ต้อนรับปีกุน ๒๕๖๒
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ได้รับคัดเลือกโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ให้เข้ารับรางวัล “ประชาบดี”
และเข็มเชิดชูเกียรติประจำ�ปี 2561

เทศบาลเมืองบ้านสวน
เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านสวน นำ�โดย นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน รองปลัดเทศบาล
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี ปีงบประมาณ 2561 ณ ตึกสันติไมตรี
(หลังนอก) ทำ�เนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
       อ่านต่อหน้า 5

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น
ในโครงการด้าน “การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต”
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ประกาศ
ผลการคัดเลือกให้ เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นองค์กร
ที่ทำ�คุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำ�บาก โดย
นายจักรวาล ตัง้ ประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
เข้ า รั บ รางวั ล “ประชาบดี ” และเข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ
ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 					
     อ่านต่อหน้า 5

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายก
เทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ซึง่ มีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
							

อ่านต่อหน้า 5
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ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
บรมนาถบพิตร

วั น จั น ทร์ ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 เวลา
08.00 น. พนั ก งานเทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ว างพวงมาลาถวายราชสั ก การะ
เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคตพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โดยมี น ายภั ค รธรณ์
เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
ในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี

น้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ในช่วงเช้าเวลา 06.00 น.
เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน นำ � โดย นายจั ก รวาล ตั้ ง ประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายมนัส เดชชีวะ รองนายก
เทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ร่วมพิธบี �ำ เพ็ญกุศล เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอพระพุทธสิหงิ ค์
อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเวลา 08.00 น. เข้าพิธวี างพวงมาลา
และถวายบั ง คมถวายราชสั ก การะ ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

ในช่ ว งเย็ น เวลา18.30 น. นายชั ย เดช ชิ ต วิ เ ศษ
รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน
ุ
เข้าร่วมพิธจี ดุ เทียน เพือ่ เป็นการน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ของทุกปี ณ สนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

ร่วมทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป
วางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลทำ�บุญตักบาตร
แด่พระสงฆ์ 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเวลา 08.30 น.
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี ในช่วงเย็นเวลา 18.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียน
และถวายบังคม เพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

วั น อั ง คารที่ 16 ตุ ล าคม 2561 เวลา 9.00 น.
นายจั ก รวาล ตั้ ง ประกอบ นายกเทศมนตรี เ มื อ งบ้ า นสวน
นำ�คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน
ร่วมทำ�กิจกรรม บำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ วัดธรรมนิมิตต์ ตำ�บลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
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จากใจ..นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
..สวัสดีครับ
พี่น้องชาวบ้านสวนทุกท่าน
กลับมาพบกันอีกครัง้ นะครับ กับวารสาร ทีน่ .ี่ ..บ้านสวน
เพือ่ รายงานผลการดำ�เนินการข่าวสารเรือ่ งน่ารูท้ เี่ ป็นประโยชน์
ต่อพีน่ อ้ งประชาชน ก่อนอืน่ ผมขอกล่าวถึงเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีเป็นอย่างยิง่
ทีเ่ ทศบาลเมืองบ้านสวนเรา มีโอกาสได้รบั รางวัลอันทรงเกียรติ
ถึง 3 รางวัลในปีนี้ คือ รางวัลแรก รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 ประเภททั่วไป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่ ซึง่ จัดโดยคณะกรรมการ
กระจายอำ�นาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาล
ได้สง่ โครงการเยีย่ มบ้าน เยีย่ มใจเพือ่ นผูพ้ กิ าร เข้าร่วมประกวด
ทำ�ให้ได้รับรางวัล 2,000,000 บาท จากนายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล เมือ่ วันพุธที่
17 ตุลาคม 2561 รางวัลที่ 2 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นในโครงการด้าน “การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวติ ” จากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 และรางวัลที่ 3 รางวัล “ประชาบดี”
และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำ�ปี 2561 ด้านองค์กรทีท่ �ำ คุณประโยชน์
แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำ�บาก จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย
ได้รบั ประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 รางวัล
ทีไ่ ด้รบั ทัง้ สามรางวัลในครัง้ นี้ เกิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย
นับเป็นกำ�ลังใจที่จะสร้างพลังให้พวกเราตั้งใจทำ�งานต่อไป
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน ซึง่ บ้านสวนของเรากำ�ลังก้าวเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุอย่างเต็มรูปแบบ รางวัลทีไ่ ด้รบั ทำ�ให้เรามัน่ ใจว่า
เราพร้อมสำ�หรับการดูแลผู้สูงอายุให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดี
ซึง่ เทศบาลจะมุง่ มัน่ รักษามาตรฐานนีไ้ ว้เพือ่ ประโยชน์สขุ ของพีน่ อ้ ง
ประชาชนชาวบ้านสวนต่อไป

บทบรรณาธิการ
..สวัสดีครับ
พี่น้องชาวบ้านสวน
ที่เคารพรักทุกท่าน
วารสารที่ นี่ บ้ า นสวน
ฉบับนี้ยังคงอยู่ในช่วงของสภาวะ
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย วันหนึ่ง
จึ ง มั ก มี ทั้ ง ฝนตกและแดดจ้ า
ลมพัดเย็นๆ บ้างไม่ถงึ กับหนาว
อย่ า ลื ม รั ก ษาสุ ข ภาพ

ธันวาคมเป็นเดือนสิน้ สุดในไตรมาสแรกของเทศบาล โครงการ
หลายๆ โครงการที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง
ประชาชนกำ�ลังเริม่ ดำ�เนินการ ในฉบับนีเ้ ราได้น�ำ แผนดำ�เนินงาน
มาลงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและตรวจสอบกันนะครับ
แต่ยังมีอีกหลายโครงการที่พี่น้องประชาชนแจ้งความเดือดร้อน
เข้ามา แต่ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเร็ววันนี้พวกเรา
จะลงไปประชาคม เพือ่ รับฟังปัญหาของพีน่ อ้ งประชาชนเพือ่ นำ�มา
จัดทำ�แผนพัฒนาเทศบาลเพิม่ เติม ก็มาร่วมประชาคมกันนะครับ
ทุกปัญหาเรารับฟังและพยายามแก้ไขแต่กต็ อ้ งเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ทวี่ างไว้นะครับ ขอให้ใจเย็นๆ ทุกข์ของพีน่ อ้ งประชาชน
ล้วนเป็นหน้าที่ที่เทศบาลจะต้องดำ�เนินการทั้งสิ้น แต่บางเรื่อง
ไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีทนั ใด แต่เราจะไม่ละเลยต่อปัญหานะครับ
เทศบาลขอเชิญประชาชนร่วมเดิน - วิง่ ในกิจกรรม “บ้านสวนรัน
2019” ในคอนเซปต์ “RUN FOR LOVE” ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันอาทิตย์ที่
10 กุมภาพันธ์ 2562 จุดประสงค์ของการจัดงานในครัง้ นี้ จะนำ�เงินทีไ่ ด้
จากการจัดงานมอบให้กับกองทุนผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง
ซึง่ เทศบาลกำ�หนดจะจัดทุกปี ปีละหนึง่ ครัง้ เพือ่ ให้กองทุนนีส้ ามารถดูแล
ผู้ด้อยโอกาสได้ตลอดไป เนื่องจากปัจจุบันเงินกองทุนมีไม่เพียงพอ
ต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และเทศบาล
ไม่สามารถนำ�งบประมาณมาดำ�เนินการได้ จำ�เป็นจะต้องใช้เงินนอก
งบประมาณมาดำ�เนินการ ดังนั้นเพื่อสานต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์
และดูแลคนด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดี ผมขอเชิญชวน
พี่น้องประชาชนมาร่วมกันออกกำ�ลังกายพร้อมร่วมทำ�บุญด้วยกัน
มากันเยอะๆ นะครับ ซึ่งท่านจะมาเป็นคู่หรือมาทั้งครอบครัว
ได้ทั้งนั้นนะครับ
ด้วยในโอกาสการเข้าสู่ศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
อีกทั้งเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นวันตรุษจีน ในวารดิถีที่เป็นมิ่งมงคลนี้
ผมขออำ � นาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง
อย่าเจ็บ อย่าจน ทำ�กิจการค้าขอให้รุ่งเรืองมั่งคั่งกันทั่วหน้าทุกๆ ท่าน
เลยนะครับ

ให้ห่างไกลโรคภัยไว้เป็นดีที่สุด
สำ�หรับในช่วงนี้ กระผมมีข่าวสารจะมานำ�เสนอหลาย
เรือ่ งด้วยกัน ประชาสัมพันธ์งานวิง่ การกุศล Bansuan Run 2019
Run for Love (Peacook Series II) ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวน
จัดเป็นครัง้ ที่ 2 กำ�หนดจัดกิจกรรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
มีการแข่งขัน2ประเภทคือระยะทาง6.8 กิโลเมตร และ12 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์เพือ่ มอบรายได้ให้กบั กองทุนผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ
และผูป้ ว่ ยติดเตียงในเขตเทศบาล จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกัน
ออกกำ�ลังกายและทำ�กิจกรรมอันเป็นกุศลร่วมกัน เรื่องที่ 2
ที่ อ ยากจะบอกกล่ า วประชาสั ม พั น ธ์ คื อ การเปิ ด ใช้ อ าคาร
ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนหลังใหม่ที่ขณะนี้เปิดให้
บุคคลทั่วไปได้มาใช้บริการแล้ว ซึ่งอาคารหลังนี้สมบูรณ์แบบ
ด้วยระบบ แสง สี และเสียง พร้อมอุปกรณ์อ�ำ นวยความสะดวก
ครบครัน โดยกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมแบบย่อมเยา นอกจากนี้
อาคารลานกีฬาในร่ม (โดม) ของเราซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

หนังสือพิมพ์ ทีน่ .ี่ ..บ้านสวน ฉบับนี้ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ทีเ่ ป็นประโยชน์ดา้ นในเล่มให้พนี่ อ้ งประชาชนได้รบั ทราบโดยทัว่ กัน
และขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน หากท่านมีข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะใดๆ ทีต่ อ้ งการให้เทศบาลนำ�ไปแก้ไขปรับปรุง
หรือต้องการรับทราบรายละเอียดเรื่องอื่นใด ท่านสามารถ
แจ้งเข้ามาได้ตามช่องทางทีเ่ ทศบาลได้จดั ไว้ เช่น เว็บไซต์เทศบาล
www.bansuan.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1132 หากใช้มอื ถือ
โทร 038-184555 นะครับ หรือแจ้งมาทาง Facebook :
เทศบาลเมืองบ้านสวน หรือมาแจ้งได้ทสี่ �ำ นักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
หรือผ่านประธานชุมชนในชุมชนของท่าน ทุกข้อแนะนำ�หรือ
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลพร้อมจะนำ�มาเพื่อการแก้ไข
ไปสู่การพัฒนาบ้านสวนของเรา พบกันใหม่ฉบับหน้า

สวัสดีครับ..

