
แบบประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 
 เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน ประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการในงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 39,778,500.00บาท               
เพ่ือแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด                      
เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ดังนี้ 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
(กว้างxยาวxหนา) 

สถานที่
ดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านสวน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน โดยมีรายละเอียด
ไม่น้อยกว่าทีก่ำหนด ดังนี้ อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น  
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที ่7/2564  

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

บ้านสวน 

371,000 

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ข้างบ้าน เลขที่ 22/19 
หมู่ที่  1 ตำบลหนองข้าง
คอก 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 380.00 เมตร หรือ 
พ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,867.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร ยาวรวม 380.00 เมตร บ่อพักทุกระยะ 
ไมเ่กิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 36 บ่อ)  
และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร ยาวรวม 8.00 เมตร บ่อพักขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวนบ่อ 1 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ  
จำนวน 37 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
บ้านสวน เลขที ่12/2564 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

บ้านสวน 

3,508,000 

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
ค.ส.ล.บริเวณด้านท้าย
หมู่บ้านพาศิริ 9 (ต่อจาก
ถนนเดิม) หมู่ที่  4 ตำบล
หนองข้างคอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.50 เมตร ยาวรวม 69.00 เมตร
หรือพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 433.50 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 2 ฝั่ง ยาวรวม 138.00 เมตร 
บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อย
กว่า 15 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหลอ่ จำนวน 15 ฝา 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน 
13/2564  

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

บ้านสวน 

781,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
(กว้างxยาวxหนา) 

สถานที่
ดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ภายในซอยบ้ านสวน  - 
พงษ์ประเสริฐ 6 หมู่ที่ 3 
ตำบลบ้านสวน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 1.00 – 5.50 เมตร ยาวรวม 227.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 923.00  ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ยาวรวม 227.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 
10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 22 บ่อ)  
พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 30 ฝา รายละเอียดตาม 
แบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที ่8/2564 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

บ้านสวน 

1,928,000 

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ภาย ใน ซอยสาธารณ ะ 
แยกจากถนนบ้านสวน 11 
ข้างบ้านเลขที่ 74/7  
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 54.00 เมตร หรือ 
พ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ยาวรวม 54.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน
10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 6 บ่อ) พร้อม 
ฝาเหล็กหล่อ จำนวน 6 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 15/2564 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

บ้านสวน 

446,000 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
เปิด ค.ส.ล. บริเวณห้วยกรวด 
จากหมู่ บ้ านกี รติ  3 ถึ ง
สะพานข้างสำนักวิปัสสนา
วิเวกอาศรม หมู่ที่ 5 
ตำบลบ้านสวน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน 
เลขที ่10/2564 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

บ้านสวน 

8,914,000 

7 โครงการก่อสร้างลานพื้น
พรุนน้ ำ พร้อมติดตั้ งรั้ ว
ตะแกรงเหล็กกันตก 
บริเวณรางระบายนำ้ค.ส.ล. 
ห้วยกรวด หลังเมืองทอง 
อพาร์ทเม้นท์ หมู่ที่ 6 
ตำบลบ้านสวน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานพรุนน้ำจอดรถได้  
ประกอบด้วยฐานค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร และพ้ืนพรุนน้ำ  
หนา 0.06 เมตร ด้านบนพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  
380.00 ตารางเมตร และลานพ้ืนพรุนน้ำหนา 0.06 เมตร  
พ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 674.00 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กกันตกความยาวไม่น้อยกว่า  
146.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
บ้านสวน เลขที ่9/2564 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

บ้านสวน 

1,911,000 

8 โครงการก่อสร้าง 
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด  
เทศบาลเมืองบ้านสวน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด  
เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
อาคารพักพิงสุนัขจรจัด ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร จำนวน 2 หลัง ,รั้ว  
พร้อมงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที ่16/2564 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง
บ้านสวน 

15,314,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
(กว้างxยาวxหนา) 

สถานที่
ดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายน้ำประปา 
บรเิวณภายในซอยสาธารณะ 
ข้างบริษัทพีพี แอนด์พี
อาร์ดแวร์ เลขที่ 36/117 
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน 
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
    - วางท่อ PB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร 
SDR 13.5 ความยาว 50 เมตร   
    - วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร 
PN 6 (Class 100) ความยาว 202 เมตร 
    รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค  
เขต 1  เลขที ่PWA 1 - 64 CB005 หนังสือการประปา 
ส่วนภูมิภาค เขต 1 ที ่มท 55310 / 1736 ลงวันที ่
17 กุมภาพันธ์ 2564  (เป็นจำนวนเงิน 160,067 บาท) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

