
  วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านสวน นำาโดย นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน รองปลัดเทศบาล             
พรอ้มดว้ยหวัหนา้สว่นราชการ เดนิทางไปเขา้รับรางวลัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กีารบริหารจดัการทีด่ ีปงีบประมาณ 2561 ณ ตึกสนัติไมตรี  
(หลังนอก) ทำาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							อ่านต่อหน้า	5

เทศบาลเมืองบ้านสวน
เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561

ได้รับคัดเลือกโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ให้เข้ารับรางวัล “ประชาบดี”
และเข็มเชิดชูเกียรติประจำาปี 2561 

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ประกาศ
ผลการคัดเลือกให้ เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นองค์กร 
ท่ีทำาคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำาบาก โดย 
นายจักรวาล ตัง้ประกอบ นายกเทศมนตรเีมอืงบา้นสวน 
เข้ารับรางวัล “ประชาบดี ”  และเข็มเชิดชูเกียรติ   
ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ กรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ              
	 	 	 	 	 					อ่านต่อหน้า	5

 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายก 
เทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ในโครงการดา้นการพัฒนาและสง่เสริมคณุภาพชวีติ ซึง่มพีลเอกอนพุงษ์ เผา่จนิดา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล  
                     อ่านต่อหน้า	5

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น
ในโครงการด้าน “การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

ฉบับเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

ต้อนรับปีกุน ๒๕๖๒



 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 
08.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน 
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภัครธรณ์  
เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน 
ในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี 

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 

ร่วมทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป
วางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

กิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
บรมนาถบพิตร 

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ในช่วงเช้าเวลา 06.00 น.  
เทศบาลเมืองบ้านสวน นำาโดย นายจักรวาล ตั้งประกอบ  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายมนัส เดชชีวะ รองนายก
เทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
รว่มพธิบีำาเพญ็กศุล  เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล ณ หอพระพทุธสหิงิค ์ 
อำาเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวัดชลบรีุ และเวลา 08.00 น.  เขา้พธิวีางพวงมาลา 
และถวายบังคมถวายราชสักการะ ณ อาคารอเนกประสงค์  
โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี 

วันอังคารที่  16 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. 
นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน  
นำาคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล และคณะกรรมการชมุชน 
ร่วมทำากิจกรรม บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล 
แดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
ณ วัดธรรมนิมิตต์ ตำาบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรีี 

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลทำาบุญตักบาตร
แด่พระสงฆ์ 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเวลา 08.30 น. 
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี ในช่วงเย็นเวลา 18.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียน 
และถวายบังคม เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี 

ในช่วงเย็นเวลา18.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ  
รองนายกเทศมนตรเีมอืงบา้นสวน พรอ้มดว้ยสมาชกิสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล และกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน  
เขา้รว่มพธิจีดุเทยีน เพือ่เปน็การนอ้มรำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดยุเดช บรมนาถบพติร  
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ของทุกปี ณ สนาม 
หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ 
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จากใจ..นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

 วารสาร ท่ี น่ีบ้ านสวน
ฉบับน้ียังคงอยู่ในช่วงของสภาวะ
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย วันหนึ่ง 
จึ งมักมีทั้ งฝนตกและแดดจ้า 

ลมพดัเยน็ๆ บ้างไมถ่งึกบัหนาว  
อย่ าลื มรั กษาสุ ขภาพ 

ให้ห่างไกลโรคภัยไว้เป็นดีที่สุด
สำาหรับในช่วงนี้ กระผมมีข่าวสารจะมานำาเสนอหลาย 

เรือ่งดว้ยกนั ประชาสมัพนัธง์านวิง่การกศุล Bansuan Run 2019 
Run for Love (Peacook Series II) ซ่ึงเทศบาลเมืองบ้านสวน 
จดัเปน็ครัง้ที ่2 กำาหนดจดักจิกรรมในวนัที ่10 กมุภาพนัธ ์2562 
มกีารแขง่ขนั 2 ประเภท คอื ระยะทาง 6.8  กโิลเมตร   และ 12  กโิลเมตร 
วัตถปุระสงคเ์พ่ือมอบรายได้ใหก้บักองทนุผูด้อ้ยโอกาส คนพกิาร
และผูป้ว่ยตดิเตยีงในเขตเทศบาล จงึขอเชญิชวนทกุทา่นมารว่มกนั 
ออกกำาลังกายและทำากิจกรรมอันเป็นกุศลร่วมกัน เรื่องที่ 2  
ท่ีอยากจะบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ คือ การเปิดใช้อาคาร 
ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนหลังใหม่ที่ขณะนี้เปิดให้ 
บุคคลท่ัวไปได้มาใช้บริการแล้ว ซ่ึงอาคารหลังนี้สมบูรณ์แบบ 
ด้วยระบบ แสง สี และเสียง พร้อมอุปกรณ์อำานวยความสะดวก
ครบครนั โดยกำาหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมแบบยอ่มเยา นอกจากนี ้
อาคารลานกีฬาในร่ม (โดม) ของเราซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน 

บทบรรณาธิการ

..สวัสดีครับ
พี่น้องชาวบ้านสวน
ที่เคารพรักทุกท่าน

1. นายพิพัฒน์	โกสุมวัชราภรณ์

2. นางนิตยา	เจนทวีพรกุล

3. นางอัญชลี	จันทรกรานต์

4. นางสาวอรวี	บุญกัลยา

5. นางขนิษฐา	โพธิสินธุ์

6. นางสาวเพ็ญประภา	สําเภาแก้ว

7. นางสาวสิรวี	วงษ์บํารุงจิตร

รองปลัดเทศบาล	รก.ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล	รก.ผอ.สํานักคลัง

หน.สํานักปลัดเทศบาล

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผอ.กองการศึกษา

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

คณะผู้จัดทำา กองบรรณาธิการ 

..สวัสดีครับ
พี่น้องชาวบ้านสวนทุกท่าน 

ธนัวาคมเปน็เดอืนสิน้สดุในไตรมาสแรกของเทศบาล โครงการ
หลายๆ โครงการที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง 
ประชาชนกำาลงัเริม่ดำาเนนิการ ในฉบบันีเ้ราไดน้ำาแผนดำาเนนิงาน
มาลงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและตรวจสอบกันนะครับ 
แต่ยังมีอีกหลายโครงการท่ีพ่ีน้องประชาชนแจ้งความเดือดร้อน 
เข้ามา แต่ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเร็ววันนี้พวกเรา 
จะลงไปประชาคม เพือ่รบัฟงัปัญหาของพีน่อ้งประชาชนเพือ่นำามา
จดัทำาแผนพฒันาเทศบาลเพิม่เตมิ กม็ารว่มประชาคมกนันะครบั  
ทกุปญัหาเรารบัฟงัและพยายามแกไ้ขแตก่ต็อ้งเปน็ไปตามระเบยีบ
กฎเกณฑท์ีว่างไวน้ะครบั ขอใหใ้จเยน็ๆ ทกุขข์องพีน่อ้งประชาชน
ล้วนเป็นหน้าที่ที่เทศบาลจะต้องดำาเนินการทั้งสิ้น แต่บางเรื่อง 
ไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นทนัททีนัใด แตเ่ราจะไมล่ะเลยตอ่ปญัหานะครับ 

เทศบาลขอเชญิประชาชนรว่มเดนิ - วิง่ในกจิกรรม “บา้นสวนรนั 
2019”   ในคอนเซปต ์“RUN   FOR   LOVE”  ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัอาทติยท์ี ่
10  กุมภาพันธ์ 2562 จุดประสงค์ของการจัดงานในคร้ังน้ี จะนำาเงินท่ีได้ 
จากการจัดงานมอบให้กับกองทุนผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง 
ซึง่เทศบาลกำาหนดจะจดัทกุป ีปลีะหนึง่ครัง้ เพือ่ใหก้องทนุนีส้ามารถดแูล 
ผู้ด้อยโอกาสได้ตลอดไป เนื่องจากปัจจุบันเงินกองทุนมีไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากข้ึน และเทศบาล 
ไมส่ามารถนำางบประมาณมาดำาเนนิการได ้จำาเปน็จะตอ้งใชเ้งนินอก 
งบประมาณมาดำาเนินการ ดังนั้นเพื่อสานต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์
และดูแลคนด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดี ผมขอเชิญชวน 
พี่น้องประชาชนมาร่วมกันออกกำาลังกายพร้อมร่วมทำาบุญด้วยกัน 
มากันเยอะๆ นะครับ ซึ่งท่านจะมาเป็นคู่หรือมาทั้งครอบครัว 
ได้ทั้งนั้นนะครับ 

ด้วยในโอกาสการเข้าสู่ศุภวารดิถีข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2562 
อีกทั้งเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นวันตรุษจีน ในวารดิถีที่เป็นมิ่งมงคลนี้  
ผมขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
อย่าเจ็บ อย่าจน ทำากิจการค้าขอให้รุ่งเรืองมั่งคั่งกันทั่วหน้าทุกๆ ท่าน 
เลยนะครับ