ขณะนี้ ก็ ไ ด้ ก่ อ สร้ า งเสร็ จ แล้ ว ซึ่ ง พร้ อ มให้ บุ ค คลทั่ ว ไป
มาขออนุญาตใช้ทำ�กิจกรรมต่างๆ แล้วเช่นกัน ทั้งนี้ติดต่อ
ขอทราบรายละเอียดการขออนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมได้ที่
สำ�นักปลัดเทศบาล ชัน้ 2 หรือหมายเลข 038-184555 ต่อ 3
และเรือ่ งสุดท้ายเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ชืน่ ชม และร่วมยินดีเป็นอย่างยิง่
กับท่านนายกจักรวาล ตั้งประกอบ หรือนายกเอกของพวกเรา
ในโอกาสนีไ้ ด้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตปริญญาเอก
สาขาการพั ฒ นาธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมและทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
จากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
โดยสมเด็ จ พระเทพรั ต น์ ร าชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทคบางนา
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ
ด้วยความปรารถนาดี..

คณะผู้จัดทํา กองบรรณาธิการ
1. นายพิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์

รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล

2. นางนิตยา เจนทวีพรกุล

รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.สํานักคลัง

3. นางอัญชลี จันทรกรานต์

หน.สํานักปลัดเทศบาล

4. นางสาวอรวี บุญกัลยา
5. นางขนิษฐา โพธิสินธุ์
6. นางสาวเพ็ญประภา สําเภาแก้ว

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองการศึกษา
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

7. นางสาวสิรวี วงษ์บํารุงจิตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
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รายงานกิจกรรมงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง สำ�นักปลัดเทศบาล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำ�นักปลัด
เทศบาลมี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาสาธารณภั ย แก่
ประชาชนหลากหลายด้ า น เช่ น กำ � จั ด สั ต ว์ มี พิ ษ จั บ อสรพิ ษ
ติดเครื่องสูบน้ำ� เพื่อระบายน้ำ�ให้กับบ้านเรือนประชาชนที่ประสบ
อุทกภัย ตัดต้นไม้ทสี่ ร้างความเดือดร้อนให้กบั บ้านเรือนประชาชน
บริการน้ำ�อุปโภค
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ยังได้มีการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดั บ เพลิ ง เบื้ อ งต้ น และอพยพหนี ไ ฟให้ กั บ พนั ก งานเทศบาล
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นในเขตเทศบาล ตลอดจนผู้ นำ � ชุ ม ชน
ในเขตเทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน รวมไปถึ ง การต้ อ นรั บ
คณะศึ ก ษาดู ง าน ด้ า นป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จากหน่วยงานต่างๆ

เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่
ตรวจสอบความเรียบร้อยในเขตชุมชน
เจ้าหน้าทีง่ านเทศกิจ ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบความเรียบร้อยภายในเขตชุมชนของเทศบาล ตามทีไ่ ด้รบั แจ้ง
จากประชาชน และได้ด�ำ เนินการปรับปรุง แก้ไขให้ถกู ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมาย
เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยมีการลงพืน้ ทีต่ รวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามสถานทีต่ า่ งๆ
ดังนี้

ตีเส้นจราจรหน้าวัดใหม่บ้านสวน

เปลี่ยนเครื่องหมายการจราจรเลี้ยวซ้าย
ผ่านตลอด ไปติดตั้งข้างโรงเรียนชลชาย

เปลี่ยนเสายางจราจรล้มลุก
แยกไฟแดงวิรัตน์ศิลป์

ตีเส้นชะลอความเร็วในซอยบ้านสวนสุขุมวิท 25

อำ�นวยความสะดวกด้านการจราจร
เหตุนำ�้ท่วมถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ ปากซอย 9

เปลี่ยนแบตเตอรี่สัญญาณไฟกระพริบ
ปากซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 3

ตีเส้นชะลอความเร็วหน้า บริษัท TMC จำ�กัด
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รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประเภททั่วไป รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 2,000,000 บาท
ต่อจากหน้า 1

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำ�นวน 200,000,000 บาท
และกำ�หนดวิธกี าร คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ รับรางวัลนัน้
บัดนี้ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดำ�เนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอประกาศผลการคั ด เลื อ กองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั รางวัลการบริหารจัดการทีด่ ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวม 148 แห่ง ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลตามผลการคัดเลือกของ
คณะอนุกรรมการ เพือ่ คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหาร
จัดการทีด่ ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำ�นวน 6 คณะ ทีค่ ณะอนุกรรมการ
กำ�หนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพือ่ ให้เป็นรางวัลสำ�หรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ จำ�นวนรวม 79 แห่ง ดังนี้
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ประเภทโดดเด่น จำ�นวน
5 รางวัล
1.2 เทศบาลตำ�บล ประเภทโดดเด่น จำ�นวน 6 รางวัล
1.3 องค์การบริหารส่วนตำ�บล ประเภทโดดเด่น จำ�นวน 6 รางวัล
1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ประเภททั่วไป จำ�นวน
6 รางวัล
1.5 เทศบาลตำ�บล ประเภททั่วไป จำ�นวน 9 รางวัล
1.6 องค์การบริหารส่วนตำ�บล ประเภททั่วไป จำ�นวน 9 รางวัล
1.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบ
สุดท้าย จำ�นวน 38 รางวัล
2. องค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวั ล ที่ มี ผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา
ตามที่คณะอนุกรรมการกำ�หนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน
เพือ่ ให้เป็นรางวัลสำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กำ�หนด จำ�นวน
รวม 69 รางวัล รายชื่อปรากฏตามบัญชีแนบท้าย
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเป็นไปตามข้อ 9 ของประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็น
รางวัลสำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่
13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ความเป็นมาของโครงการ
เทศบาลเมืองบ้านสวน มีคนพิการทีอ่ ยูใ่ นการดูแลของเทศบาล
จำ�นวน 568 คน (พ.ศ. 2557) ผูบ้ ริหารท้องถิน่ จึงเล็งเห็นความสำ�คัญ
และต้ อ งการให้ ค นพิ ก ารมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี จึ ง กำ � หนดกิ จ กรรม
เยี่ยมบ้านคนพิการทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ นำ�โดย ผู้บริหารท้องถิ่น
เจ้ า หน้ า ที่ ก องสวั ส ดิ ก ารสั ง คม พยาบาลวิ ช าชี พ เพื่ อ สร้ า งขวั ญ
และกำ�ลังใจให้คนพิการ ตรวจสุขภาพ ร้อยละ 70 ส่วนใหญ่ไม่เปิดใจ
ไม่กล้าบอกปัญหา ไม่ยอมรับ ต่อต้านการดูแลของเจ้าหน้าที่และ
ส่วนใหญ่ปดิ ตนเองไม่ยอมออกสูส่ งั คม ด้วยเหตุนี้ เทศบาลเมืองบ้านสวน
จึ ง หารื อ กั บ ชมรมคนพิ ก ารเทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน ซึ่ ง จั ด ตั้ ง เมื่ อ ปี
พ.ศ. 2555 ปรับแนวทางการลงเยีย่ มบ้านคนพิการใหม่อกี ครัง้ ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านสวนมีจำ�นวนผู้พิการ
เพิม่ ขึน้ จากเดิมเป็นจำ�นวน 964 คน ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ เพิม่ การเยีย่ มเยียน
คนพิการ โดยให้ชมรมเยี่ยมบ้านคนพิการด้วยกัน
โดยปรับกลยุทธ์ให้ชมรมคนพิการเยี่ยมบ้านคนพิการด้วยกัน
ผู้แทนชมรมที่ลงเยี่ยมบ้านนั้น ประกอบด้วยคนพิการประเภทต่างๆ
ได้แก่ คนพิการทางการเคลือ่ นไหว ทางการเห็น ทางการได้ยนิ ทางการพูด
และสื่อความหมาย พร้อมกับพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลชลบุรี
ล่ามภาษามือ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อำ�นวยความสะดวก
ในการเดินทางลงเยีย่ มบ้านคนพิการทีอ่ ยูใ่ นเขตเทศบาล เดือนละ 1 ครัง้
โดยลงเยีย่ มคนพิการและครอบครัว เพือ่ สร้างขวัญกำ�ลังใจ ตรวจสุขภาพ
เบือ้ งต้น สอบถามปัญหาความต้องการของคนพิการและประชาสัมพันธ์
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการด้วยกัน จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ดังกล่าว ทำ�ให้เพื่อนผู้พิการสามารถเข้าใจเข้าถึงคนพิการด้วยกัน
ยอมรับ เปิดใจ สร้างแรงบันดาลใจ กล้าออกสู่สังคม ได้ช่วยเหลือกัน

เข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำ�ปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น
ในโครงการด้าน “การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

ต่อจากหน้า 1
ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
เข้ารับรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำ�ปี 2561 จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะองค์กร
ที่ทำ�คุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำ�บาก ซึ่งมีผลการดำ�เนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2558 – 2560 ได้จัดสรรงบประมาณ 3,0378,175 บาท ช่วยเหลือ
ผู้อยู่ในสภาวะยากลำ�บาก จำ�นวน 4,277 ราย
ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั เทศบาลเมืองบ้านสวน ตระหนักถึงชีวติ ของผูด้ อ้ ยโอกาส
ทางสังคม การปกป้องคุ้มครองสิทธิ การมีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง การได้รับบริการอย่างรวดเร็ว
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยมีเป้าหมายสำ�คัญให้การยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำ�บาก มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม การสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐ รวมทัง้ การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ผอู้ ยูใ่ นสภาวะ
ยากลำ�บากได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์

รวมทัง้ ครอบครัวคนพิการได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ ส่งผลให้
เข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มมากขึ้น
ความโดดเด่น และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจเพื่อนผู้พิการ โดยชมรมคนพิการ
เทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงคนพิการ และสามารถ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์
“FD Happiness Model” (Friend of Disabled Happiness Model)
เพื่อนผู้พิการสร้างความสุขให้เพื่อนพิการด้วยกัน ทำ�ให้เข้าใจ เข้าถึง
เพื่อนผู้พิการด้วยกัน เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน สร้างโอกาสเปิดใจ
สร้างขวัญและกำ�ลังใจ กล้าออกสู่สังคมคนพิการ เห็นคุณค่าในชีวิต
ของตนเอง รวมทั้งได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้
ยังมีกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแบบบูรณาการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการนำ�เสนอภาคประชาชน
ทำ�ให้การขับเคลื่อนนวัตกรรมนี้ มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน
ผลจากการดำ�เนินงานโครงการทำ�ให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
เป็นต้นมา คนพิการมีขวัญและกำ�ลังใจเห็นคุณค่าในชีวิตของตนเอง
กล้าสู่สังคม คนพิการได้รับการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
คนพิการและครอบครัวได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
กับตนเองและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ได้เข้าถึงสิทธิ เกิดความเท่าเทียม
ทางโอกาส นอกจากนีค้ นพิการยังได้รบั ความช่วยเหลือจากการประสาน
ส่ ง ต่ อ ของชมรมคนพิ ก ารและจากกองทุ น สวั ส ดิ ก ารคนบ้ า นสวน
คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้จากการใช้กายอุปกรณ์ ได้รับ
การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนือ่ งจากหน่วยงานต่างๆ มีความรูแ้ ละพัฒนา
ทักษะเพื่อนำ�ไปประกอบอาชีพทำ�ให้คนพิการมีงานทำ�

เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ลงานการปฏิบตั งิ านดีเด่น ในโครงการด้าน
“การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต” จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีพลเอกอนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
ทัง้ นี้ เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการดูแลผูส้ งู อายุ โดยการจัดตัง้
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุเทศบาลเมืองบ้านสวนขึน้ เพือ่ ในการดำ�เนินกิจกรรมโครงการต่างๆ
ในการสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง รวมทั้ ง การดำ � เนิ น งาน
ตามองค์ประกอบตามมาตรฐาน ครบทัง้ 5 ด้าน ในรูปแบบของระบบสุขภาพชุมชน โดยความร่วมมือ
ของชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ
ที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีเป้าหมายสำ�คัญ
คื อ การทำ � ให้ ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ได้ รั บ การดู แ ลสุ ข ภาพอย่ า งทั่ ว ถึ ง
และให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีรายชื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามแนวทางประชารัฐ
อย่างต่อเนื่องจนวาระสุดท้าย
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กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน
ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาส

ประมวลภาพกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน
(ออมวันละบาท)

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ดำ�เนินการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ
คนบ้านสวน” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
ในสังคม สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ที่ขาดโอกาส จัดสวัสดิการบรรเทา
ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยทีย่ ากจนด้อยโอกาส ผูป้ ว่ ย
คนเร่รอน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ที่ประสบความยากลำ�บากในการดำ�รงชีวิต
รวมทัง้ การสงเคราะห์ในเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา
และมีภูมิลำ�เนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม โดยมีการลงพื้นที่
ดูแลผูด้ อ้ ยโอกาสเป็นประจำ�ทุกเดือน และมอบข้าวสาร เงินสด และผ้าอ้อมสำ�เร็จรูปให้แก่ผปู้ ว่ ยติดเตียง
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส บริจาคสมทบทุนได้ที่บัญชี “กองทุนสวัสดิการ
คนบ้านสวน” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 981 - 1- 04785 - 5 สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) ลงพืน้ ทีม่ อบสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุน
สวัสดิการทีส่ มาชิกจะได้รบั มีทงั้ หมด 8 ด้าน ได้แก่ สวัสดิการการเกิด สวัสดิการการศึกษา สวัสดิการการบวช
สวัสดิการการเกณฑ์ทหาร สวัสดิการการสร้างครอบครัว สวัสดิการผู้สูงวัย สวัสดิการการเจ็บป่วย
และสวัสดิการการเสียชีวิต

กิจกรรมลงเยี่ยมบ้านคนพิการ
และประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทม.บ้านสวน

โครงการอบรมอินเทอร์เน็ต
และการสื่อสารเพื่อประชาชน

คณะกรรมการชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลชลบุ รี และกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ได้ ล งเยี่ ย มบ้ า นคนพิ ก ารเพื่ อ เป็ น การสร้ า งขวั ญ
และกำ�ลังใจให้คนพิการ สามารถดำ�รงชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีความสุข และมอบถุงยังชีพแก่คนพิการ
เป็นประจำ�ทุกเดือน นอกจากนั้นคณะกรรมการชมรมคนพิการ ได้นำ�ข้อมูลจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
คนพิการเข้าที่ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและช่วยเหลือ
คนพิการ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ปรึกษา หารือ และวางแผนการดำ�เนินงานร่วมกัน ระหว่าง
ชมรมคนพิการกับหน่วยงานของเทศบาล รวมถึงคนพิการได้พบปะสังสรรค์และทำ�กิจกรรมร่วมกัน

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการอบรม
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน หลักสูตร
“การใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน” ระหว่างวันที่ 25
ถึง 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงรำ�แพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชน
สามารถใช้ ส มาร์ ท โฟนและอิ น เทอร์ เ น็ ต เบื้ อ งต้ น ได้
เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางการรั บ รู้ แ ละการสื่ อ สารข้ อ มู ล
ข่ า วสาร รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ แ ละประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมรับข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครั ฐ ได้ โดยจั ด อบรมให้ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
โทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟน การใช้ โ ปรแกรมสนทนา
บนสมาร์ทโฟน เช่น Line, Facebook วิธีการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เช่น Google, Google Maps
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้สูงอายุและประชาชน
ในเขตเทศบาล จำ�นวน 60 คน
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แนะนำ�คณะกรรมการชุมชนที่ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ จำ�นวน 11 ชุมชน
เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิม ทีค่ รบวาระ จำ�นวนทัง้ สิน้ 11 ชุมชน
โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี รายละเอียดดังนี้
ชุมชนที่มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 จำ�นวน 7 ชุมชน ได้แก่
ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน ชุมชนบ้านสวนสวัสดี ชุมชนแพร เพชร แก้ว ชุมชนหนองบัวขาว ชุมชนเพชรบ้านสวน ชุมชนบ้านพักตำ �รวจ
และชุมชนบ้านบ่อบุญทอง
และชุมชนที่มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 จำ�นวน 4 ชุมชน ได้แก่
ชุมชนบ้านหนองตะโก ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต ชุมชนบ้านสวนสามัคคี และชุมชนศูนย์ฝึกอบรมตำ�รวจฯ

ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน

ชุมชนแพร เพชร แก้ว

ชุมชนบ้านสวนสวัสดี

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
1. นางสาวเฉลา เดชชีวะ
2. นางสาวสุวรรณา แผ้วฉ่�ำ
3. นางสาวสุคนธ์ ติสนธิ
4. นางจงดี ติสนธิ
5. นางอุไรวรรณ อินทรอุดม
6. นางยุพา จิตรเจริญ
7. นางสาวจริยา พูลเจริญ
แถวหลัง จากซ้ายไปขวา
1. นายวิโรจน์ ธรรมสาโร
2. นายยงยุทธ์ ธุวะประดิษฐ์

รองประธานชุมชน
ฝ่ายสาธารณสุข
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายการศึกษา
เลขานุการ
ประธานชุมชน
ฝ่ายพัฒนา
ฝ่ายปกครองและป้องกัน
ฝ่ายการคลัง

ชุมชนบ้านพักตำ�รวจ
จากซ้ายไปขวา
1. นายจำ�เรียง อินทรมงคล
2. นางสมบุญ พฤกษานิตย์
3. นางประไพพัฒน์ วงษ์จันทร์
4. นางสาววาสนา คำ�สมศรี
5. นางสาวนิด น้อยศรี
6. นางนาตยา อาคะวงค์
7. นางฉลวย ฟักเฟื่อง
8. นายณัฐนันท์ ชลวิริยะนันท

ประธานชุมชน
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายพัฒนา
ฝ่ายสาธารณสุข
เลขานุการ
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
รองประธานชุมชน

ชุมชนเพชรบ้านสวน

จากซ้ายไปขวา
1. นายวีระ อิทธิศานต์
2. นายชาญเกียรติ พลเดช
3. นางสาวกัญญา บุญส่ง
4. นางกนกวรรณ สังข์ศิริ
5. นางธนวันต์ ตั้งกฤตสิริสุข
6. นางสาวกรองแก้ว ปุจฉาการ
7. นางสาววรรณี สุทธิเจริญ
8. นายสันติ บุญธรรม
9. นายนิธิ สังข์ศิริ

ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายปกครองและป้องกัน
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสาธารณสุข
ฝ่ายพัฒนา
เลขานุการ
รองประธานชุมชน
ประธานชุมชน

ชุมชนศูนย์ฝึกอบรมตำ�รวจฯ

จากซ้ายไปขวา
1. ด.ต.ธนนชัย นิลเนตร
2. ร.ต.อ.ธนู ทุมมานนท์
3. ร.ต.ต.สุนัน อานทอง
4. ร.ต.อ.หญิงวาสนา ไชยชนะ
5. ด.ต.อภิชาติ นาเมืองรักษ์
6. ด.ต.นิติญาณ บินรัมย์
7. ร.ต.อ.กิ่งเพ็ชร เพิ่มพูล

ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการคลัง
เลขานุการ
ฝ่ายปกครองและป้องกัน
ฝ่ายพัฒนา
รองประธานชุมชน

จากซ้ายไปขวา
1. นางกัญญาวีณ์ รอดสการ
2. นางณีรนุช จันทร์มาลา
3. นางสาหร่าย สุขเกษม
4. นายอดิศักดิ์ สุขเกษม
5. นายจรินทร์ สุขเกษม
6. นางสาวประนอม สายแก้ว
7. นางสาวศศิธร อุทรทัย
8. นางสาวปินิดา เกตุภูงา

ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายสาธารณสุข
ฝ่ายปกครองและป้องกัน
ประธานชุมชน
รองประธานชุมชน
เลขานุการ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม

ชุมชนหนองบัวขาว

จากซ้ายไปขวา
1. นายประยูร สุระสิทธิ์
2. นางสาววิจิตร สำ�ราญ
3. นางสาวนงนุช โชคดี
4. นางสาวสมพร เจริญผล
5. นางย้อย แซ่โก
แถวหลัง จากซ้ายไปขวา
1. นายเสวก จาริยะศิลป์
2. นายปิยะ สำ�ราญ

ประธานชุมชน
ฝ่ายพัฒนา
เลขานุการ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายการศึกษา
รองประธานชุมชน
ฝ่ายปกครองและป้องกัน

ชุมชนบ้านสวนสามัคคี

จากซ้ายไปขวา
1. นางสาวอุษา คชวัฒน์
2. นางนลินลักษณ์ ปฐมสวัสดิ์
3. นางสาวอำ�พร ศรีสุข
4. นางมยุรี จิตรใสเย็น
5. นายสมนึก จิตรใสเย็น
6. นายสมยศ ไทยทรง
7. นางพลอยนภัส อัศวอุดม
8. นางปรางค์ พัฒนกุลวรพงศ์
9. นางหวล วรรณไพเราะ

เลขานุการ
รองประธานชุมชน
ฝ่ายการคลัง
ประธานชุมชน
ฝ่ายพัฒนา
ฝ่ายปกครองและป้องกัน
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสาธารณสุข

แนะนำ�คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน
เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ประกาศแต่งตัง้ คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวนชุดใหม่ เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560
มาตรา 33 วรรค 3 โดยมีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็ก
และเยาวชนและปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ กำ � หนดแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพืน้ ที่
รวมทั้ ง ดำ � เนิ น การอื่ น ที่ จำ � เป็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของพระราชบัญญัตินี้

จากซ้ายไปขวา
1. ด.ต.สมปอง ฟองดา
2. นางละแม่ง กาญจนวิจิตร
3. นางกฤตยา อินทรำ�พรรณ
4. นางสาวรัตติยา บรรพต
5. นางสาวนิสากร เธียรวิวัฒน์นุกูล

ฝ่ายปกครองและป้องกัน
ฝ่ายการคลัง
ประธานชุมชน
ฝ่ายการศึกษา
รองประธานชุมชน

ชุมชนบ้านบ่อบุญทอง

จากซ้ายไปขวา
1. ร.อ.สุรัตน์ วงศาโรจน์
2. นายบุญช่วย หงส์พรรคมนุญ
3. นางสมิตานันท์ รุจิราวาณิชย์
4. นางบังอร วงศาโรจน์
5. นางอุทัยวรรณ หงส์พรรคมนุญ
6. นางอัจฉรา วิเชียรพงษ์
7. นางสาวสุพิชฌาย์ รุจิราวาณิชย์

รองประธานชุมชน
ฝ่ายการคลัง
ประธานชุมชน
เลขานุการ
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายปกครองและป้องกัน
ฝ่ายสาธารณสุข

ชุมชนบ้านหนองตะโก

จากซ้ายไปขวา
1. นางวรรณเพ็ญ สุระสิทธิ์
2. นางวิลัย ตันสุริวงค์
3. นางสาวณัศฐริชา ทวนดิลก
4. นางสาวอริสา พงษ์พระเกตุ
5. นายไฉน ทวนดิลก
6. นางสาวสุนันท์ ทวนดิลก
7. นางสาวณัชธ์ดวงพร เสือพงษ์
8. นางพรรณพัชร ทวนดิลก
9. นางขวัญเรือน หาญประทุม

