา่ใชส้อย,  21,418,310.21 , 10%

คา่วัสด,ุ  14,585,736.66 , 7%

คา่สาธารณูปโภค,  4,613,078.66 , 2%

เงนิอดุหนุน,  21,215,549.72 , 10%

รายจ่ายอื�น,  -   , 0%

งบกลาง,  65,155,726.13 , 30%

คา่ครภุัณฑ ์,  1,284,838.20 , 1%

คา่ที�ดนิและส ิ�งกอ่สรา้ง,  2,859,754.00 , 1%

เงนิอดุหนุนระบวัุตถปุระสงค/์

เฉพาะกจิ,  543,693.27 , 0%

รายจา่ย  ณ  วันที�  30 มถินุายน  2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
2,859,754.00 , 1%

เงินเดือนฝ่ายการเมือง
4,497,114.19 , 2%

เงินเดือนข้าราชการ   
23,537,320.82 , 11%

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 
54,014,434.99 , 25%

ค่าตอบแทน
2,693,018.00 , 1%

ค่าใช้สอย
21,418,310.21 , 10%

ค่าวัสดุ
14,585,736.66 , 7%

รายจ่ายอื่น
- , 0%

งบกลาง
65,155,726.13 , 30%

ค่าครุภัณฑ์ 
1,284,838.20 , 1%

เงินอุดหนุน 
21,215,549.72 , 10%

ค่าจ้างประจ�า
1,186,050.00 , 0%

รายจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
543,693.27 , 0%

ค่าสาธารณูปโภค 
4,613,078.66 , 2%

ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ รวมภาษีท้องที่

ต.ค. 62

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ม.ค. 63

ก.พ. 63

ม.ีค. 63

เม.ย. 63

พ.ค. 63 

ม.ิย. 63

รวม

 1,004,871.94 

 502,039.67 

 524,561.00 

 661,035.00 

 203,674.00 

 220,900.00 

 128,421.00 

 48,850.00 

  47,970.00 

 3,342,322.61 

16

11

18

17

5

9

4

3

 6

 89 

17

10

22

14

4

7

1

 1

 -   

 76 

9

10

4

177

302

267

114

 151

 50

 1,084 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

3

 3 

 4,801 

 4,724 

 4,750 

 4,850 

 4,889 

 4,780 

 4,523 

 4,644 

 4,714 

 42,675 

4,843

4,755

4,794

5,058

5,200

5,063

4,642

 4,799

 4,773

43,927

 32,387.00 

 16,060.40 

 22,484.00 

 24,773.00 

 17,840.00 

 10,532.00 

 11,906.00 

 17.00 

  -   

 135,999.40 

 142,328.00 

 18,003.00 

 10,752.00 

 652,256.00 

 2,027,029.00 

 2,648,654.00 

 984,560.00 

 1,655,019.00 

  582,295.00 

 8,720,896.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 4,303.69 

 4,303.69 

 462,790.00 

 448,050.00 

 373,070.00 

 559,250.00 

 467,470.00 

 504,410.00 

 368,530.00 

 401,480.00 

 404,910.00 

 3,989,960.00 

1,642,376.94

984,153.07

930,867.00

1,897,314.00

2,716,013.00

3,384,496.00

1,493,417.00

 2,105,366.00

1,039,478.69

16,193,481.70
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีที่ดินฯภาษีบ�ารุงท้องที่ ค่าธรรมเนียม

เก็บขยะ

135,999.40 4,303.69 

3,342,322.61 

89 76 31,084 42,675 

8,720,896.00 

3,989,960.00 

จ�านวนเงิน

จ�านวนราย

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 3O มิถุนายน 2563

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด คสล. 

ต่อจากรางระบายน�้าเดิม บ้านสวนเศรษฐกิจ 30 (ซอย 12) 

ถึงเขตทางรถไฟ และจากเขตทางรถไฟถึงถนนเลี่ยงเมือง

ชลบุรี หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวนและหมู่ท่ี 1 ต.หนองรี ก่อสร้าง
ปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด 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  
ลกึ 1.60 เมตร ในวงเงนิงบประมาณ 6,333,333.33 บาท การด�าเนนิการ 
ก่อสร้างปรับปรุงดังกล่าว เพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหาการระบายน�้าท่วมขัง 
ในพื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และบ้านเรือน
ของประชาชนผู้อยู ่อาศัย อีกทั้งเพื่อให้รางระบายน�้ามีมาตรฐานและ 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้การด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จ 
เป็นที่เรียบร้อย