หนงัสอืพมิพ ์ทีน่ี.่..บา้นสวน ฉบบันี ้ ไดเ้ผยแพรข้่อมลูข่าวสาร
ทีเ่ปน็ประโยชนด์า้นในเลม่ใหพ้ีน่อ้งประชาชนไดร้บัทราบโดยทัว่กนั 
และขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน หากท่านมีข้อคิดเห็น 
หรอืข้อเสนอแนะใดๆ ทีต่อ้งการใหเ้ทศบาลนำาไปแกไ้ขปรบัปรงุ 
หรือต้องการรับทราบรายละเอียดเรื่องอื่นใด ท่านสามารถ 
แจง้เขา้มาไดต้ามชอ่งทางทีเ่ทศบาลไดจ้ดัไว ้เชน่ เวบ็ไซตเ์ทศบาล 
www.bansuan.go.th หรอืหมายเลขโทรศพัท ์1132  หากใชม้อืถอื 
โทร 038-184555 นะครับ หรือแจ้งมาทาง Facebook : 
เทศบาลเมอืงบา้นสวน หรอืมาแจง้ไดท้ีส่ำานักงานเทศบาลเมอืงบา้นสวน  
หรือผ่านประธานชุมชนในชุมชนของท่าน ทุกข้อแนะนำาหรือ
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลพร้อมจะนำามาเพ่ือการแก้ไข 
ไปสู่การพัฒนาบ้านสวนของเรา พบกันใหม่ฉบับหน้า 

สวัสดีครับ..

ขณะนี้ก็ ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว  ซึ่ งพร้อมให้บุคคลทั่ วไป 
มาขออนุญาตใช้ทำากิจกรรมต่างๆ แล้วเช่นกัน ทั้งนี้ติดต่อ 
ขอทราบรายละเอยีดการขออนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมไดท้ี ่
สำานกัปลดัเทศบาล ชัน้ 2 หรอืหมายเลข 038-184555 ตอ่ 3 
และเรือ่งสดุทา้ยเปน็เรือ่งทีน่า่ชืน่ชม และรว่มยนิดเีปน็อยา่งยิง่ 
กับท่านนายกจักรวาล ตั้งประกอบ หรือนายกเอกของพวกเรา 
ในโอกาสนีไ้ดเ้ขา้รบัพระราชทานปรญิญาดษุฎบีณัฑติปรญิญาเอก 
สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
โดยสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุมไบเทคบางนา 

    แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ
      ด้วยความปรารถนาดี..

กลบัมาพบกนัอีกครัง้นะครบั กบัวารสาร ท่ีนี.่..บา้นสวน 
เพือ่รายงานผลการดำาเนนิการขา่วสารเรือ่งนา่รูท้ีเ่ปน็ประโยชน์ 
ตอ่พีน้่องประชาชน กอ่นอืน่ผมขอกลา่วถงึเร่ืองทีน่า่ยนิดเีป็นอยา่งยิง่ 
ทีเ่ทศบาลเมอืงบา้นสวนเรา มโีอกาสไดร้บัรางวลัอนัทรงเกยีรต ิ
ถงึ 3 รางวลัในปนีี ้คอื รางวลัแรก รางวลัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 ประเภททั่วไป 
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินขนาดใหญ ่ซึง่จดัโดยคณะกรรมการ
กระจายอำานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาล 
ไดส้ง่โครงการเย่ียมบา้น เยีย่มใจเพือ่นผูพ้กิาร เขา้รว่มประกวด
ทำาให้ได้รับรางวัล 2,000,000 บาท จากนายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตร ีณ ตกึสนัตไิมตร ีทำาเนยีบรฐับาล เมือ่วนัพธุที ่
17 ตลุาคม 2561 รางวลัที ่2 รางวลัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นในโครงการด้าน “การพัฒนา 
และสง่เสรมิคณุภาพชวีติ”  จากพลเอกอนุพงษ ์ เผา่จนิดา รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล 
เม่ือวันที ่25 ตลุาคม 2561 และรางวลัที ่3  รางวลั  “ประชาบด”ี 
และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำาปี 2561 ด้านองค์กรท่ีทำาคุณประโยชน์
แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำาบาก จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคม 
และความมัน่คงของมนษุย ์จากกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร โดย
ไดร้บัประทานรางวลั จากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้าโสมสวล ี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 รางวัล 
ท่ีไดร้บัทัง้สามรางวลัในครัง้นี ้เกดิจากการมสีว่นรว่มของทกุฝา่ย 
นับเป็นกำาลังใจที่จะสร้างพลังให้พวกเราตั้งใจทำางานต่อไป 
เพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน ซึง่บา้นสวนของเรากำาลงักา้วเขา้สู ่ 
สงัคมผูส้งูอายอุยา่งเตม็รปูแบบ รางวลัทีไ่ดร้บัทำาใหเ้รามัน่ใจวา่ 
เราพร้อมสำาหรับการดูแลผู้สูงอายุให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดี 
ซึง่เทศบาลจะมุง่มัน่รักษามาตรฐานนีไ้วเ้พือ่ประโยชนส์ขุของพีน่อ้ง 
ประชาชนชาวบ้านสวนต่อไป

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน



รายงานกิจกรรมงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำานักปลัดเทศบาล

เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่
ตรวจสอบความเรียบร้อยในเขตชุมชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำานักปลัด
เทศบาลมีการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชนหลากหลายด้าน เช่น กำาจัดสัตว์มีพิษ จับอสรพิษ 
ติดเครื่องสูบน้ำา เพื่อระบายน้ำาให้กับบ้านเรือนประชาชนที่ประสบ
อทุกภยั ตดัตน้ไมท้ีส่ร้างความเดอืดร้อนใหก้บับา้นเรอืนประชาชน 
บริการน้ำาอุปโภค

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ยังได้มีการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การดับ เพลิ ง เบื้ อ งต้นและอพยพหนี ไฟให้กับพนักงานเทศบาล 
นักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาล ตลอดจนผู้นำ าชุมชน 
ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง บ้ า น ส ว น  ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร ต้ อ น รั บ 
คณะศึกษาดู งาน ด้ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จากหน่วยงานต่างๆ

  เจา้หนา้ทีง่านเทศกจิ ลงพืน้ทีต่รวจสอบความเรยีบรอ้ยภายในเขตชมุชนของเทศบาล ตามทีไ่ดร้บัแจง้ 
จากประชาชน และไดด้ำาเนนิการปรบัปรงุ แกไ้ขใหถ้กูตอ้งเปน็ไปตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัตามกฎหมาย 
เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยของชมุชน โดยมกีารลงพืน้ทีต่รวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ขตามสถานทีต่า่งๆ
ดังนี้ 

เปลี่ยนเครื่องหมายการจราจรเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปติดตั้งข้างโรงเรียนชลชาย (รูป 1) 
 อำานวยความสะดวกด้านการจราจร เหตุน้ำาท่วมถนนบ้านสวน-เศรษฐ์กิจ ปากซอย 9 (รูป 2)
 เปลี่ยนเสายางจราจรล้มลุมแยกไฟแดงวิรัตน์ศิลป์ (รูป 3)
 เปลี่ยนแบตสัญญาณไฟกระพริบปากซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 3 (รูป 4) 
 ตีเส้นแบ่งจราจร บริเวรซอย 11 (รูป 5)
 ตีเส้นจราจรหน้าวัดใหม่บ้านสวน (รูป 6)
 ตีเส้นชะลอความเร็วในซอยบ้านสวนสุขุมวิท 25 (รูป 7)
 ตีเส้นชะลอความเร็วหน้า บริษัท TMC จำากัด (รูป 8)

เปลี่ยนเครื่องหมายการจราจรเลี้ยวซ้าย 
ผ่านตลอด ไปติดตั้งข้างโรงเรียนชลชาย

อำานวยความสะดวกด้านการจราจร
เหตุนำา้ท่วมถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ ปากซอย 9

เปลี่ยนเสายางจราจรล้มลุก
แยกไฟแดงวิรัตน์ศิลป์

เปลี่ยนแบตเตอรี่สัญญาณไฟกระพริบ
ปากซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 3

ตีเส้นชะลอความเร็วในซอยบ้านสวนสุขุมวิท 25

ตีเส้นชะลอความเร็วหน้า บริษัท TMC จำากัด

ตีเส้นจราจรหน้าวัดใหม่บ้านสวน

4 ฉบับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

www.bansuan.go.th  นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล้ำาเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

5ฉบับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล้ำาเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th



เข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำาปี 2561  รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น
ในโครงการด้าน “การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประเภททั่วไป รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 2,000,000 บาท