ฝ่ายสาธารณสุข
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการคลัง
รองประธานชุมชน
ฝ่ายปกครองและป้องกัน
ประธานชุมชน
เลขานุการ
ฝ่ายพัฒนา
ฝ่ายสวัสดิการสังคม

ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต

จากซ้ายไปขวา
1. นางทองคำ� แก้วทิพยเนตร
2. นางสาวนาฐยา อาจวารินทร์
3. นางสาวแสงดาว แซ่อึ๊ง
4. นางนาง แสนมุงคุณ
5. นางบุญแถม อาจวารินทร์
6. นางสาวจันทร วรวาส

ฝ่ายปกครองและป้องกัน
รองประธานชุมชน
ประธานชุมชน
ฝ่ายสาธารณสุข
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
เลขานุการ
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โครงการ

แผนดำ�เนินงานโครงการและกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 13 หมู่ที่ 8 ตำ�บลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนเนินยายวาส)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวนศุขประยูร 17
ข้างบ้านเลขที่ 229/170 หมู่ 8 ตำ�บลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเนินยายวาส)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ�เปิด คสล. “ห้วยทวน” ตั้งแต่ถนนพงษ์ประเสริฐถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 3
ตำ�บลบ้านสวน และหมู่ที่ 1 ตำ�บลหนองข้างคอก (เสนอโดย ชุมชนห้วยทวน)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ� พร้อมฝาเหล็กหล่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ทุกชุมชน)

1
2
3
4
5

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพคู่เศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ
โครงการส่งเสริมการดำ�เนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำ�บลบ้านสวน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน

1
2
1
2
3

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาส

210,800
495,000

ต.ค. - มี.ค.
ม.ค. - มิ.ย.

3,037,000

ต.ค. - มิ.ย.

151,000

ต.ค. - มี.ค.

49,366,000

ต.ค. - ก.ย.

16,000,000

ต.ค. - ก.ย.

150,000
150,000
60,000
60,000
60,000

ต.ค. - ก.ย.
พ.ค. - ก.ค.
พ.ค. - ก.ค.
ก.ค.
พ.ค. - มิ.ย.

60,000
60,000
40,000
30,000

ม.ค., มิ.ย.
ก.ค. - ส.ค.
ก.ค.
มี.ค.

60,000
100,000
30,000
100,000
100,000
12,000,000

พ.ย. - มิ.ย.
ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค. - มิ.ย.
พ.ย. - ส.ค.
ต.ค. - ก.ย.

30,000
30,000
100,000
35,000
40,000
100,000

ธ.ค.
ส.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
เม.ย.
พ.ค.

810,000
10,000
19,332,000
100,000
50,000
50,000
4,248,300
150,000
60,000

ธ.ค.
พ.ค.
ต.ค. - ก.ย.
ธ.ค. - มิ.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ก.พ. - มี.ค.
ต.ค. - ก.ย.
ก.ค. - ก.ย.
ส.ค.

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ�เศรษฐกิจทางทะเล
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการลดมลพิษจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการธนาคารขยะ
โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน
โครงการเมืองบ้านสวนสะอาดหน้าบ้าน น่ามอง พร้อมบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น
โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น
โครงการค่ายพุทธบุตร
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา
โครงการศีลธรรมสร้างคนเยาวชนสร้างธรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

4.1 แผนงานการศึกษา
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน สำ�หรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 3
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(หลักสูตรท้องถิ่น)
โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้
โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โครงการเข้าร่วมแข่งขันผลงานทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)
4.2 แผนงานสาธารณสุข
โครงการควบคุมจำ�นวนสุนัขไม่มีเจ้าของ
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการแม่สมส่วน ลูกสมวัย สานสายใยครอบครัว
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน
โครงการตลาดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย
โครงการแกนนำ�สุขภาพยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต
โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค
โครงการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคน�้ำ ดื่ม/น�้ำ แข็ง, ตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการโตแล้วรู้จักรักให้เป็น
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล
โครงการรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์
โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ คนไข้ติดบ้านติดเตียง
โครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติดเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการครอบครัวล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงานแกนนำ�สุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โครงการสุขภาพดี สดใส ด้วยการออกกำ�ลังกาย ตามหลัก 3 อ.
โครงการวัยกลุ่มเสี่ยงสุขภาพดี สมวัย ลดปัจจัยเสี่ยงอ้วนลงพุง
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการเด็กไทยไร้พุง
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบกิจการขายของชำ�/มินิมาร์ท/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
โครงการเสริมสร้างความฉลาดทางปัญญา(IQ) ทางอารมณ์ (EQ) และทางสังคม (SQ)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการโภชนาการสมวัย เพื่อเด็กปฐมวัยสุขภาพดี
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก
โครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2562

ก.พ. - ก.ค.
200,000
ธ.ค. - ก.ค.
130,000
70,000 พ.ย.-ธ.ค. , มิ.ย.
ม.ค.
60,000
ธ.ค.
450,000
ต.ค. - ก.ค.
10,000
พ.ค. - มิ.ย.
5,000
มี.ค.
40,000
มิ.ย. - ก.ค.
52,000
ม.ค. - ก.พ.
100,000
ธ.ค.
30,000
พ.ย.
ธ.ค.
62,000
พ.ย. - ก.ค.
15,000
พ.ค.
25,000
พ.ย.
75,000
ต.ค.
มิ.ย.
150,000
150,000 พ.ย. , ก.พ. - มี.ค.
ม.ค.
400,000
พ.ค.
90,000
ต.
ค
.
ธ.
ค
.
,
เม.
ย
.
- มิ.ย.
23,000
ม.ค. - มี.ค.
14,040
พ.ค.
49,000
พ.ย. - ธ.ค.
52,000
เม.ย.
17,800
เม.ย.
12,000
3,000
819,000
250,000
80,400

ม.ค. - ก.พ.
ธ.ค. - มิ.ย.
เม.ย.
ม.ค.

ที่

โครงการ

1
2
3
4
5

โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำ�งานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยห่างไกล of
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
โครงการแบ่งปันความฝันสร้างสรรค์อนาคต
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้าน
โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ
โครงการกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน
โครงการสนับสนุนการดำ�เนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการเพิ่มกำ�ลังการผลิตโรงผลิตน�้ำ ดื่มชุมชน
4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เติมประสบการณ์ด้านกีฬา สำ�หรับเด็กและเยาว
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต
โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้ เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
4.6 แผนงานงบกลาง
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน

1
2
3

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีว
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำ�ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้า
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรต
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดตั้งสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำ�นักปลัดเทศบาล
โครงการจัดทำ�เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีและเพิ่มเติม
โครงการจัดทำ�แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
โครงการจัดทำ�วารสาร ที่นี่...บ้านสวน
โครงการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน
โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”
โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสว
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับกา
และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำ�ปีงบประมาณ 2562
โครงการเทศบาลรายงานประชาชน
โครงการจัดทำ�ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านภาษีท
โครงการประชาสัมพันธ์การชำ�ระภาษีท้องถิ่น
โครงการสำ�รวจข้อมูลภาคสนามเพื่อติดตามเร่งรัดผู้ค้างชำ�ระภาษี
โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบ
โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง
6.3 แผนงานการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา
6.4 แผนงานสาธารณสุข
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการจัดทำ�แผนชุมชน
โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่
โครงการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำ�บลบ้านสวน
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี
โครงการประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ�
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสวัสดิการสังคม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำ ชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
โครงการวันชุมชนสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือ
โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน
6.7 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพ
กองช่าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
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ffice syndrome

นสวน

น

วชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาส

27,000
70,000

ต.ค. - พ. ค.
พ.ย., เม.ย., ก.ค.

600,000
150,000
20,000
100,000
200,000
50,000
60,000
200,000
320,000
5,000,000

เม.ย.
ธ.ค. - ม.ค.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ก.ค. - ส.ค.
ม.ค. - มี.ค.
พ.ย. - ธ.ค.
ธ.ค. - ม.ค.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.

1,885,884

ม.ค. - ก.ค.

120,000
120,000
250,000
100,000
80,000
100,000
200,000

ก.ค. - ส.ค.
ก.พ.
ม.ค.
มี.ค. - เม.ย.
ก.พ.

63,760,800
10,704,000
1,068,000
198,200
1,841,900

ส.ค.
เม.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ก.ค.
ก.พ.

100,000
50,000
70,00

ม.ค. - มี.ค.
ธ.ค. - เม.ย.
พ.ค. - ก.ค.

วิตและทรัพย์สิน

านสวน

ที่

1
2
3
4

1
2
3
4
5

วน
ารจัดทำ�แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2

ท้องถิ่น

บาลเมืองบ้านสวน

�ตำ�บลบ้านสวน

องบ้านสวน

พของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง

ต.ค. - ก.ย.
ม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - มี.ค.
มี.ค. - ส.ค.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค., เม.ย.
เม.ย. -พ.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
มี.ค. - พ.ค.
ม.ค. - มี.ค.

325,280
34,000
150,000
100,000
210,000
150,000

ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ธ.ค.
ก.ค. - ก.ย.
ก.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ธ.ค.
ก.ค. - ก.ย.

100,000
150,000

พ.ค. - ก.ค.
เม.ย. - มิ.ย.

171,000

ม.ค.

150,000
300,000
560,000

ก.พ.
ก.พ. - มี.ค.
ธ.ค.

100,000
130,000
15,000
100,000
15,000
100,000
60,000
1,200,000
500,000
20,000
300,000
18,000
50,000
70,000

ต.ค. - ก.ย.
พ.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ม.ค. - มี.ค.
ม.ค. - พ.ค.
พ.ย. - ม.ค.
มี.ค.
ต.ค. - ก.ย.
ก.ค. - ส.ค.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ธ.ค.
ต.ค. - ม.ค.

150,000

มิ.ย. - ส.ค.

300,000

ธ.ค. - มี.ค.

ครุภัณฑ์
งบประมาณ(บาท)
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำ�หรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำ�นวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท
90,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ� ชนิด NETWORK แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำ�นวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท
15,800
เครื่องสำ�รองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำ�นวน 3 เครื่อง เครื่องละ 5,900 บาท
17,700
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำ�หรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
11,400
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำ�นวน 3 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท
1.2 แผนงานการศึกษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำ�หรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำ�นวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำ�นวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ� ชนิด Network แบบที่ 1(27 หน้า/นาที) จำ�นวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท
เครื่องสำ�รองไฟ ขนาด 1 KVA จำ�นวน 3 เครื่อง เครื่องละ 5,900 บาท
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำ�หรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา ชุดละ 3,800 บาท จำ�นวน 3 ชุด
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำ�นวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท

ไตรมาส

ต.ค. - ธ.ค.
ต.ค. - ธ.ค.
ต.ค. - ธ.ค.
ต.ค. - ธ.ค.

90,000
79,00
15,800
17,700
11,400

ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.

7,900

ต.ค. - ก.ย.

1
2

1.3 แผนงานสาธารณสุข
เครื่องสำ�รองไฟ ขนาด 1 KVA จำ�นวน 4 เครื่อง เครื่องละ 5,900 บาท
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำ�หรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา ชุดละ 3,800 บาท จำ�นวน 2 ชุด

23,600
7,600

ต.ค. - ธ.ค.
ต.ค. - ก.ย.