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด 

คสล. ห้วยทวน จากถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ถึงซอยบ้าน

สวน - หนองข้างคอก 31 หมู่ท่ี 1 ต�าบลหนองข้างคอก  
มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบาย
น�้าเปิด คสล. ช่วงท่ี 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร  
ลกึ 2.00 เมตรช่วงที ่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  
เพือ่เป็นการเร่งแก้ปัญหาการระบายน�า้ท่วมขังในพ้ืนที ่ทีส่่งผลกระทบ 
ต่อสภาพแวดล้อมของชมุชน และบ้านเรอืนของประชาชนผูอ้ยูอ่าศยั 
อกีทัง้เพือ่ให้รางระบายน�า้มมีาตรฐานและมปีระสิทธภิาพ ซึง่ขณะนี้
ด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงไปแล้วกว่า 80% 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์สวนสาธารณะ 

หมู่บ้านกีรติ (วัดชมภูแก้ว) บริเวณสวนสาธารณะ

หมู่บ้านกีรติ (วัดชมภูแก้ว) หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านสวน  
มปีริมาณงานก่อสร้างปรบัปรงุดงันี ้ก่อสร้าง คสล. หนา 0.15 เมตร 
ผิวพิมพ์ลายพื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างที่เก็บขยะขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร จ�านวน 
1 หลัง ในวงเงินงบประมาณ 1,550,000 บาท เพื่อปรับปรุง 
ภมูทิศัน์ของสวนสาธารณะในหมูบ้่านให้มคีวามสวยงามเป็นระเบยีบ 
เรยีบร้อย พร้อมส�าหรบัการใช้งานของคนในชุมชน  และเป็นสถานท่ี 
ท�ากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน ซ่ึงขณะนี้ด�าเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงไปแล้วกว่า 70% 

 โครงการวางท่อระบายน�้าเหล่ียม ค.ส.ล. พร้อม

ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนเล่ียงเมือง

เชื่อมถนนบ้านสวน 9 ถึงถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ 1 

และหมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านสวน มีประมาณงานก่อสร้างปรับปรุง
ดังนี้ วางท่อระบายน�้าเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. บริเวณถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมถนนบ้านสวน 9 ถึงถนนเพชร
บ้านสวน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านสวนในวงเงินงบประมาณ 
3,536,600 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นผิวจราจรของถนนเส้นดังกล่าว
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งานต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อ
ปรับปรุงรางระบายน�้าจากเดิมให้มีประสิทธิภาพในการระบายน�้า
มากยิ่งขึ้น เป็นการเร่งการระบายน�้าที่อาจส่งผลให้เกิดน�้าท่วมขัง
ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงไปแล้ว 20%

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด ค.ส.ล. “ห้วยทวน” ตั้งแต่ถนน

พงษ์ประเสริฐถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน และหมู่ที่ 1 ต.หนองข้างคอก 

มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด 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 เพือ่เป็นการเร่งแก้ปัญหา
การระบายน�้าท่วมขังในพื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และบ้านเรือนของประชาชน
ผู้อยู่อาศัย อีกทั้งเพื่อให้รางระบายน�้ามีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้การด�าเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน�้า บริเวณถนนสุขุมวิทตัดกับ 

ถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 17 หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน มปีรมิาณงานก่อสร้างปรบัปรงุดงันีก่้อสร้าง
ปรับปรุงระบบระบายน�้าเหลี่ยม 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�้าท่วมขัง 
เนือ่งจากเม่ือมีปรมิาณน�า้ฝนท่ีตกลงมาเป็นจ�านวนมาก ท�าให้มีน�า้ท่วมขงัอยูถ่นนเพยีงฝ่ังเดยีว โดยมีการ
ขุดท่อเพื่อเป็นทางลอดระบายน�้าออกจถดีๆากพื้นที่ ซึ่งขณะนี้การด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จ 
เป็นที่เรียบร้อย และมีการเปิดช่องทางจราจรให้สัญจรตามปกติแล้ว
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www.bansuan.go.th  นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลนตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
ถนนพระยาสัจจา ต�าบลบ้านสวน 
อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 121/2543

ปณ.บางปลาสร้อย

อัตราคาบริการรถสุขา ทม.บานสวน
อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล

ลูกบาศกละ 250 บาท
ในเขต 1,500 บาท ฟรีคาน้ำมัน ตอวัน/คัน
นอกเขต 2,500 บาท ตอวัน/คัน คาน้ำมันตามระยะทาง

BANSUAN TOWN MUNICIPALITY CHONBURI

ติดต่อเทศบาลเมืองบ้านสวน 038 - 184555

 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฝ่ายปกครอง  ส�านกัปลดัเทศบาล ได้ให้ความอนเุคราะห์
ทีมวิทยากรผู้มีความรู้ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ในการให้ความรู้การซ้อมการดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ ให้กับ บริษัท ชลบุรี ซิตี้ ฮอนด้า ออโตโมบิล จ�ากัด เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้ความรูเ้รือ่งการป้องกนัอคัคภียัและการดบัเพลงิเบือ้งต้น เป็นการป้องกนัความเสยีหายทีเ่กดิ
จากอัคคีภัยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนฝึกฝนวิธีการให้
ความช่วยเหลอืการบรรเทาความเดอืดร้อนทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้เฉพาะหน้า และระยะยาวแก่ผูเ้ข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