ต่อจากหน้า	1
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน  

เขา้รบัรางวลั “ประชาบด”ี และเขม็เชดิชเูกยีรต ิประจำาป ี2561 จากกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ในฐานะองคก์ร 
ที่ทำาคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำาบาก ซึ่งมีผลการดำาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2558 – 2560 ได้จัดสรรงบประมาณ 3,0378,175 บาท ช่วยเหลือ
ผู้อยู่ในสภาวะยากลำาบาก จำานวน 4,277 ราย 

ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาจนถงึปจัจบุนั เทศบาลเมอืงบา้นสวน ตระหนกัถงึชวีติของผูด้อ้ยโอกาส 
ทางสังคม การปกป้องคุ้มครองสิทธิ การมีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง การได้รับบริการอย่างรวดเร็ว  
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยมีเป้าหมายสำาคัญให้การยกระดับและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำาบาก มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม การสร้างโอกาส  
การเข้าถงึบรกิารภาครฐั รวมทัง้การปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมเปน็ธรรม และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิเพือ่ใหผู้อ้ยูใ่นสภาวะ
ยากลำาบากได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 

ต่อจากหน้า	1	
เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่25 ตุลาคม 2561 นายชยัเดช ชติวเิศษ รองนายกเทศมนตรเีมอืงบ้านสวน 

เปน็ตวัแทนเขา้รบัรางวลัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ผีลงานการปฏบิตังิานดเีดน่ ในโครงการดา้น 
“การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต” จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีพลเอกอนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล

ทัง้นี ้เทศบาลเมอืงบ้านสวน ไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการดแูลผูส้งูอาย ุโดยการจดัต้ัง 
ศนูยพ์ฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายเุทศบาลเมอืงบา้นสวนขึน้ เพือ่ในการดำาเนนิกจิกรรมโครงการตา่งๆ 
ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งการดำาเนินงาน 
ตามองค์ประกอบตามมาตรฐาน ครบท้ัง 5 ดา้น ในรูปแบบของระบบสุขภาพชมุชน โดยความร่วมมอื 
ของชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ 
ที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีเป้าหมายสำาคัญ 
คือ การทำาให้ผู้ สู งอายุ ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้ รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่ วถึ ง 
และให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีรายชื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามแนวทางประชารัฐ
อย่างต่อเนื่องจนวาระสุดท้าย 

การบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 
13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ความเป็นมาของโครงการ	
เทศบาลเมอืงบา้นสวน มคีนพิการท่ีอยูใ่นการดแูลของเทศบาล 

จำานวน 568 คน (พ.ศ. 2557) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่จงึเลง็เห็นความสำาคญั 
และต้องการให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงกำาหนดกิจกรรม 
เยี่ยมบ้านคนพิการทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ นำาโดย ผู้บริหารท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม พยาบาลวิชาชีพ เพื่อสร้างขวัญ 
และกำาลังใจให้คนพิการ ตรวจสุขภาพ ร้อยละ 70 ส่วนใหญ่ไม่เปิดใจ 
ไม่กล้าบอกปัญหา ไม่ยอมรับ ต่อต้านการดูแลของเจ้าหน้าที่และ 
สว่นใหญป่ดิตนเองไมย่อมออกสูส่งัคม ดว้ยเหตุนี ้เทศบาลเมอืงบ้านสวน 
จึงหารือกับชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ซึ่งจัดต้ังเมื่อปี  
พ.ศ. 2555 ปรับแนวทางการลงเย่ียมบ้านคนพกิารใหมอี่กครัง้ ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านสวนมีจำานวนผู้พิการ 
เพิม่ขึน้จากเดมิเปน็จำานวน 964 คน ไดม้กีารปรบักลยทุธ ์เพิม่การเยีย่มเยยีน 
คนพิการ โดยให้ชมรมเยี่ยมบ้านคนพิการด้วยกัน

โดยปรับกลยุทธ์ให้ชมรมคนพิการเยี่ยมบ้านคนพิการด้วยกัน 
ผู้แทนชมรมที่ลงเยี่ยมบ้านนั้น ประกอบด้วยคนพิการประเภทต่างๆ 
ไดแ้ก่ คนพกิารทางการเคลือ่นไหว ทางการเหน็ ทางการไดย้นิ ทางการพดู 
และสื่อความหมาย พร้อมกับพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลชลบุรี 
ล่ามภาษามือ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อำานวยความสะดวก
ในการเดนิทางลงเยีย่มบา้นคนพกิารทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาล เดอืนละ 1 ครัง้ 
โดยลงเย่ียมคนพกิารและครอบครวั  เพือ่สรา้งขวญักำาลงัใจ ตรวจสขุภาพ
เบือ้งตน้ สอบถามปญัหาความตอ้งการของคนพกิารและประชาสมัพนัธ์
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการด้วยกัน จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
ดังกล่าว ทำาให้เพื่อนผู้พิการสามารถเข้าใจเข้าถึงคนพิการด้วยกัน 
ยอมรับ เปิดใจ สร้างแรงบันดาลใจ กล้าออกสู่สังคม ได้ช่วยเหลือกัน 

รวมทัง้ครอบครวัคนพกิารไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็ประโยชน ์สง่ผลให้
เข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มมากขึ้น

ความโดดเด่น	และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจเพื่อนผู้พิการ โดยชมรมคนพิการ

เทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นนวัตกรรมท่ีเข้าถึงคนพิการ และสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้อย่างแท้จริง โดยใช้กลยุทธ์  
“FD Happiness Model” (Friend of Disabled Happiness Model) 
เพื่อนผู้พิการสร้างความสุขให้เพื่อนพิการด้วยกัน ทำาให้เข้าใจ เข้าถึง  
เพื่อนผู้พิการด้วยกัน เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน สร้างโอกาสเปิดใจ
สร้างขวัญและกำาลังใจ กล้าออกสู่สังคมคนพิการ เห็นคุณค่าในชีวิต
ของตนเอง รวมทั้งได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากน้ี  
ยังมีกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแบบบูรณาการ ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการนำาเสนอภาคประชาชน 
ทำาให้การขับเคลื่อนนวัตกรรมนี้ มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน

ผลจากการดำาเนินงานโครงการทำาให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
เป็นต้นมา คนพิการมีขวัญและกำาลังใจเห็นคุณค่าในชีวิตของตนเอง 
กล้าสู่สังคม คนพิการได้รับการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
คนพิการและครอบครัวได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
กบัตนเองและเขา้ถงึสวสัดิการของรฐั ได้เขา้ถงึสิทธ ิเกดิความเท่าเทียม
ทางโอกาส นอกจากนีค้นพกิารยงัไดร้บัความชว่ยเหลอืจากการประสาน
ส่งต่อของชมรมคนพิการและจากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน 
คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้จากการใช้กายอุปกรณ์ ได้รับ 
การดแูลสขุภาพอยา่งตอ่เนือ่งจากหนว่ยงานตา่งๆ มคีวามรูแ้ละพฒันา
ทักษะเพื่อนำาไปประกอบอาชีพทำาให้คนพิการมีงานทำา 

ต่อจากหน้า	1	
ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน เพ่ือเป็นรางวัลสำาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำานวน 200,000,000 บาท 
และกำาหนดวธิกีาร คดัเลอืกองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่เพือ่รบัรางวลัน้ัน 
บัดนี้ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดำาเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บรางวลัการบรหิารจดัการทีด่ ีปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
รวม 148 แห่ง ดังนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลตามผลการคัดเลือกของ
คณะอนกุรรมการ เพือ่คดัเลอืกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิาร
จดัการทีด่ ี ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จำานวน 6 คณะ ทีค่ณะอนุกรรมการ
กำาหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงนิอดุหนนุเพือ่ใหเ้ปน็รางวลัสำาหรบัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ จำานวนรวม 79 แห่ง ดังนี้
  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดั เทศบาลนคร และเทศบาลเมอืง) ประเภทโดดเดน่ จำานวน 
5 รางวัล
       1.2 เทศบาลตำาบล ประเภทโดดเด่น จำานวน 6 รางวัล
      1.3 องค์การบริหารส่วนตำาบล ประเภทโดดเด่น จำานวน 6 รางวัล

  1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ประเภททั่วไป จำานวน 
6 รางวัล
       1.5 เทศบาลตำาบล ประเภททั่วไป จำานวน 9 รางวัล
       1.6 องค์การบริหารส่วนตำาบล ประเภททั่วไป จำานวน 9 รางวัล

  1.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบ
สุดท้าย จำานวน 38 รางวัล

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่มีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน 
เพือ่ใหเ้ปน็รางวลัสำาหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำาหนด จำานวน
รวม 69 รางวัล รายชื่อปรากฏตามบัญชีแนบท้าย

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเป็นไปตามข้อ 9 ของประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็น
รางวัลสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน
ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาส

ประมวลภาพกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน
(ออมวันละบาท) 