1
2
3
4

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำ�หรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำ�นวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ� แบบ Network แบบที่ 2 จำ�นวน 1 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท
เครื่องสำ�รองไฟ ขนาด 1 KVA จำ�นวน 2 เครื่อง เครื่องละ 5,900 บาท
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำ�หรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา ชุดละ 3,800 บาท จำ�นวน 2 ชุด

60,000
15,000
11,800
7,600

ต.ค. - มี.ค.
ต.ค. - มี.ค.
ต.ค. - มี.ค.
ต.ค. - มี.ค.

729,000

ม.ค. - มิ.ย.

101,000
1,290,000

ต.ค. - ธ.ค.
ต.ค. - มี.ค.

120,000

ต.ค. - มิ.ย.

400,000

ต.ค. - มี.ค.

500,000
160,000
400,000

ต.ค. - มี.ค.
ต.ค. - มี.ค.
ม.ค. - ก.ย.

17,600
3,850

ต.ค. - ธ.ค.
ต.ค. - ธ.ค.

12,000
18,000

ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.

118,000

ต.ค. - มี.ค.
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ตามหลักธรรมาภิบาล

2,000,000
3,000,000
300,000
50,000
200,000
900,000
100,000
90,000
50,000
350,000
200,000

บัญชีครุภัณฑ์

1

2
3

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ�กว่า 2,000 ซีซี หรือกำ�ลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ�กว่า 90 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำ�นวน 1 คัน
1. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู 		
2. เป็นกระบะสำ�เร็จรูป
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำ�นวน 2 คัน คันละ 50,500 บาท
รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ�กว่า 2,000 ซีซี หรือกำ�ลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต�่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำ�นวน 1 คัน
1. เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก)
2. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
3. มีอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
4. ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำ�สุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร
5. โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
6. มีประตูด้านหลัง
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1
2

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำ�นวน 10 เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท ขนาดกำ�ลังส่ง 5 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ทแบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
โคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light System) จำ�นวน 1 ชุด ชุดละ 400,000 บาท
4. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1
2
3

เครื่องสูบน้ำ�ดับเพลิงชนิดหาบหามจำ�นวน 1 ตัว ตัวละ 500,000 บาท
หัวฉีดน้�ำ ดับเพลิง จำ�นวน 4 หัว หัวละ 40,000 บาท
อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยบนที่สูง จำ�นวน 1 ชุด ชุดละ 400,000 บาท
5. ประเภทครุภัณฑ์สำ�นักงาน
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1
2

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำ�นวน 4 ตู้ ตู้ละ 4,400 บาท
ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จำ�นวน 1 ตู้ ตู้ละ 3,850 บาท
5.2 แผนงานการศึกษา

1
2

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จำ�นวน 1 เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งออกได้ครั้งละ 20 แผ่น จำ�นวน 1 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท
6. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6.1 แผนงานสาธารณสุข

1

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำ�นวน 2 เครื่อง เครื่องละ 59,000 บาท
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ประชุมคณะทำ�งานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองบ้านสวน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน นำ�โดย นายจักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และผู้แทนจากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สาธารณสุข
อำ�เภอเมืองชลบุรี ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ปศุสัตว์อำ�เภอเมืองชลบุรี สาธารณสุขอำ�เภอเมืองชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านสวน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น และประธาน
องค์กรชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะทำ�งานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองบ้านสวน
เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานโครงการควบคุ ม สุ นั ข ไม่ มี เจ้ า ของและโครงการป้ องกั น ควบคุ ม
โรคพิษสุนขั บ้า ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 พร้อมร่วมกันวางแผนการดำ�เนินงาน ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
และสุนัขไม่มีเจ้าของ ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การทำ�งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการโตแล้วรู้จักรักให้เป็น
งานส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการโตแล้วรู้จักรักให้เป็น ประจำ�ปีงบประมาณ
2562 ในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการอบรมให้กบั เยาวชนทัง้ หมด
3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จำ�นวน 82 คน รุ่นที่ 2
โรงเรียนบ้านสวนอุดม จำ�นวน 110 คน รุน่ ที่ 3 โรงเรียนเกษมวิทย์ และโรงเรียนธารทิพย์
จำ�นวน 88 คน เพื่อให้นักเรียนในเขตเทศบาลเมื องบ้ า นสวนเข้ า ร่ ว มการอบรม
ได้รับความรู้ในการปรับพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นให้เหมาะสม

โครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดโครงการเมืองบ้านสวนสดใส
ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม (ครั้ ง ที่ 1) ในวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2561 โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ และขุ ด ลอก
คู ค ลอง บริ เ วณคลองห้ ว ยยายว้ า ถนนศุ ข ประยู ร ม.8 ตำ � บลบ้ า นสวน อำ � เภอเมื อ งชลบุ รี จั ง หวั ด ชลบุ รี
เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมให้เกิดการเคลือ่ นไหวในการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูสงิ่ แวดล้อมในชุมชนของตนเอง และเพือ่ น้อมรำ�ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

โครงการพลังชาวบ้านสวน ต่อต้านยาเสพติด และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด จัดกิจกรรม ชาวบ้านสวนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด
ตามโครงการพลังชาวบ้านสวน ต่อต้านยาเสพติดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมกิจกรรมประชาคมค้นหา
ผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ สารเสพติดให้โทษ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมยูงรำ�แพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำ�นวน 230 คน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถป้องกัน
สารเสพติด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเสพติด

โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำ�งานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยห่างไกล Office Syndrome
งานส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำ�งานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ห่ า งไกล Office Syndrome เพื่ อ ให้ ป ระชาชนวั ย ทำ � งานมี ค วามรู้ ด้ า นการดู แ ลตนเองให้ ห่ า งไกล
จากโรค Office Syndrome ให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรม
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมยูงรำ�แพน ชั้น 5
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน จำ�นวน 100 คน
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ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาล
งานป้องกันและควบคุมโรคฯ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในชุมชนต่างๆ
ในเขตเทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน โดยวั ค ซี น ที่ ฉี ด จะออกฤทธิ์ คุ้ ม กั น ได้ ค รั้ ง ละ 1 ปี โดยภายในเดื อ นพฤศจิ ก ายน
มีการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวดังนี้
จำ�นวน / ตัว
ครั้งที่
วันที่
สถานที่
รวม
สุนัข แมว กระต่าย
1
1 พ.ย. 61 หลังอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน 25
56
30
1
2
6 พ.ย. 61
ตลาดซอย 11 หมู่ 1
39
21
18
3 13 พ.ย. 61
สำ�นักชีนารีวงศ์ หมู่ 2
96
48
48
4 20 พ.ย. 61
ตลาดกิ่งแก้ว หมู่ 5
36
21
15
5 21 พ.ย. 61
ตลาดนัด ซอย 12 หมู่ 6
75
48
27
-

โดยให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 038 - 184555 ต่อ 3104 หรือ 083 - 0670513

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ เข้าตรวจสอบตลาดสดและตลาดนัด ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
จำ�นวน 10 แห่ง โดยเก็บตัวอย่างอาหารปรุงสำ�เร็จและอาหารสด นำ�ไปตรวจหาสารปนเปื้อน
ในอาหารทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพผูบ้ ริโภค เพือ่ เป็นการเฝ้าระวังและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กระตุน้
จิตสำ�นึกให้ผปู้ ระกอบการและผูบ้ ริโภคได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเลือกซือ้ อาหารทีเ่ หมาะสม
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยมีมาตรฐานปราศจากสารปนเปื้อน

โครงการแกนนำ�สุขภาพยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพจิต
งานส่งเสริมสุขภาพ จัดทำ�โครงการแกนนำ�สุขภาพยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพจิต โดยมีการอบรม
ให้ความรู้แก่แกนนำ�สุขภาพนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา ในวัยรุน่ และส่งเสริมป้องกันปัญหาสังคมของวัยรุน่ ให้มสี ขุ ภาพจิตทีด่ ี
และลดความเครียด พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีการอบรม รุ่นที่ 1
นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และรุ่นที่ 2 นักเรียน
โรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จำ�นวน 250 คน

สุขภาพดี สดใส ด้วยการออกกำ�ลังกายตามหลัก 3 อ.

ะ
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โ
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้
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
เต

ย
า
ก
ง
ั
ล
�
ำ
ก
ก
อ
อ
ร
า
ก
ม
ร
กิจกร

เพื่อสร้างการตื่นตัวในการมีสุขภาพที่ดี
ป้องกันการเกิดภาวะโรคอ้วน

ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน
ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น. เป็นต้นไป
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ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำ�ดับ

โรงเรือน
จำ�นวนเงิน
1,234,735.00
534,633.00
501,306.00
7,981,734.00
16,127,696.45
8,235,933.14
6,829,598.67
4,168,972.87
3,878,948.02
2,187,571.00
1,001,527.66
2,186,151.00
54,868,806.81

ว.ด.ป.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
ม.ค. 61
ก.พ. 61
มี.ค. 61
เม.ย. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61
ส.ค. 61
ก.ย. 61
รวม

ป้าย
จำ�นวนเงิน
74,579.00
39,983.00
11,710.00
896,153.00
1,847,614.00
2,071,899.00
1,257,150.00
471,433.00
1,552,469.00
287,301.00
392,836.00
586,483.00
9,489,610.00

ราย
33
25
33
762
1,005
432
223
169
133
108
76
59
3,058

ท้องที่
จำ�นวนเงิน
88,823.10
44,988.20
107,111.55
854,789.10
539,329.96
498,008.05
176,877.65
162,607.70
140,461.30
91,237.05
135,741.70
139,873.25
2,979,848.61

ราย
25
14
6
226
383
283
134
41
59
59
38
31
1,299

ราย
31
19
26
1,149
745
387
230
129
176
72
101
64
3,129

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ
จำ�นวนเงิน
420,300.00
268,540.00
330,470.00
510,840.00
390,290.00
363,980.00
327,820.00
299,360.00
323,140.00
525,060.00
325,240.00
341,210.00
4,426,250.00

รวม
จำ�นวนเงิน
1,818,437.10
888,144.20
950,597.55
10,243,516.10
18,904,930.41
11,169,820.19
8,591,446.32
5,102,373.57
5,895,018.32
3,091,169.05
1,855,345.36
3,253,717.25
71,764,515.42

ราย
4,430
4,734
4,762
4,707
4,263
4,416
4,015
4,013
4,292
4,344
4,487
4,476
52,939

ราย
4,519
4,792
4,827
6,844
6,396
5,518
4,602
4,352
4,660
4,583
4,702
4,630
60,425

รายละเอียดรายรับ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ (หมวด) ตามเทศบัญญัติ
ช่วงเวลารับเงิน
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
ม.ค. 61
ก.พ. 61
มี.ค. 61
เม.ย. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61
ส.ค. 61
ก.ย. 61
รับจริงตัง้ แต่ตน้ ปี
งบประมาณตัง้ ไว้
ผลต่างจากงบประมาณ

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ
และใบอนุญาต

1,398,437.10 4,211,220.00
518,765.00
619,916.20
787,419.00
620,451.55
9,732,976.10 1,544,391.00
758,388.50
18,514,940.41
583,167.70
10,806,164.19
464,175.00
8,263,926.32
472,139.00
4,803,337.57
483,298.40
5,572,202.32
859,769.20
2,566,409.05
559,319.80
1,530,441.36
524,591.80
2,919,884.90
67,349,087.07 11,766,644.40
57,910,000.00 5,829,500.00
9,439,087.07 5,937,144.40