บ้านสวน 

160,100 

10 โครงการติดตั้งรั้วตะแกรง 
เหล็กกันตก บริเวณราง
ระบายน้ำภายในหมู่บา้น 
แกรนด์ชล หมู่ที่ 6  
ตำบลบ้านสวน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตดิตั้งรั้วตะแกรงเหล็กกันตก 
บริเวณรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านแกรนด์ชล 
ความยาวไม่น้อยกว่า 119.00 เมตร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที ่11/2564 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

บ้านสวน 

226,000 

11 โครงการปรับปรุงผนงั
ระเบียงอาคารอเนกประสงค ์
เทศบาลเมืองบา้นสวน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการปรับปรุงผนังระเบียงอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน จำนวนไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม.  
 - รื้อถอนผนังเกล็ดอลูมิเนียม จำนวนไม่น้อยกว่า 395 ตร.ม. 
 - ผนังเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดแบบเส้นตรง อบสี สำเร็จรูป 
โครงคร่าว อลูมิเนียมกล่อง จำนวนไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม.  
 - ผนังเกล็ดอลูมิเนียมใช้วัสดุเดิมติดตั้งใหม่ จำนวนไม่น้อย
กว่า 395 ตร.ม.  
 รายละเอียดตามตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน 
เลขที ่19/2564 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

บ้านสวน 

911,000 

12 โครงการปรับปรุงพื้นลาน
หน้าอาคารอเนกประสงค์ 
เทศบาลเมืองบ้านสวน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการปรับปรุงพ้ืนลานหน้า 
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - รื้อถอนพ้ืนผิวเดิม พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,268 ตร.ม.  
 - ปูพื้นกระเบื้องหินเทียม พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,268 ตร.ม. 
 รายละเอียดตามตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน 
เลขที ่14/2564 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

บ้านสวน 

2,090,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
(กว้างxยาวxหนา) 

สถานที่
ดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงระบบสาย
สัญญากล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) บริเวณทางข้าม
รถไฟ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบสายสัญญาณกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) บริเวณ ทางข้ามรถไฟ โดยดำเนินการรื้อย้าย
สายเส้นใยแก้วนำแสงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
จำนวน 4 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. บริเวณทางข้ามรถไฟ ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 6 
    - งานดันท่อลอดด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling 
1 - 75 มม. HDPE, PN 10 ระยะไม่น้อยกว่า 90 เมตร 
    - งานสร้างทอ่โค้ง 1 - 3 นิ้ว ขึ้นเสา (Riser) จำนวน 2 จุด 
    - สายเส้นใยแก้วนำแสงซิงเกิลโหมด ชนิดติดตั้งภายนอก    
อาคารแบบ Arss 6 คอร์ ระยะไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร 
    - เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร  
จำนวน 2 ต้น 
    พร้อมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. บริเวณทางข้ามรถไฟ ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 26 
    - งานดันท่อลอดด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling  
1 - 75 มม. HDPE, PN 10 ระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
    - งานสร้างท่อโค้ง 1 - 3 นิ้ว ขึ้นเสา (Riser) จำนวน 2 จุด 
    - สายเส้นใยแก้วนำแสงซิงเกิลโหมด ชนิดติดตั้งภายนอก   
อาคารแบบ Arss 6 คอร์ ระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
    - เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
จำนวน 2 ต้น 
    พร้อมค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 
 3. บริเวณทางข้ามรถไฟ ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 20 
    - งานดันท่อลอดด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling 
1 - 75 มม. HDPE ,PN 10 ระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร 
    - งานสร้างท่อโค้ง 1 - 3 นิ้ว ขึ้นเสา (Riser) จำนวน 2 จุด 
    - สายเส้นใยแก้วนำแสงซิงเกิลโหมด ชนิดติดตั้งภายนอก    
อาคารแบบ Arss 6 คอร์ ระยะไม่น้อยกว่า 200 เมตร 
    - เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
จำนวน 2 ต้น 
    พร้อมค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 
 4. บริเวณทางข้ามรถไฟ ถนนบ้านสวนหนองข้างคอก 
    - งานดันท่อลอดด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling 
1 - 75 มม. HDPE ,PN 10 ระยะไม่น้อยกว่า 200 เมตร 
    - งานสร้างท่อโค้ง 1 - 3 นิ้ว ขึ้นเสา (Riser) จำนวน 2 จุด 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

บ้านสวน 

3,218,400 