กิจกรรมลงเยี่ยมบ้านคนพิการ
และประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทม.บ้านสวน

โครงการอบรมอินเทอร์เน็ต
และการสื่อสารเพื่อประชาชน

 เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ดำาเนินการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ
คนบ้านสวน” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน 
ในสังคม สงเคราะห์เพ่ือนมนุษย์ท่ีขาดโอกาส จัดสวัสดิการบรรเทา 
ความเดอืดรอ้น ใหแ้กป่ระชาชนทุกเพศทุกวัยท่ียากจนดอ้ยโอกาส ผูป้ว่ย 
คนเร่รอน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ท่ีประสบความยากลำาบากในการดำารงชีวิต 
รวมทัง้การสงเคราะหใ์นเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั สง่เสรมิอาชพี สง่เสรมิการศกึษา 

คณะกรรมการกองทนุสวสัดกิารชมุชน (ออมวนัละบาท) ลงพืน้ทีม่อบสวสัดกิารใหแ้กส่มาชกิกองทนุ 
สวสัดกิารทีส่มาชกิจะไดร้บัมทีัง้หมด 8 ดา้น ไดแ้ก ่สวสัดกิารการเกดิ สวสัดกิารการศกึษา สวสัดกิารการบวช 
สวัสดิการการเกณฑ์ทหาร สวัสดิการการสร้างครอบครัว สวัสดิการผู้สูงวัย สวัสดิการการเจ็บป่วย 
และสวัสดิการการเสียชีวิต 

 คณะกรรมการชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากงานเวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาลชลบุรี และกองสวัสดิการสังคม ได้ลงเยี่ยมบ้านคนพิการเพื่อเป็นการสร้างขวัญ 
และกำาลังใจให้คนพิการ สามารถดำารงชีวิตประจำาวันได้อย่างมีความสุข และมอบถุงยังชีพแก่คนพิการ
เป็นประจำาทุกเดือน นอกจากนั้นคณะกรรมการชมรมคนพิการ ได้นำาข้อมูลจากการลงพื้นที่เย่ียมบ้าน
คนพิการเข้าที่ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและช่วยเหลือ 
คนพิการ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ปรึกษา หารือ และวางแผนการดำาเนินงานร่วมกัน ระหว่าง 
ชมรมคนพิการกับหน่วยงานของเทศบาล รวมถึงคนพิการได้พบปะสังสรรค์และทำากิจกรรมร่วมกัน

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการอบรม 
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน หลักสูตร  
“การใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน” ระหว่างวันที่ 25  
ถึง 26 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมยูงรำาแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชน 
สามารถใช้สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้นได้ 
เป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้และการส่ือสารข้อมูล
ข่าวสาร รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชน 
ใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน ์พรอ้มรบัขอ้มลูจากหนว่ยงาน 
ภาครัฐได้ โดยจัดอบรมให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 
โทรศัพท์สมาร์ท โฟน การใช้ โปรแกรมสนทนา 
บนสมาร์ทโฟน เช่น Line, Facebook วิธีการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เช่น Google, Google Maps  
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้สูงอายุและประชาชน
ในเขตเทศบาล จำานวน 60 คน

และมีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม โดยมีการลงพื้นที่ 
ดูแลผูด้อ้ยโอกาสเปน็ประจำาทุกเดอืน และมอบขา้วสาร เงนิสด และผา้ออ้มสำาเรจ็รปูใหแ้ก่ผูป้ว่ยตดิเตยีง 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส บริจาคสมทบทุนได้ที่บัญชี “กองทุนสวัสดิการ 
คนบ้านสวน” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 981 - 1- 04785 - 5 สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี
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จากซ้ายไปขวา
1. ด.ต.ธนนชัย นิลเนตร   ฝ่ายสวัสดิการสังคม
2. ร.ต.อ.ธนู ทุมมานนท์   ฝ่ายการศึกษา
3. ร.ต.ต.สุนัน อานทอง   ฝ่ายการคลัง
4. ร.ต.อ.หญิงวาสนา ไชยชนะ  เลขานุการ
5. ด.ต.อภิชาติ นาเมืองรักษ์            ฝ่ายปกครองและป้องกัน
6. ด.ต.นิติญาณ บินรัมย์   ฝ่ายพัฒนา
7. ร.ต.อ.กิ่งเพ็ชร เพิ่มพูล   รองประธานชุมชน

แนะนำาคณะกรรมการชุมชนที่ดำารงตำาแหน่งใหม่ จำานวน 11 ชุมชน
เทศบาลเมอืงบา้นสวน ไดป้ระกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการชมุชนชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการชดุเดมิ ทีค่รบวาระ จำานวนทัง้สิน้ 11 ชมุชน 

โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 2 ปี รายละเอียดดังนี้
ชุมชนที่มีวาระการดำารงตำาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 จำานวน 7 ชุมชน ได้แก่ 

ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน ชุมชนบ้านสวนสวัสดี ชุมชนแพร เพชร แก้ว ชุมชนหนองบัวขาว ชุมชนเพชรบ้านสวน ชุมชนบ้านพักตำารวจ 
และชุมชนบ้านบ่อบุญทอง 

และชุมชนที่มีวาระการดำารงตำาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 จำานวน 4 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนบ้านหนองตะโก ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต ชุมชนบ้านสวนสามัคคี และชุมชนศูนย์ฝึกอบรมตำารวจฯ

แนะนำาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน
เทศบาลเมืองบ้านสวน ไดป้ระกาศแตง่ตัง้คณะบรหิารสภาเดก็

และเยาวชนเทศบาลเมอืงบา้นสวนชดุใหม ่เมือ่วนัที ่8 ตลุาคม 2561 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
มาตรา 33 วรรค 3 โดยมีหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปของสภาเด็ก 
และเยาวชนและปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อกำาหนดแนวทาง 
ในการจัดกจิกรรมเกีย่วกบัการพฒันาเดก็และเยาวชนในเขตพืน้ที ่
รวมทั้งดำาเนินการอื่นท่ีจำาเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของพระราชบัญญัตินี้

จากซ้ายไปขวา
1. นายจำาเรียง อินทรมงคล   ประธานชุมชน
2. นางสมบุญ พฤกษานิตย์       ฝ่ายการคลัง
3. นางประไพพัฒน์ วงษ์จันทร์       ฝ่ายพัฒนา
4. นางสาววาสนา คำาสมศรี   ฝ่ายสาธารณสุข
5. นางสาวนิด น้อยศรี   เลขานุการ
6. นางนาตยา อาคะวงค์   ฝ่ายการศึกษา
7. นางฉลวย ฟักเฟื่อง   ฝ่ายสวัสดิการสังคม
8. นายณัฐนันท์ ชลวิริยะนันท รองประธานชุมชน

จากซ้ายไปขวา
1. นายประยูร สุระสิทธิ์ ประธานชุมชน
2. นางสาววิจิตร สำาราญ ฝ่ายพัฒนา
3. นางสาวนงนุช โชคดี เลขานุการ
4. นางสาวสมพร เจริญผล ฝ่ายสวัสดิการสังคม
5. นางย้อย แซ่โก ฝ่ายการศึกษา
แถวหลัง	จากซ้ายไปขวา
1. นายเสวก จาริยะศิลป์ รองประธานชุมชน
2. นายปิยะ สำาราญ ฝ่ายปกครองและป้องกัน

จากซ้ายไปขวา
1. นายวีระ อิทธิศานต์   ฝ่ายการคลัง
2. นายชาญเกียรติ พลเดช  ฝ่ายปกครองและป้องกัน
3. นางสาวกัญญา บุญส่ง   ฝ่ายการศึกษา
4. นางกนกวรรณ สังข์ศิริ    ฝ่ายสวัสดิการสังคม
5. นางธนวันต์ ตั้งกฤตสิริสุข   ฝ่ายสาธารณสุข
6. นางสาวกรองแก้ว ปุจฉาการ  ฝ่ายพัฒนา
7. นางสาววรรณี สุทธิเจริญ   เลขานุการ
8. นายสันติ บุญธรรม   รองประธานชุมชน
9. นายนิธิ สังข์ศิริ   ประธานชุมชน

จากซ้ายไปขวา
1. นางวรรณเพ็ญ สุระสิทธิ์    ฝ่ายสาธารณสุข
2. นางวิลัย ตันสุริวงค์   ฝ่ายการศึกษา
3. นางสาวณัศฐริชา ทวนดิลก   ฝ่ายการคลัง
4. นางสาวอริสา พงษ์พระเกตุ รองประธานชุมชน
5. นายไฉน ทวนดิลก ฝ่ายปกครองและป้องกัน
6. นางสาวสุนันท์ ทวนดิลก   ประธานชุมชน
7. นางสาวณัชธ์ดวงพร เสือพงษ์ เลขานุการ
8. นางพรรณพัชร ทวนดิลก   ฝ่ายพัฒนา
9. นางขวัญเรือน หาญประทุม ฝ่ายสวัสดิการสังคม