รายได้
จากทรัพย์สิน

รายได้เบ็ดเตล็ด

20,325.00
51,925.00
862,413.43 109,325.00
58,120.00
597,208.68
15,275.00
517,697.29
840,518.86 180,875.00
42,350.00
4,014.88
62,375.00
92,435.00
1,893,806.82
1,234,193.70 227,800.00
1,337,246.87 113,700.00
64,105.00
1,791,893.70
9,078,994.23 1,038,610.00
17,250,000.00 1,950,000.00
-8,171,005.77 -911,390.00

นอกงบประมาณ
รายได้
จากทุน

ภาษีจัดสรร

เงินอุดหนุนทั่วไป

รวมรับตาม
เทศบัญญัติ

60,000.00
60,000.00
200,000.00
-140,000.00

2,962,224.00
46,166,553.38
31,507,809.33
30,263,497.63
28,150,674.32
25,042,485.01
32,834,597.91
30,082,162.60
18,752,186.27
40,168,075.34
26,236,795.73
36,184,117.62
348,351,179.14
294,100,000.00
54,251,179.14

38,786,071.00
33,427,798.00
3,452,916.00
12,375.00
19,007,698.00
870,603.00
18,079,164.00
156,925.00
746,859.00
114,540,409.00
121,144,000.00
-6,603,591.00

8,592,206.10
86,143,230.58
67,315,216.31
45,649,109.41
47,956,975.52
37,465,585.76
60,616,762.11
35,420,014.17
27,724,531.81
63,135,411.29
29,934,428.76
42,231,452.02
552,184,923.84
498,383,500.00
53,801,423.84

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์
136,287.09
153,502.09
137,667.09
139,047.09
-5,550.00
560,953.36
560,953.36

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
1,076,000.00
20,000.00
1,096,000.00
1,096,000.00

รวมทั้งสิ้น
8,592,206.10
87,355,517.67
67,315,216.31
45,802,611.50
47,956,975.52
37,465,585.76
60,774,429.20
35,420,014.17
27,724,531.81
63,135,411.29
30,073,475.85
42,225,902.02
553,841,877.20

ยอดรวมรายรับคิดเป็นร้อยละ 110.80 ของเทศบัญญัติ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ช่วงเวลาเบิกจ่าย

งบบุคลากร
เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ�
ฝ่าย
การเมือง

547,060.00
ต.ค. 60
547,060.00
พ.ย. 60
547,060.00
ธ.ค. 60
547,060.00
ม.ค. 61
547,060.00
ก.พ. 61
547,060.00
มี.ค. 61
547,060.00
เม.ย. 61
547,060.00
พ.ค. 61
547,060.00
มิ.ย. 61
547,060.00
ก.ค. 61
537,026.45
ส.ค. 61
527,620.00
ก.ย. 61
จ่ายรวมตัง้ แต่ตน้ ปี 6,535,246.45
งบประมาณตัง้ ไว้ 6,535,360.00
-113.55
ผลต่างจากงบประมาณ

ลูกจ้าง
ประจำ�
2,139,869.67 172,960.00
2,063,927.42 172,960.00
2,092,960.00 172,960.00
2,092,960.00 172,960.00
2,367,670.00 172,960.00
2,366,860.00 172,960.00
2,420,889.35 175,910.00
2,377,920.00 175,910.00
2,392,980.00 175,910.00
2,392,980.00 175,910.00
2,274,170.00 175,910.00
2,274,170.00 175,910.00
27,257,356.44 2,093,220.00
27,284,909.00 2,100,570.00
-27,552.56 -7,350.00
ข้าราชการ

การเบิกจ่าย
งบดำ�เนินการ

งบลงทุน

ค่าจ้างชั่วคราว
ภารกิจ-ทั่วไป

ค่าตอบแทน

5,702,414.82
5,651,999.00 372,858.80
5,601,763.10 24,287.00
5,525,379.00 219,384.00
5,659,817.14 318,100.00
5,536,776.72 271,150.00
5,508,214.17 277,140.97
5,477,652.35 241,860.00
5,324,253.33 442,590.75
5,478,714.83 317,770.00
5,624,282.57 196,626.00
5,667,814.12 8,316,583.50
66,759,081.15 10,998,351.02
67,072,220.00 11,612,600.00
-313,138.85 -614,248.98

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

71,400.00
1,788,611.34
1,449,181.76
3,789,563.44
860,356.74
3,169,369.50
904,380.84
4,830,060.48
1,672,662.78
1,315,272.48
3,763,859.24
4,546,033.14
28,160,751.74
29,433,046.00
-1,272,294.26

74,454.30
252,174.42
812,296.68
1,303,229.09
1,340,994.19
2,338,083.85
242,052.75
4,124,374.28
2,048,259.14
1,071,611.63
2,852,293.34
4,869,570.38
21,329,394.05
22,679,950.00
-1,350,555.95

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
393,335.85
491,086.71
89,874.62
201,563.57
899,085.98
309,449.81
157,459.66
723,726.34
138,962.37
342,736.43
640,549.96
753,850.90
5,141,682.20
5,586,300.00
-444,617.80

รายจ่ายอื่น

งบกลาง

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

- 14,995,313.71
- 5,893,819.07
5,815,250.00
- 23,009,406.76
- 5,853,479.07
- 16,926,105.23
- 5,775,932.07 359,790.00
6,074,135.00
- 26,107,823.17
- 5,766,459.07 415,130.00
3,657,000.00
- 21,929,253.72
- 5,869,209.67 237,000.00
1,518,250.00
25,042,970.84
- 8,214,510.96 598,500.00
2,481,900.00
- 18,595,773.81
- 5,729,966.07 150,800.00
2,824,000.00
- 10,993,060.23 648,394.01 2,478,450.00 35,442,467.69
- 6,211,842.07 1,586,500.00 2,382,650.00 22,923,670.44
3,319,950.00
- 5,702,973.07 16,800.00 18,509,000.00 39,190,778.44
1,523,960.00
- 5,740,643.57 46,690.00 2,371,600.00 25,747,611.13
-562,362.17 30,000.00 19,945,296.43 10,191,470.00 158,827,011.00 215,562,967.30
26,652,082.83 30,000.00 91,697,191.35 14,251,074.01 184,568,711.00 485,474,142.24
27,215,485.00 30,000.00 99,793,724.00 14,469,500.00 184,569,836.00 498,383,500.00
-563,402.17
-1,125.00 -12,909,357.76
- -8,096,532.65 -218,425.99
ยอดรวมรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 97.41 ของเทศบัญญัติ
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บัญชีรายละเอียด รายรับจริง

บัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง

ประจำ�ปีงบประมาณ 2561

รายการ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีบ�ำ รุงท้องที่
- ภาษีป้าย
- อากรการฆ่าสัตว์

รหัสบัญชี

รวม

41100000
41100001
41100002
41100003
41100004

ประจำ�ปีงบประมาณ 2561

รายรับจริง
ปี 2561

ประมาณการ

47,000,000.00
1,900,000.00
9,000,000.00
10,000.00
57,910,000.00

54,874,806.81
2,980,938.26
9,489,610.00
3,732.00
67,349,087.07

25,000.00
3,500.00
300,000.00
3,400,000.00
350,000.00
80,000.00

30,797.50
1,900.00
209,902.50
4,426,250.00
360,100.00
104,350.00

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ�ำ หน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
- ค่าธรรมเนียมการแพทย์
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- ค่าปรับผู้กระทำ�ผิดกฎหมายจราจรทางบก
- ค่าปรับผู้กระทำ�ผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
- ค่าปรับผู้กระทำ�ผิดกฎหมายสาธารณสุข
- ค่าปรับผู้กระทำ�ผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ค่าปรับการผิดสัญญา
- ค่าใบอนุญาตรับทำ�การเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำ�หรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�ำ หน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
- ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
รวม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
- ค่าขายแบบแปลน
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวม
หมวดรายได้จากทุน
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวม

41200000
41210004
41210005
41210007
41210008
41210009
41210010

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำ�หนดแผนฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภาษีสุรา
- ภาษีสรรพสามิต
- ค่าภาคหลวงแร่
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมฯ ที่ดิน
รวม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำ�หรับดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ�
รวม
รวมรายรับ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น
รวม

42000000
42100000
2,000,000.00
42100001
42100002 110,000,000.00
42100004 83,000,000.00
42100005 14,000,000.00
42100006 14,000,000.00
42100007 25,000,000.00
600,000.00
42100012
500,000.00
42100013
42100015 45,000,000.00
294,100,000.00
43000000
43100000
43100002 121,144,000.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

41210011
41210012

1,500.00
500.00

420.00

41210013
41210025
41210029
41219999
41220002
41220005
41220007
41220009
41220010
41230001
41230003
41230004

65,000.00
60,000.00
8,000.00
140,000.00
400,000.00
1,000.00
1,000.00
200,000.00
20,000.00
700,000.00
45,000.00

71,150.00
36,308.00
8,070.00
140,560.00
408,300.00
420.00
1,000.00
136,000.00
4,939,161.40
32,000.00
770,750.00
68,000.00

41230006
41230007
41230008
41239999

10,000.00
8,000.00
3,000.00
8,000.00
5,829,500.00

11,000.00
6,430.00
495.00
3,280.00
11,766,644.40

16,500,000.00
750,000.00
17,250,000.00

28,500.00
8,155,053.17
895,441.06
9,078,994.23

950,000.00
1,000,000.00
1,950,000.00

388,900.00
649,710.00
1,038,610.00

200,000.00
200,000.00

60,000.00
60,000.00

41300000
41300002
41300003
41300003
41500000
41500004
41599999
41600000
41600001

44000000
44100000
44100001
44100002

รายการ
รายจ่ายตามเทศบัญญัติ
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ�)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน

รวม
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ�)
ค่าใช้สอย
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

114,540,409.00

121,144,000.00
498,383,500.00

114,540,409.00
552,184,923.84

-

560,953.36
1,096,000.00
1,656,953.36

498,383,500.00

553,841,877.20

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ประมาณการ

50000000
51100000
52100000
52200000
53100000
53200000
53300000
53400000
54100000
54200000
55100000
56100000

99,793,724.00 91,697,191.35
6,535,246.45
6,535,360.00
96,457,699.00 96,109,657.59
11,612,600.00 10,998,351.02
29,433,046.00 28,160,751.74
22,699,950.00 21,329,394.05
5,141,682.20
5,566,300.00
14,469,500.00 14,251,074.01
184,569,836.00 184,568,711.00
30,000.00
30,000.00
27,215,485.00 26,652,082.83
498,383,500.00 485,474,142.24

51100000
52200000
53200000
54100000
54200000

498,383,500.00

255,853.36
305,100.00
20,000.00
150,000.00
926,000.00
1,656,953.36
487,131,095.60

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียนพาณิชย์

สำ�นักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลเมืองบ้านสวน ปี พ.ศ. 2554 - 2561
ปี พ.ศ.
2554
จัดตั้งทะเบียนพาณิชย์
158
เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
44
เลิกทะเบียนพาณิชย์
39
แก้ไขอื่นๆ ไม่ต้องจดทะเบียน
9
รวม 250
รายการ