ทาสีขอบทางขาวแดง (ห้ามจอด) บริเวณถนนสุขุมวิท ถนนพระยาสัจจา โดยรอบโรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง

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

ทาสีขอบทางขาวด�าเกาะกลางถนน บริเวณแยกบายพาสบ้านบึง        อัคคีภัย ค�านี้ หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วท�าให้เกิด
ความสูญเสียหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สิน ชีวิต หรือแม้แต่ทางด้านจิตวิทยา ซึ่งไม่อาจ 
มองข้ามด้านนี้ไปได้ หลายคนตกอยู่ในภาวะภวังค์ เมื่อฟื้นจากภาวะภวังค์ จะเริ่มกระบวนการ 
ในการตัดสินใจว่าจะต้องปฏิบัติการอย่างไร จึงมีหลักการดับเพลิงแบบชาวบ้าน เป็นการดับเพลิง
ขนาดเล็ก ซึ่งอาคารบ้านเรือนท่ีไม่สลับซับซ้อน ฉะนั้นเกิดที่ไหนดับที่นั่น โดยเฉพาะมีข้อควรจ�า
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย คือ
 1. การปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือน 2. ต้องรู้ว่าไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร
 3. ต้องรู้ว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดใดใช้ดับไฟประเภทใด  4. ต้องใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง
 5. อุปกรณ์ฉุกเฉินต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา 6. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 7. ต้องปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินโดยเคร่งครัด

 จิตวิทยากับอัคคีภัยจึงเป็นเรื่องส�าคัญพร้อม ๆ ไปกับการฝึกซ้อมการดับเพลิง ฉะนั้นเราคง
มองผ่านไปเสียไม่ได้ เมื่อเกิดอัคคีภัยแล้ว อย่าคิดว่าเป็นโชคชะตา แต่นั่นคือความประมาทเลินเล่อ
ของเรานั่นเอง

 อุบัติเหตุรถยนต์เกิดไฟลุกไหม้ เกิดขึ้นได้ในหลากหลายสาเหตุ ทั้งกรณีรถยนต์ที่ติดแก๊ส  
และทัง้ทีร่ถยนต์ไม่ได้ตดิแก๊ส และไม่ได้เกดิอบุตัเิหต ุแต่เกดิขึน้ขณะก�าลงัขบัรถระหว่างการเดนิทาง  
ซึ่งท�าให้เราเกิดความสงสัยว่าสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้น้ัน เกิดเพราะอะไร อาจจะเป็นหน่ึงใน
กรณีดังต่อไปนี้
 1. เกิดจากความบกพร่องของหน้าสัมผัสที่กระแสไฟฟ้าต้องไหลผ่าน 
 2. เกิดจากการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า 
 3. เกิดการช�ารุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรง
 4. โอริง หัวฉีด เกิดการรั่วไหลในจังหวะที่หัวเทียนจุดระเบิดแหวนยาง (O-RING) 
 5. น�้ามันหล่อลื่นรั่ว

งานรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ส�านักปลัดเทศบาล

ให้ความรู้เร ื่องการป้องกันอัคคีไฟกับผู้ประกอบกิจการในเขตเทศบาล กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน”

สาเหตุและการรับมือกับอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถยนต์

ความรู้ทั่วไปและจิตวทิยาเมื่อต้องรับมือกับเหตุอัคคีภัย 

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้รถ
 1. ผู้ขับขี่ควรตั้งสติ        2. รีบน�ารถจอดข้างทางทันที

 3. ดับเครื่องยนต์ เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันที ปิดสวิตซ์กุญแจ  

เพ่ือป้องกันการเกิดประกายไฟ จนอาจจะน�าไปสู ่การเกิด  

เพลงิไหม้ และรวมถึงท�าการหยดุการท�างานของชิน้ส่วน 

ระบบเชื้อเพลิงที่ส�าคัญอย่างปั๊มน�้ามัน

 เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง ส�านักปลัด
เทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สภ.เมืองชลบุรี ท�ากิจกรรมจิตอาสา ทาสีขอบทางขาวแดง  
(ห้ามจอด) บริเวณถนนสุขุมวิท ถนนพระยาสัจจา โดยรอบโรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง ทาสีขาวด�า 
แบริเออร์คอนกรีต แยกโบว์ลิ่ง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี และทาสีขอบทางขาวด�า 
เกาะกลางถนน บริเวณแยกบายพาสบ้านบึง เพื่อลดปัญหาด้านการเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจร 
ในชุมชนและถนนสาธารณะ