จากซ้ายไปขวา
1. ร.อ.สุรัตน์ วงศาโรจน์       รองประธานชุมชน
2. นายบุญช่วย หงส์พรรคมนุญ ฝ่ายการคลัง
3. นางสมิตานันท์ รุจิราวาณิชย์ ประธานชุมชน
4. นางบังอร วงศาโรจน์       เลขานุการ
5. นางอุทัยวรรณ หงส์พรรคมนุญ ฝ่ายการศึกษา
6. นางอัจฉรา วิเชียรพงษ์   ฝ่ายปกครองและป้องกัน
7. นางสาวสุพิชฌาย์ รุจิราวาณิชย์ ฝ่ายสาธารณสุข

จากซ้ายไปขวา
1. นางทองคำา แก้วทิพยเนตร          ฝ่ายปกครองและป้องกัน
2. นางสาวนาฐยา อาจวารินทร์ รองประธานชุมชน
3. นางสาวแสงดาว แซ่อึ๊ง ประธานชุมชน
4. นางนาง แสนมุงคุณ ฝ่ายสาธารณสุข
5. นางบุญแถม อาจวารินทร์     ฝ่ายสวัสดิการสังคม
6. นางสาวจันทร วรวาส    เลขานุการ

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
1. นางสาวเฉลา เดชชีวะ รองประธานชุมชน
2. นางสาวสุวรรณา แผ้วฉ่ำา ฝ่ายสาธารณสุข
3. นางสาวสุคนธ์ ติสนธิ ฝ่ายสวัสดิการสังคม
4. นางจงดี ติสนธิ ฝ่ายการศึกษา
5. นางอุไรวรรณ อินทรอุดม เลขานุการ
6. นางยุพา จิตรเจริญ ประธานชุมชน
7. นางสาวจริยา พูลเจริญ  ฝ่ายพัฒนา
แถวหลัง	จากซ้ายไปขวา
1. นายวิโรจน์ ธรรมสาโร ฝ่ายปกครองและป้องกัน
2. นายยงยุทธ์ ธุวะประดิษฐ์  ฝ่ายการคลัง

จากซ้ายไปขวา
1. นางกัญญาวีณ์ รอดสการ ฝ่ายการคลัง
2. นางณีรนุช จันทร์มาลา ฝ่ายการศึกษา
3. นางสาหร่าย สุขเกษม ฝ่ายสาธารณสุข
4. นายอดิศักดิ์ สุขเกษม ฝ่ายปกครองและป้องกัน
5. นายจรินทร์ สุขเกษม ประธานชุมชน
6. นางสาวประนอม สายแก้ว รองประธานชุมชน
7. นางสาวศศิธร อุทรทัย เลขานุการ
8. นางสาวปินิดา เกตุภูงา ฝ่ายสวัสดิการสังคม

 ชุมชนบ้านสวนสวัสดี

 ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน

 ชุมชนเพชรบ้านสวน

จากซ้ายไปขวา
1. ด.ต.สมปอง ฟองดา ฝ่ายปกครองและป้องกัน
2. นางละแม่ง กาญจนวิจิตร        ฝ่ายการคลัง
3. นางกฤตยา อินทรำาพรรณ        ประธานชุมชน
4. นางสาวรัตติยา บรรพต        ฝ่ายการศึกษา
5. นางสาวนิสากร เธียรวิวัฒน์นุกูล           รองประธานชุมชน

ชุมชนบ้านพักตำารวจ

 ชุมชนแพร เพชร แก้ว

ชุมชนบ้านหนองตะโก

ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต

จากซ้ายไปขวา
1. นางสาวอุษา คชวัฒน์ เลขานุการ
2. นางนลินลักษณ์ ปฐมสวัสดิ์  รองประธานชุมชน
3. นางสาวอำาพร ศรีสุข ฝ่ายการคลัง
4. นางมยุรี จิตรใสเย็น ประธานชุมชน
5. นายสมนึก จิตรใสเย็น ฝ่ายพัฒนา
6. นายสมยศ ไทยทรง ฝ่ายปกครองและป้องกัน
7. นางพลอยนภัส อัศวอุดม ฝ่ายการศึกษา
8. นางปรางค์ พัฒนกุลวรพงศ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคม
9. นางหวล วรรณไพเราะ ฝ่ายสาธารณสุข

ชุมชนบ้านสวนสามัคคีชุมชนศูนย์ฝึกอบรมตำารวจฯ

ชุมชนหนองบัวขาว
ชุมชนบ้านบ่อบุญทอง
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โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำางานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยห่างไกล office syndrome
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
4.3	แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
โครงการแบ่งปันความฝันสร้างสรรค์อนาคต
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ
โครงการกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน
โครงการสนับสนุนการดำาเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
4.4	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการเพิ่มกำาลังการผลิตโรงผลิตน้ำาดื่มชุมชน
4.5	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เติมประสบการณ์ด้านกีฬา สำาหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต
โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้  เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
4.6	แผนงานงบกลาง
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
6.1	แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดตั้งสำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำานักปลัดเทศบาล
โครงการจัดทำาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีและเพิ่มเติม
โครงการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
โครงการจัดทำาวารสาร ที่นี่...บ้านสวน
โครงการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน
โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”
โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำาปีงบประมาณ 2562
โครงการเทศบาลรายงานประชาชน
โครงการจัดทำาป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านภาษีท้องถิ่น
โครงการประชาสัมพันธ์การชำาระภาษีท้องถิ่น
โครงการสำารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อติดตามเร่งรัดผู้ค้างชำาระภาษี
โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป
6.2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง
6.3	แผนงานการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา
6.4	แผนงานสาธารณสุข
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.5	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการจัดทำาแผนชุมชน
โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่
โครงการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำาบลบ้านสวน
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี
โครงการประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำาตำาบลบ้านสวน
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสวัสดิการสังคม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำาชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
โครงการวันชุมชนสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.6	แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน
6.7	แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง
กองช่าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	สาธารณูปโภค	สาธารณูปการ
1.1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
1.2	แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 13 หมู่ที่ 8 ตำาบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนเนินยายวาส)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวนศุขประยูร 17
ข้างบ้านเลขที่ 229/170 หมู่ 8 ตำาบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเนินยายวาส)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำาเปิด คสล. “ห้วยทวน” ตั้งแต่ถนนพงษ์ประเสริฐถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 3
ตำาบลบ้านสวน และหมู่ที่ 1 ตำาบลหนองข้างคอก (เสนอโดย ชุมชนห้วยทวน)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำา พร้อมฝาเหล็กหล่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ทุกชุมชน)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพคู่เศรษฐกิจพอเพียง
2.1	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ
โครงการส่งเสริมการดำาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำาบลบ้านสวน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม	การท่องเที่ยว	และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
3.1	แผนงานสาธารณสุข
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำาเศรษฐกิจทางทะเล
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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
4.1	แผนงานการศึกษา
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน สำาหรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 3
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(หลักสูตรท้องถิ่น)
โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้
โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โครงการเข้าร่วมแข่งขันผลงานทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน)
4.2	แผนงานสาธารณสุข
โครงการควบคุมจำานวนสุนัขไม่มีเจ้าของ
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการแม่สมส่วน ลูกสมวัย สานสายใยครอบครัว
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน
โครงการตลาดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย
โครงการแกนนำาสุขภาพยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต
โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค
โครงการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคน้ำาดื่ม/น้ำาแข็ง, ตู้น้ำาดื่มหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการโตแล้วรู้จักรักให้เป็น
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล
โครงการรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์
โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ คนไข้ติดบ้านติดเตียง
โครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติดเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการครอบครัวล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำาเนินงานแกนนำาสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โครงการสุขภาพดี สดใส ด้วยการออกกำาลังกาย ตามหลัก 3 อ.
โครงการวัยกลุ่มเสี่ยงสุขภาพดี  สมวัย ลดปัจจัยเสี่ยงอ้วนลงพุง
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการเด็กไทยไร้พุง
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบกิจการขายของชำา/มินิมาร์ท/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
โครงการเสริมสร้างความฉลาดทางปัญญา(IQ) ทางอารมณ์ (EQ) และทางสังคม (SQ) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการโภชนาการสมวัย เพื่อเด็กปฐมวัยสุขภาพดี
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก  
โครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2562
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ต.ค. - มี.ค.
ม.ค. - มิ.ย.

ต.ค. - มิ.ย.

ต.ค. - มี.ค.

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

ม.ค. - ก.พ.
ธ.ค. - มิ.ย.

เม.ย.
ม.ค.