250

ปี พ.ศ.
2555
128
37
36
19
220

ปี พ.ศ.
2556
108
36
40
19
203

ปี พ.ศ.
2557
141
34
33
4
212

ปี พ.ศ.
2558
124
37
30
2
193

ปี พ.ศ.
2559
133
23
31
1
188

ปี พ.ศ.
2560
142
36
46
10
234

ปี พ.ศ.
(30 ก.ย.61)
102
16
17
2
137

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ปี พ.ศ.2554 - 2561
220

234
203

212

193

188
137

ปี 2554
7,522,467.38
116,342,996.41
105,718,985.13
14,447,075.29
54,126,024.19
914,926.30
421,786.44
48,856,918.00
348,351,179.14

รหัสบัญชี

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
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จำ�นวนเงิน

จำ�นวนราย
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50,000,000.00

,000.00 , 0%
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, 1,096

30,000,000.00

20,000,000.00

เงินเดือนข ้าราชการ, 27,257,356.44
, 6%

ค่าจ้างประจำ�,
2,093,220.00, 0%

ค่าจ ้างประจํา, 2,093,220.00 , 0%

ค่าจ้างพนักงานจ้าง,
66,759,081.15, 14%

ค่าทีด
� น
ิ และสิง� ก่อสร ้าง,
184,568,711.00 , 38%

ค่าจ ้างพนักงานจ ้าง, 66,759,081.15
, 14%

ค่าตอบแทน,
10,998,351.02, 2%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,
1,096,000.00, 0%

ค่าตอบแทน, 10,998,351.02 , 2%

ค่าใช้สอย,
28,160,751.74, 6%
ค่าใช ้สอย, 28,160,751.74 , 6%

ภาษีอากร,
67,349,087.07, 12%

.07 , 12%
ภาษี อากร, 67,349,087

ุญาต,
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอน
11,766,644.40 , 2%

ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะ

ิ , 9,078,994.23 , 2%
รายได ้จากทรัพย์สน

ภาษีท้องที่

รายได้เบ็ดเตล็ด,
1,038,610.00, 0%
,610.00 , 0%
รายได ้เบ็ดเตล็ด, 1,038

ภาษีป้าย

รายได้จากทุน,
60,000.00, 0%

นเดือนฝ่ ายการเมือง,
ค่าทีเงิ่ด6,535,246.45
ินและสิ่งก่อสร้
าง,
, 1%
184,568,711.00, 38%

เงินเดือนข้าราชการ,
27,257,356.44, 6%

ค่าวัสดุ,
21,329,394.05, 4%

ค่าวัสดุ, 21,329,394.05 , 4%
ค่าสาธารณูปโภค,
5,141,682.20 , 1%

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต,
ค่าครุ2%
ภัณฑ์ , 14,251,074.01 , 3%
11,766,644.40,

ุ , 60,000.00 , 0%
รายได ้จากทน

ภาษีโรงเรือน

1,299

2,979,848.61 4,426,250.00
52,939
3,129

9.14 , 63%
ภาษี จัดสรร, 348,351,17

3,058

10,000,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์,
560,953.36, 0%
ยายน 2561
รายรับ ณ วันที� 30 กัน

40,000,000.00

เงินเดือนฝ่ายการเมือง,
6,535,246.45, 1%

เงินอุดหนุนทั่วไป,
114,540,409.00, 21%

ประสงค,์
เงินอุดหนุนทั�วไประบวุ ัตถุ
560,953.36 , 0%

ภาษีจัดสรร,
348,351,179.14, 63%

54,868,806.81

9,489,610.00

รายจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
40,409.00 ,
เงินอุดหนุนทั�วไป, 114,5
21%

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจำ�ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายได้จากทรัพย์สิน,
9,078,994.23, 2%

ค่าสาธารณูปโภค,
5,141,682.20, 1%

เงินอุดหนุน, 26,652,082.83 , 6%

ค่าครุภัณฑ์,
14,251,074.01, 3%
งบกลาง, 91,697,191.35 , 19%

เงินอุดหนุน,
26,652,082.83, 6%

รายจ่ายอืน
� , 30,000.00 , 0%

งบกลาง,
91,697,191.35, 19%

รายจ่ายอื่น,
30,000.00, 0%

เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดใช้อาคารศาลาประชาคม
เทศบาลฯ ได้ด�ำ เนินการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ภายในอาคารศาลาประชาคม พร้อมสำ�หรับเปิดให้บริการประชาชนแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การใช้
การควบคุมดูแลรักษาอาคาร รวมถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เพื่อใช้ในการบำ�รุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด
เทศบาลจึงมีหลักเกณฑ์ในการขอใช้อาคารศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้

1. การขอและการใช้ศาลาประชาคม
1.1 ผู้ขอใช้ ต้องยื่นขออนุญาตใช้ศาลาประชาคมเป็นหนังสือ
หรือตามแบบคำ�ขออนุญาต ก่อนวันใช้ศาลาประชาคม ในวันและ
เวลาราชการ ก่อนการใช้ไม่น้อยกว่า 15 วัน และต้องได้รับอนุญาต
จากเทศบาล เป็นหนังสือก่อนการเข้าไปใช้อาคาร
1.2 ผู้ขอใช้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
- ต้องจัดสถานที่ศาลาประชาคม ภายใต้การควบคุมดูแลของ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
- กรณีมีการจัดเลี้ยงต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของเทศบาล เพือ่ ทำ�ข้อตกลงในการรักษาความสะอาดหลังจากการ
ใช้งานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
- ต้องแจ้งรายละเอียดเรือ่ งวัน เวลา จำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมงาน รวมทัง้
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่นำ�มาใช้ในศาลาประชาคม
- ต้ อ งรั ก ษาความสะอาดและระมัด ระวัง การใช้ ท รั พ ย์ สิ น
หรืออุปกรณ์ เครือ่ งใช้ของศาลาประชาคม หากมีความเสียหายใดๆ
เกิดขึ้นต่ออาคาร บริเวณโดยรอบอาคาร และรวมตลอดถึงวัสดุ
ครุภัณฑ์ประจำ�ศาลาประชาคม ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหาย ตามค่าแห่งทรัพย์สินที่เสียหายตามราคาปัจจุบัน
- ห้ามนำ�อาวุธ วัตถุอนั ตราย สิง่ เสพติด หรือสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมาย
เข้ามาในบริเวณศาลาประชาคมเทศบาลโดยเด็ดขาด หากมีการ
ละเมิดข้อห้ามดังกล่าวเทศบาลมีสิทธิดำ�เนินการตามกฎหมาย
กับผู้ขอใช้ศาลาประชาคมได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกกรณี
1.3 ผู้ ข อใช้ ศ าลาประชาคม จะต้ อ งใช้ ศ าลาประชาคม

ข้อปฏิบัติในการขอใช้ศาลาประชาคม
1. ผูข้ อใช้ตอ้ งยืน่ ความประสงค์ขอใช้ศาลาประชาคมพร้อม
เงินมัดจำ� จำ�นวนครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียม ก่อนการใช้
ศาลาประชาคม ไม่น้อยกว่า 15 วัน และชำ�ระค่าธรรมเนียม
ส่ ว นที่ เ หลื อ พร้ อ มเงิ น ประกั น ความเสี ย หายก่ อ นการใช้
ศาลาประชาคม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. เงินประกันความเสียหาย จะคืนให้หลังจากที่เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของศาลาประชาคม
หลังการใช้งานแล้ว ไม่เกิน 3 วันทำ�การ
3. การนำ�ทรัพย์สนิ สิง่ ของมีคา่ เข้ามาในศาลาประชาคม หาก
เกิดการสูญหาย เทศบาลจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
4. การเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ จะเปิดใช้ก่อนเวลาจัดงาน
ครึ่งชั่วโมง โดยอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่เทศบาล

เพื่อการจัดงานของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ห้ามขอใช้
แทนบุคคลอื่นเด็ดขาด
1.4 ห้ า มผู้ ข อใช้ นำ � ศาลาประชาคมไปให้ บุ ค คลกลุ่ ม บุ ค คล
บริษทั ห้างร้าน ใช้ประโยชน์ซงึ่ เข้าข่ายลักษณะเช่าช่วง ไม่วา่ จะได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้ศาลาประชาคม
2.1 ศาลาประชาคมมี วั ตถุ ประสงค์เ พื่อการให้บริการทั่ว ไป
โดยอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มในการขอใช้ ศ าลาประชาคม ให้ เ ป็ น ไป
ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ศาลาประชาคมท้ายระเบียบนี้
(โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำ�นักปลัดเทศบาล
โทร 038 - 184555 ต่อ 3 )
2.2 หากผู้ขอใช้ไม่มาใช้ศาลาประชาคมตามกำ�หนดที่ได้รับ

อนุญาตไม่ว่ากรณีใดๆ เทศบาลไม่ต้องคืนค่าธรรมเนียมให้แก่
ผู้ขอใช้ เว้นแต่กรณีที่เทศบาลสั่งระงับการใช้ศาลาประชาคม
เนื่ อ งจากความจำ � เป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งใช้ ศ าลาประชาคม
เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ หรือมีกรณีฉกุ เฉินทีเ่ ป็นเหตุอนั ควร
จนไม่สามารถใช้สถานที่ได้
กรณีผู้ขอใช้ศาลาประชาคมเกินกว่าระยะเวลาที่ขออนุญาต
จะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 2,000 บาท
2.3 กรณีการขอใช้ศาลาประชาคมเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
หรือการบริการสาธารณะ หรือกรณีมเี หตุจำ�เป็นอืน่ เพือ่ ประโยชน์
ราชการให้อยู่ในอำ�นาจของนายกเทศมนตรี โดยให้มีอำ�นาจ
ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการใช้ศาลาประชาคม
ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ตามเงื่อนไขข้อ 11
2.4 ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ไ ด้ รั บ ตามระเบี ย บนี้ ให้ นำ � ส่ ง
เป็นรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ฉบับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำ เขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน www.bansuan.go.th

เจ้าของสัตว์ต้องรู้...