โครงการ โครงการงบประมาณ
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บัญชีครุภัณฑ์แผนดำ�เนินง�นโครงก�รและกิจกรรม ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำางานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยห่างไกล office syndrome
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
โครงการแบ่งปันความฝันสร้างสรรค์อนาคต
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ
โครงการกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน
โครงการสนับสนุนการดำาเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการเพิ่มกำาลังการผลิตโรงผลิตน้ำาดื่มชุมชน
4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เติมประสบการณ์ด้านกีฬา สำาหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต
โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้  เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
4.6 แผนงานงบกลาง
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดตั้งสำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำานักปลัดเทศบาล
โครงการจัดทำาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีและเพิ่มเติม
โครงการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
โครงการจัดทำาวารสาร ที่นี่...บ้านสวน
โครงการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน
โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”
โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำาปีงบประมาณ 2562
โครงการเทศบาลรายงานประชาชน
โครงการจัดทำาป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านภาษีท้องถิ่น
โครงการประชาสัมพันธ์การชำาระภาษีท้องถิ่น
โครงการสำารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อติดตามเร่งรัดผู้ค้างชำาระภาษี
โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง
6.3 แผนงานการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา
6.4 แผนงานสาธารณสุข
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการจัดทำาแผนชุมชน
โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่
โครงการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำาบลบ้านสวน
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี
โครงการประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำาตำาบลบ้านสวน
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสวัสดิการสังคม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำาชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
โครงการวันชุมชนสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน
6.7 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง
กองช่าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการ งบประมาณ
(บาท) ไตรมาส
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70,000

600,000
150,000

20,000
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200,000
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60,000
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320,000

5,000,000

1,885,884

120,000
120,000
250,000
100,000

80,000
100,000
200,000

63,760,800
10,704,000

1,068,000
198,200

1,841,900

100,000
50,000

70,00

2,000,000
3,000,000

300,000
50,000

200,000
900,000
100,000

90,000
50,000

350,000
200,000

325,280
34,000

150,000
100,000
210,000
150,000

100,000
150,000

171,000

150,000
300,000
560,000

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

150,000

300,000

ต.ค. - พ. ค.
พ.ย., เม.ย., ก.ค.

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.

ม.ค. - ก.ค.

 ก.ค. - ส.ค.
ก.พ.
ม.ค.

มี.ค. - เม.ย.
ก.พ.

ส.ค.
เม.ย.

ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.

ก.ค.
ก.พ.

ม.ค. - มี.ค.
ธ.ค. - เม.ย.
พ.ค. - ก.ค.

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. 
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ครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1	แผนงานบริหารทั่วไป

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา ชนิด NETWORK แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท

เครื่องสำารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 5,900 บาท

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง 

มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท

1.2	แผนงานการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำา ชนิด Network แบบที่ 1(27 หน้า/นาที) จำานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท

เครื่องสำารองไฟ ขนาด 1 KVA จำานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 5,900 บาท

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง 

มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา ชุดละ 3,800 บาท จำานวน 3 ชุด

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท

1.3	แผนงานสาธารณสุข

เครื่องสำารองไฟ ขนาด 1 KVA จำานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 5,900 บาท

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา ชุดละ 3,800 บาท จำานวน 2 ชุด

1.4	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา แบบ Network แบบที่ 2 จำานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท

เครื่องสำารองไฟ ขนาด 1 KVA จำานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 5,900 บาท

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง 

มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา ชุดละ 3,800 บาท จำานวน 2 ชุด

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1	แผนงานบริหารทั่วไป

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำากว่า 2,000 ซีซี หรือกำาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำากว่า 90 กิโลวัตต์ 

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำานวน 1 คัน

1. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู  2. เป็นกระบะสำาเร็จรูป

3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำานวน 2 คัน คันละ 50,500 บาท

รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำากว่า 2,000 ซีซี หรือกำาลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำากว่า 110 กิโลวัตต์ 

เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำานวน 1 คัน

1. เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก)

2. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม

3. มีอุปกรณ์อำานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน

4. ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำาสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร

5. โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน

6. มีประตูด้านหลัง

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1	แผนงานรักษาความสงบภายใน

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำานวน 10 เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท ขนาดกำาลังส่ง 5 วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ทแบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ

โคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light System) จำานวน 1 ชุด ชุดละ 400,000 บาท

4. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

4.1	แผนงานรักษาความสงบภายใน

เครื่องสูบน้ำาดับเพลิงชนิดหาบหามจำานวน 1 ตัว ตัวละ 500,000 บาท

หัวฉีดน้ำาดับเพลิง จำานวน 4 หัว หัวละ 40,000 บาท

อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยบนที่สูง จำานวน 1 ชุด ชุดละ 400,000 บาท

5. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

5.1	แผนงานบริหารทั่วไป

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำานวน 4 ตู้ ตู้ละ 4,400 บาท

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จำานวน 1 ตู้ ตู้ละ 3,850 บาท

5.2	แผนงานการศึกษา

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จำานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งออกได้ครั้งละ 20 แผ่น จำานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท

6. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6.1	แผนงานสาธารณสุข

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 59,000 บาท
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 ประชุมคณะทำางานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองบ้านสวน

 โครงการพลังชาวบ้านสวน ต่อต้านยาเสพติด และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำางานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยห่างไกล Office Syndrome

 โครงการโตแล้วรู้จักรักให้เป็น  โครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน นำาโดย นายจักรวาล ตั้งประกอบ 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และผู้แทนจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สาธารณสุข
อำาเภอเมืองชลบุรี ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ปศุสัตว์อำาเภอเมืองชลบุรี สาธารณสุขอำาเภอเมืองชลบุรี 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตำาบลบา้นสวน ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจำาหมูบ่า้น และประธาน
องค์กรชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะทำางานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองบ้านสวน 
เพ่ือรายงานผลการดำาเนินงานโครงการควบคุมสุนัขไม่มีเจ้าของและโครงการป้องกันควบคุม 
โรคพษิสนุขับา้ ประจำาปงีบประมาณ 2561 พร้อมรว่มกนัวางแผนการดำาเนนิงาน ปอ้งกนัโรคพษิสนุขับา้ 
และสุนัขไม่มีเจ้าของ ประจำาปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การทำางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด จัดกิจกรรม ชาวบ้านสวนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด 
ตามโครงการพลังชาวบ้านสวน ต่อต้านยาเสพติดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมกิจกรรมประชาคมค้นหา 
ผูเ้สพ/ผูต้ดิสารเสพตดิใหโ้ทษ ตามโครงการป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ในวนัที ่9 พฤศจกิายน 2561 
ณ ห้องประชุมยูงรำาแพน ช้ัน 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีประชาชนในชุมชน 
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี จำานวน 230 คน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถป้องกัน 
สารเสพติด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเสพติด 

งานส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำางานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
ห่างไกล Office Syndrome เพ่ือให้ประชาชนวัยทำางานมีความรู้ด้านการดูแลตนเองให้ห่างไกล 
จากโรค Office Syndrome ให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรม 
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมยูงรำาแพน ชั้น 5  
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน จำานวน 100 คน 

งานส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการโตแล้วรู้จักรักให้เป็น ประจำาปีงบประมาณ 
2562 ในระหวา่งวนัที ่6 – 8 พฤศจกิายน 2562 โดยมกีารอบรมใหก้บัเยาวชนทัง้หมด 
3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จำานวน 82 คน รุ่นที่ 2 
โรงเรยีนบา้นสวนอดุม จำานวน 110 คน รุน่ที ่3 โรงเรยีนเกษมวทิย ์และโรงเรยีนธารทพิย ์
จำานวน 88 คน เพื่อให้นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วมการอบรม 
ได้รับความรู้ในการปรับพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นให้เหมาะสม 

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดโครงการเมืองบ้านสวนสดใส  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (คร้ังที่ 1) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดลอก 
คูคลอง บริเวณคลองห้วยยายว้า ถนนศุขประยูร ม.8 ตำาบลบ้านสวน อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
เพ่ือสรา้งการมสีว่นร่วมใหเ้กดิการเคลือ่นไหวในการอนรัุกษฟ์ืน้ฟสูิง่แวดลอ้มในชุมชนของตนเอง และเพือ่นอ้มรำาลกึ 
ในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561  
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งานป้องกันและควบคุมโรคฯ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในชุมชนต่างๆ 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยวัคซีนที่ฉีดจะออกฤทธิ์คุ้มกันได้ครั้งละ 1 ปี โดยภายในเดือนพฤศจิกายน 
มีการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวดังนี้ 

โดยให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 038 - 184555 ต่อ 3104 หรือ 083 - 0670513

สุขภาพดี สดใส ด้วยการออกกำาลังกายตามหลัก 3 อ.

ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน

ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น. เป็นต้นไป 

กิจกรรมการ
ออกกำาลังก

าย

เต้นแอโรบิก
และโยคะ เพื่อสร้างการตื่นตัวในการมีสุขภาพที่ดี

ป้องกันการเกิดภาวะโรคอ้วน

ครั้งที่

1
2
3
4
5

สุนัข

25
21
48
21
48

แมว

30
18
48
15
27

กระต่าย

1
-
-
-
-

รวม

56
39
96
36
75

วันที่

1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61

13 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61

สถานที่

หลังอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน
ตลาดซอย 11 หมู่ 1
สำานักชีนารีวงศ์ หมู่ 2
ตลาดกิ่งแก้ว หมู่ 5

ตลาดนัด ซอย 12 หมู่ 6

จำานวน / ตัว

 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร  โครงการแกนนำาสุขภาพยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพจิต
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ เข้าตรวจสอบตลาดสดและตลาดนัด ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 

จำานวน 10 แห่ง โดยเก็บตัวอย่างอาหารปรุงสำาเร็จและอาหารสด นำาไปตรวจหาสารปนเปื้อน 
ในอาหารทีอ่าจเปน็อนัตรายตอ่สขุภาพผูบ้รโิภค เพือ่เปน็การเฝ้าระวงัและคุม้ครองผู้บรโิภค กระตุน้
จติสำานึกใหผู้ป้ระกอบการและผู้บรโิภคไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการเลอืกซือ้อาหารทีเ่หมาะสม 
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยมีมาตรฐานปราศจากสารปนเปื้อน 

งานสง่เสริมสขุภาพ จดัทำาโครงการแกนนำาสขุภาพยคุใหม ่ใสใ่จสขุภาพจติ โดยมกีารอบรม
ให้ความรู้แก่แกนนำาสุขภาพนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม และสติปญัญา ในวยัรุน่และสง่เสรมิปอ้งกันปญัหาสงัคมของวยัรุน่ใหม้สีขุภาพจติทีด่ ี
และลดความเครียด พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีการอบรม รุ่นที่ 1  
นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และรุ่นที่ 2 นักเรียน 
โรงเรียนชลราษฎรอำารุง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จำานวน 250 คน 

 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาล
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       ข้อมูลก�รจัดเก็บร�ยได้ ประจำ�ปีงบประม�ณ  พ.ศ. 2561

ร�ยละเอียดร�ยรับ ประจำ�ปีงบประม�ณ  พ.ศ. 2561

ร�ยละเอียดก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ ต�มเทศบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561

ณ  วันที่  30  กันย�ยน  2561

ณ  วันที่  30  กันย�ยน  2561

ณ  วันที่  30  กันย�ยน  2561

ลำาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

ว.ด.ป.

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

โรงเรือน ป้าย ท้องท่ี ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ รวม

จำานวนเงิน
 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 

จำานวนเงิน
 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 

จำานวนเงิน
 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 

จำานวนเงิน
 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 

จำานวนเงิน
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
33
25
33

 762 
 1,005 

 432 
223
169
133
108

76
59

 3,058 

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 

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 

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

จ่ายรวมต้ังแต่ต้นปี

งบประมาณต้ังไว้

ผลต่างจากงบประมาณ

547,060.00 

 547,060.00 

 547,060.00 

 547,060.00 

 547,060.00 

 547,060.00 

 547,060.00 

 547,060.00 

 547,060.00 

 547,060.00 

 537,026.45 

 527,620.00 

 6,535,246.45 

 6,535,360.00 

-113.55 

 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 

 172,960.00 

 172,960.00 

 172,960.00 

 172,960.00 

 172,960.00 

 172,960.00 

 175,910.00 

 175,910.00 

 175,910.00 

 175,910.00 

 175,910.00 

 175,910.00 

 2,093,220.00 

 2,100,570.00 

-7,350.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 30,000.00 

 30,000.00 

 30,000.00 

 -   

 -   

 372,858.80 

 24,287.00 

 219,384.00 

 318,100.00 

 271,150.00 

 277,140.97 

 241,860.00 

 442,590.75 

 317,770.00 

 196,626.00 

 8,316,583.50 

 10,998,351.02 

 11,612,600.00 

-614,248.98 

 -   

 -   

 359,790.00 

 415,130.00 

 237,000.00 

 598,500.00 

 150,800.00 

 648,394.01 

 1,586,500.00 

 16,800.00 

 46,690.00 

 10,191,470.00 

 14,251,074.01 

 14,469,500.00 

-218,425.99 

 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 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 2,478,450.00 

 2,382,650.00 

 18,509,000.00 

 2,371,600.00 

 158,827,011.00 

 184,568,711.00 

 184,569,836.00 

-1,125.00 

 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 

14,995,313.71

 23,009,406.76

 16,926,105.23

 26,107,823.17

 21,929,253.72

 25,042,970.84

 18,595,773.81

 35,442,467.69

 22,923,670.44

 39,190,778.44

 25,747,611.13

 215,562,967.30

 485,474,142.24

 498,383,500.00

-12,909,357.76

 5,702,414.82 

 5,651,999.00 

 5,601,763.10 

 5,525,379.00 

 5,659,817.14 

 5,536,776.72 

 5,508,214.17 

 5,477,652.35 

 5,324,253.33 

 5,478,714.83 

 5,624,282.57 

 5,667,814.12 

 66,759,081.15 

 67,072,220.00 

-313,138.85 

 5,893,819.07 

 5,853,479.07 

 5,775,932.07 

 5,766,459.07 

 5,869,209.67 

 8,214,510.96 

 5,729,966.07 

 10,993,060.23 

 6,211,842.07 

 5,702,973.07 

 5,740,643.57 

 19,945,296.43 

 91,697,191.35 

 99,793,724.00 

-8,096,532.65 

 2,139,869.67 

 2,063,927.42 

 2,092,960.00 

 2,092,960.00 

 2,367,670.00 

 2,366,860.00 

 2,420,889.35 

 2,377,920.00 

 2,392,980.00 

 2,392,980.00 

 2,274,170.00 

 2,274,170.00 

 27,257,356.44 

 27,284,909.00 

-27,552.56 

 -   

 5,815,250.00 

 -   

 6,074,135.00 

 3,657,000.00 

 1,518,250.00 

 2,481,900.00 

 2,824,000.00 

-

 3,319,950.00 

 1,523,960.00 

-562,362.17 

 26,652,082.83 

 27,215,485.00 

-563,402.17 

ยอดรวมรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 97.41 ของเทศบัญญัติ

ช่วงเวลาเบิกจ่าย
ฝ่าย

การเมือง
ลูกจ้าง
ประจำา

ข้าราชการ ภารกิจ-ทั่วไป
ค่าใช้สอยค่าตอบแทน ค่าวัสดุ

งบบุคลากร งบดำาเนินการ

การเบิกจ่าย

เงินเดือน/ค่าจ้างประจำา ค่าจ้างชั่วคราว

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
รวม

รายจ่ายอื่น งบกลาง ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

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

รับจริงต้ังแต่ต้นปี

งบประมาณต้ังไว้

ผลต่างจากงบประมาณ

ช่วงเวลารับเงิน
ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ

และใบอนุญาต

รายได้
จากทรัพย์สิน

รายได้
จากทุน

รายได้เบ็ดเตล็ด ภาษีจัดสรร

รายการ (หมวด) ตามเทศบัญญัติ นอกงบประมาณ

ยอดรวมรายรับคิดเป็นร้อยละ 110.80  ของเทศบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้นรวมรับตาม
เทศบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

 1,398,437.10 

 619,916.20 

 620,451.55 

 9,732,976.10 

 18,514,940.41 

 10,806,164.19 

 8,263,926.32 

 4,803,337.57 

 5,572,202.32 

 2,566,409.05 

 1,530,441.36 

 2,919,884.90 

 67,349,087.07 

 57,910,000.00 

 9,439,087.07 

 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 

 -   

 -   

 862,413.43 

 597,208.68 

 517,697.29 

 840,518.86 

 4,014.88 

 -   

 1,893,806.82 

 1,234,193.70 

 1,337,246.87 

 1,791,893.70 

 9,078,994.23 

 17,250,000.00 

-8,171,005.77 

 -   

 1,076,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 20,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 1,096,000.00 

 -   

 1,096,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 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 

 20,325.00 

 51,925.00 

 109,325.00 

 58,120.00 

 15,275.00 

 180,875.00 

 42,350.00 

 62,375.00 

 92,435.00 

 227,800.00 

 113,700.00 

 64,105.00 

 1,038,610.00 

 1,950,000.00 

-911,390.00 

 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 

 4,211,220.00 

 518,765.00 

 787,419.00 

 1,544,391.00 

 758,388.50 

 583,167.70 

 464,175.00 

 472,139.00 

 483,298.40 

 859,769.20 

 559,319.80 

 524,591.80 

 11,766,644.40 

 5,829,500.00 

 5,937,144.40 

 -   

 136,287.09 

 -   

 153,502.09 

 -   

 -   

 137,667.09 

 -   

 -   

 -   

 139,047.09 

-5,550.00 

 560,953.36 

 -   

 560,953.36 
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บัญชีร�ยละเอียด ร�ยรับจริง บัญชีร�ยละเอียด ร�ยจ่�ยจริง
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561 ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
-  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-  ภาษีบำารุงท้องที่
-  ภาษีป้าย
-  อากรการฆ่าสัตว์

รวม
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
-  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
-  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
-  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
-  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
-  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
-  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำาหน่าย
    อาหารหรือสะสมอาหาร
-  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน
-  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
    เพื่อการโฆษณา
-  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
- ค่าธรรมเนียมการแพทย์
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
-  ค่าปรับผู้กระทำาผิดกฎหมายจราจรทางบก
-  ค่าปรับผู้กระทำาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
-  ค่าปรับผู้กระทำาผิดกฎหมายสาธารณสุข
-  ค่าปรับผู้กระทำาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
-  ค่าปรับการผิดสัญญา
-  ค่าใบอนุญาตรับทำาการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
-  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
    อาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
-  ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
-  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
-  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
-  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

รวม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
-  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
-  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
-  ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.