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน

ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้
1		 . อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ (สุนัขและแมว) ตามกําหนด ดังนี้
- พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางวา เลี้ยงจํานวนรวมกัน ไม่เกิน 3 ตัว
- พื้นที่ตั้งแต่ 20 ตารางวา แต่ไม่เกิน 50 ตารางวา เลี้ยงจํานวน
รวมกัน ไม่เกิน 4 ตัว
- พื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป เลี้ยงจํานวนรวมกัน ไม่เกิน 5 ตัว
2		 . จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง มีแสงสว่างและการ
ระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำ� และกําจัดสิ่งปฏิกูล
ให้ถูกลักษณะ
		3. จัดให้มีภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค
ที่เกิดจากสัตว์
		4. ให้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ภ ายในสถานที่ เ ลี้ ย งของตน ไม่ ป ล่ อ ยให้ สั ต ว์
อยู่นอกสถานที่โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายต้องเลี้ยง
ในสถานที่ หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ายเตือน
ให้ระมัดระวัง โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
		5. ห้ามมิให้ผใู้ ดเลีย้ งสัตว์ในทีห่ รือทางสาธารณะ หรือในทีบ่ คุ คลอืน่
โดยปราศจากความยินยอม
		6. ควบคุมดูแลสุนัขของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น
เช่น เห่าหอนเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ
		7. เจ้าของสุนขั มีหน้าทีก่ าํ จัดซากสัตว์/มูลสัตว์ อันเกิดจากสุนขั ในที่
หรือทางสาธารณะ หรือในที่อื่นใดในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่ง มีความผิด ตามมาตรา 73 วรรค 2
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ซึ่งต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก
1		 . อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
		2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
		3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
		4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
		5. มีภมู ลิ �ำ เนาอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
		6. ต้องมีความประพฤติดแี ละยินยอมปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของสมาคม
		ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องมายื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง พร้อมกับประธานชุมชนหรือหัวหน้าสายเก็บเงิน ในวันเวลาทำ�การ
จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ อาคาร
อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน
โดยใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
		1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จำ�นวน 1 ฉบับ
		2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 1 ฉบับ
		3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป
		4. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ให้แพทย์รับรองว่า “สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงดี”
		5. เงินค่าสมัคร จำ�นวน 100 บาท (จ่ายครั้งเดียวในวันสมัคร)
		6. เงินค่าบำ�รุง จำ�นวน 50 บาท (จ่ายทุกปี ปีละ 50 บาท)

“เจ้าของสัตว์” หมายถึง ผู้ครอบครองสัตว์นั้น ๆ
ด้วยการให้ที่พักพิง หรือให้อาการแก่สัตว์นั้น ๆ

ติดต่อสอบถามได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน
โทร. 038-184555 ต่อ 8 หรือ โทร. 064-2400463

การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

		 ขอเชิญชวนผูท้ มี่ สี ทิ ธิ มาลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดู
เด็กแรกเกิด ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิด เป็นเงิน จำ�นวน 600 บาท ต่อคน/
เดือน จนถึง 3 ปี
คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1. เด็กแรกเกิด
1.1 เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2562
		 1.2 มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้
มีสัญชาติไทย)
1.3 ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อนื่ ใด จากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่
ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถาน
สงเคราะห์ของรัฐ
2. หญิงตั้งครรภ์
2.1 มีก�ำ หนดคลอดระหว่างวันที่1ตุลาคม2560–30กันยายน2562
2.2 อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเสี่ยงต่อความยากจน
ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเสีย่ งต่อความยากจน หมายถึง ครัวเรือน
ที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่ำ�กว่า 3,000 บาท ต่อคน/เดือน
หรือต่ำ�กว่า 36,000 บาท ต่อคน/ปี โดยนำ�รายได้ของสมาชิกทั้งหมด
ในครอบครัวหารด้วยจำ�นวนสมาชิกทัง้ หมดในครอบครัว ซึง่ รวมเด็กแรกเกิด
ด้วย โดยมีการประเมินความยากจนระดับครัวเรือนจาก อสม. ในพื้นที่
ซึ่งมีข้อมูล ดังนี้
1) ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ คนในครอบครัวมีคนพิการ หรือ
ผู้สูงอายุ หรือเด็กอายุ ต่ำ�กว่า 15 ปี หรือคนว่างงาน อายุ 15 – 65 ปี
หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
2) สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชำ�รุดทรุดโทรม บ้านทำ�จากวัสดุ
พื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้ หรืออยู่บ้านเช่า
3) ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล รถปิกอัพ รถบรรทุกเล็ก รถตู้
4) เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำ�กิน ไม่เกิน 1 ไร่
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. แบบลงทะเบี ย นเพื่ อ ขอรั บ สิ ท ธิ (แบบ ดร. 01) รั บ ได้ ที่
กองสวัสดิการสังคม
2. แบบรั บ รองสถานะของครั ว เรื อ น (แบบ ดร. 02) รั บ ได้ ที่
กองสวัสดิการสังคม
3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ จำ�นวน 1 ฉบับ
4. สำ�เนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือ สำ�เนาสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1 จำ�นวน 1 ฉบับ
5. สำ�เนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด) จำ�นวน 1 ฉบับ
6. สำ�เนาบัญชีธนาคาร (ในเขตชลบุร)ี จำ�นวน 1 ฉบับ (กรณีรบั เงิน
ผ่านบัญชีธนาคาร)
หมายเหตุ : กรณีมอบอำ�นาจในการรับเงิน ให้นำ�หนังสือมอบอำ�นาจ
และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบมายื่นด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
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		การขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และ
ผู้พิการที่ย้ายที่อยู่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
		1. มีสัญชาติไทย
		2. มีภูมิลำ�เนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
		3. มีบตั รประจำ�ตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
		4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
		5. สำ�หรับผูท้ ไี่ ด้รบั เบีย้ ความพิการจาก อบต. เทศบาล หรือสำ�นักงานเขต
(กทม.) ที่ย้ายภูมิลำ�เนามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ต้องมาแสดง
ความประสงค์ลงทะเบียน เพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ยความพิการของท่าน
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
		1. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
		2. บัตรประจำ�ตัวคนพิการ/สมุดประจำ�ตัวคนพิการ (ตัวจริงที่ยังไม่
หมดอายุ)
		3. สมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย (ในเขตชลบุร)ี
ผู้พิการสามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาทำ�การ กรณีผพู้ กิ ารไม่สามารถไปยืน่
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถให้ญาติมารับเอกสารการมอบอำ�นาจ
ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน และให้ผู้รับมอบอำ�นาจ
ยื่นแทนได้ โดยให้แนบสำ�เนาบัตรประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านของ
ผู้รับมอบอำ�นาจด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
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การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
		
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทีย่ งั ไม่เคย
ลงทะเบี ย นมาก่ อ น รวมทั้ ง ผู้ สู ง อายุ ที่ ย้ า ยภู มิ ลำ � เนาเข้ า มาอยู่ ใ หม่
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณถัดไป (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) ที่มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สูงอายุ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำ�เนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
3. เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 และไม่เคยลงทะเบียน
มาก่อน ในกรณีทที่ ะเบียนราษฎร ไม่ปรากฏวัน เดือน เกิด ให้ถอื ว่าบุคคลนัน้
เกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น (จะได้รับเบี้ยยังชีพ ในเดือนตุลาคม
2562)
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินบำ�นาญ
เบี้ยหวัด บำ�นาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐ ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ�
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาลจัดให้เป็นประจำ�
5. สำ�หรับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพจาก อบต. เทศบาล หรือสำ�นักงานเขต
(กทม.) ที่ย้ายภูมิลำ�เนามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ต้องมาแสดง
ความประสงค์ลงทะเบียน เพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ยยังชีพของท่าน
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชน (ตัวจริง)
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย (ในเขตชลบุร)ี
ผู้สูงอายุสามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2562 ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ กรณีผสู้ งู อายุไม่สามารถ
ไปยืน่ ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถให้ญาติมารับเอกสารการมอบอำ�นาจ
ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน และให้ผู้รับมอบอำ�นาจ
ยื่นแทนได้ โดยให้แนบสำ�เนาบัตรประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ของผู้รับมอบอำ�นาจด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 184555

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
		1. มีสัญชาติไทย
		2. มีภูมิลำ�เนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
		3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิง้ หรือขาดผูอ้ ปุ การะ
เลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
		1. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
		2. บัตรประจำ�ตัวประชาชน (ตัวจริง)
		3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ จำ�นวน 1 ฉบับ
		4. สำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
(ในเขตชลบุรี) จำ�นวน 1 ฉบับ
		ผูป้ ว่ ยเอดส์สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ตงั้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ กรณีผู้ป่วยเอดส์
ไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถให้ญาติมารับเอกสาร
การมอบอำ � นาจ ได้ ที่ ก องสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน
และให้ ผู้ รั บ มอบอำ � นาจยื่ น แทนได้ โดยให้ แ นบสำ � เนาบั ต รประชาชน
และสำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำ�นาจด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
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ฉบับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำ เขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในเขตเทศบาล

เทศบาลตำ�บลสันผักหวาน
ศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 ถึง 11.00 น.
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง บ้ า น ส ว น ร่ ว ม ต้ อ น รั บ ค ณ ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น จ า ก
เทศบาลตำ � บลสั น ผั ก หวาน ตำ � บลสั น ผั ก หวาน อำ � เภอหางดง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประกอบด้ ว ย เด็ ก และเยาวชนจำ � นวน 70 คน
คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล และพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
จำ�นวน 20 คน ณ ห้องประชุมยูงรำ�แพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อฟังบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ การทำ�งาน
ของสภาเด็กและเยาวชน

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ�เปิด คสล.
ห้วยยายเจ๋ง (จุดเริ่มต้น บายพาส ถึง ถนนบ้านสวน 11) หมู่ที่ 1
ตำ�บลบ้านสวนมีพนื้ ทีก่ ารก่อสร้างปรับปรุงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
คือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บริเวณถนนบายพาสถึงเขตทางรถไฟ
มีความกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร
ลึก 2.00 – 2.50 เมตร และ ช่วงที่ 2 เขตทางรถไฟ
ถึง ถนนบ้านสวน 11 มีความกว้าง 4.80 – 6.50 เมตร
ยาว 250.00 เมตร ลึก 2.00 – 2.50 เมตร วงเงินงบประมาณ
12,536,800.00 บาท ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างดำ�เนินการก่อสร้าง
โดยเทศบาลจะรายงานความคืบหน้าของการดำ�เนินงาน
ให้ประชาชนทราบในฉบับต่อไป

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวาง
้ คสล. และสะพาน คสล. ซอยโปษยานนท์ 3
ท่อระบายนำ� 
(บ้านป้าแด๊ด) หมูท่ ี่ 1 ตำ�บลบ้านสวน ถนนมีความหนา 0.15
เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 – 5.00 เมตร ยาวรวม 406.00
เมตร หรือพื้นที่ดำ�เนินการไม่น้อยกว่า1,790.00 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ยาวรวม 406.00 เมตร บ่ อ พั ก ทุ ก ระยะ
ไม่เกิน 10 ท่อน (จำ�นวนบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 41 บ่อ)
พ ร้ อ ม ฝ า เ ห ล็ ก ห ล่ อ แ ล ะ ก่ อ ส ร้ า ง ส ะ พ า น ค ส ล .
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร วงเงินงบประมาณ
5,026,000.00 บาท ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้ ดำ � เนิ น การเสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว

“โครงการบานสวนหวงใยใสใจผูสูงอายุ ประจําป 2562”
วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เปนตนไป ณ โดมอเนกประสงค เทศบาลเมืองบานสวน
ภายในงานพบกับกิจกรรม
การใหความรูสําหรับผูสูงอายุ
และมหกรรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
การมอบรางวัลผูสูงอายุสุขภาพดี
รดน้ำขอพรผูสูงอายุ
บริการตัดผม ชาย-หญิง
บริการนวดผอนคลาย

คุณสมบัติผูสูงอายุที่เขารวมโครมการ

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถรวมกิจกรรมไดดวยตนเอง
เปนผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวน เทานั้น
ผูสูงอายุที่สนใจเขารวมงาน กรุณาสงแบบตอบรับหรือแจงความประสงค
ไดที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานสวน (สำนักงานใหม) ถนนพระยาสัจจา

ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามวันและเวลาราชการ

ผูสูงอายุที่เขารวมงานตองลงทะเบียนพรอมบัตรประจําตัวประชาชน
ในระหวางเวลา 07.00 - 09.00 น. เทานั้น ณ โดมอเนกประสงค เทศบาลเมืองบานสวน

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 121/2543
ปณ.บางปลาสร้อย

สำ�นักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
ถนนพระยาสัจจา ตำ�บลบ้านสวน
อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

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

อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล
ลูกบาศกละ 250 บาท