รวม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
-  ค่าขายแบบแปลน
-  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รวม
หมวดรายได้จากทุน
-  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รวม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
-  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
-  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำาหนดแผนฯ
-  ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)
-  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
-  ภาษีสุรา
-  ภาษีสรรพสามิต
-  ค่าภาคหลวงแร่
-  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
-  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมฯ ที่ดิน

รวม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
-  เงินอุดหนุนทั่วไป สำาหรับดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่
    และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำา

รวม
รวมรายรับ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
-  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ
-  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น

รวม

รวมรายรับทั้งสิ้น

 47,000,000.00 
 1,900,000.00 
 9,000,000.00 

 10,000.00 
 57,910,000.00 

 25,000.00 
 3,500.00 

 300,000.00 
 3,400,000.00 

 350,000.00 
 80,000.00 

 1,500.00 
 500.00 

 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 

 10,000.00 
 8,000.00 
3,000.00 

 8,000.00 
 5,829,500.00 

 -   
 16,500,000.00 

 750,000.00 
 17,250,000.00 

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

 200,000.00 
 200,000.00 

2,000,000.00 
 110,000,000.00 

 83,000,000.00 
 14,000,000.00 
 14,000,000.00 
 25,000,000.00 

 600,000.00 
 500,000.00 

 45,000,000.00 
 294,100,000.00 

 121,144,000.00 

 121,144,000.00 
 498,383,500.00 

 -   
 -   
 -   

498,383,500.00 

 54,874,806.81 
 2,980,938.26 
 9,489,610.00 

 3,732.00 
 67,349,087.07 

 30,797.50 
 1,900.00 

 209,902.50 
 4,426,250.00 

 360,100.00 
 104,350.00 

 -   
 420.00 

 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

 11,000.00 
 6,430.00 

 495.00 
 3,280.00 

 11,766,644.40 

 28,500.00 
 8,155,053.17 

 895,441.06 
 9,078,994.23 

 388,900.00 
 649,710.00 

 1,038,610.00 

 60,000.00 
 60,000.00 

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 

 114,540,409.00 

 114,540,409.00 
 552,184,923.84 

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

553,841,877.20 

41100000
41100001
41100002
41100003
41100004

41200000
41210004
41210005
41210007
41210008
41210009
41210010

41210011
41210012

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

41230006
41230007
41230008
41239999

41300000
41300002
41300003
41300003

41500000
41500004
41599999

41600000
41600001

42000000
42100000
42100001
42100002
42100004
42100005
42100006
42100007
42100012
42100013
42100015

43000000
43100000
43100002

44000000
44100000
44100001
44100002

รายจ่ายตามเทศบัญญัติ
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน

รวม
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายประจำา)
ค่าใช้สอย
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

  

 99,793,724.00 
 6,535,360.00 

 96,457,699.00 
 11,612,600.00 
 29,433,046.00 
 22,699,950.00 

 5,566,300.00 
 14,469,500.00 

 184,569,836.00 
 30,000.00 

 27,215,485.00 
498,383,500.00 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 498,383,500.00 

 91,697,191.35 
 6,535,246.45 

 96,109,657.59 
 10,998,351.02 
 28,160,751.74 
 21,329,394.05 

 5,141,682.20 
 14,251,074.01 

 184,568,711.00 
 30,000.00 

 26,652,082.83 
 485,474,142.24 

 255,853.36 
 305,100.00 

 20,000.00 
 150,000.00 
 926,000.00 

 1,656,953.36 

 487,131,095.60 

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

51100000
52200000
53200000
54100000
54200000

  รายรับจริง
  ปี 2561

  รายจ่ายจริง
  ปี 2561รายการ รายการรหัสบัญชี รหัสบัญชีประมาณการ ประมาณการ

สถิติก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนพ�ณิชย์
สำ�นักง�นทะเบียนพ�ณิชย์ เทศบ�ลเมืองบ้�นสวน ปี พ.ศ. 2554 - 2561

จัดตั้งทะเบียนพาณิชย์
เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
เลิกทะเบียนพาณิชย์
แก้ไขอื่นๆ  ไม่ต้องจดทะเบียน

รวม

ป	ีพ.ศ.
2554
158
44
39
9

250

ปี	พ.ศ.
2555
128
37
36
19
220

ปี	พ.ศ.
2556
108
36
40
19
203

ป	ีพ.ศ.
2557
141
34
33
4

212

ป	ีพ.ศ.
2558
124
37
30
2

193

ปี	พ.ศ.
2560
142
36
46
10
234

ปี	พ.ศ.
2559
133
23
31
1

188

ป	ีพ.ศ.
(30	ก.ย.61)

102
16
17
2

137

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ปี พ.ศ.2554 - 2561

รายการ

250

ปี	2554 ป	ี2555 ป	ี2556 ปี	2557 ป	ี2558 ป	ี2559 ปี	2560 ป	ี2561

220
203

212
193 188

234

137
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เทศบ�ลเมืองบ้�นสวนเปิดใช้อ�ค�รศ�ล�ประช�คม

เทศบาลฯ ได้ดำาเนินการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

ภายในอาคารศาลาประชาคม พร้อมสำาหรับเปิดให้บริการประชาชนแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การใช้ 

การควบคุมดูแลรักษาอาคาร รวมถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

เพื่อใช้ในการบำารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เทศบาลจึงมีหลักเกณฑ์ในการขอใช้อาคารศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้

1. การขอและการใช้ศาลาประชาคม

 1.1  ผู้ขอใช้ ต้องยื่นขออนุญาตใช้ศาลาประชาคมเป็นหนังสือ 
หรือตามแบบคำาขออนุญาต ก่อนวันใช้ศาลาประชาคม ในวันและ
เวลาราชการ ก่อนการใช้ไม่น้อยกว่า 15 วัน และต้องได้รับอนุญาต
จากเทศบาล เป็นหนังสือก่อนการเข้าไปใช้อาคาร

1.2 ผู้ขอใช้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
 - ต้องจัดสถานที่ศาลาประชาคม ภายใต้การควบคุมดูแลของ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล

- กรณีมีการจัดเลี้ยงต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ของเทศบาล เพือ่ทำาขอ้ตกลงในการรกัษาความสะอาดหลงัจากการ
ใช้งานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
 -   ตอ้งแจง้รายละเอยีดเรือ่งวนั เวลา จำานวนผูเ้ขา้รว่มงาน  รวมทัง้ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่นำามาใช้ในศาลาประชาคม
 - ต้องรักษาความสะอาดและระมัดระวังการใช้ทรัพย์สิน  
หรอือปุกรณ ์เครือ่งใชข้องศาลาประชาคม หากมคีวามเสยีหายใดๆ  
เกิดขึ้นต่ออาคาร บริเวณโดยรอบอาคาร และรวมตลอดถึงวัสดุ 
ครุภัณฑ์ประจำาศาลาประชาคม ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบชดใช้ 
ค่าเสียหาย ตามค่าแห่งทรัพย์สินที่เสียหายตามราคาปัจจุบัน
 - หา้มนำาอาวธุ  วตัถอุนัตราย  สิง่เสพตดิ  หรอืสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย 
เข้ามาในบริเวณศาลาประชาคมเทศบาลโดยเด็ดขาด หากมีการ
ละเมิดข้อห้ามดังกล่าวเทศบาลมีสิทธิดำาเนินการตามกฎหมาย 
กับผู้ขอใช้ศาลาประชาคมได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกกรณี

1.3 ผู้ขอใช้ศาลาประชาคม จะต้องใช้ศาลาประชาคม 

    ข้อปฏิบัติในก�รขอใช้ศ�ล�ประช�คม

1. ผูข้อใชต้อ้งยืน่ความประสงค์ขอใชศ้าลาประชาคมพรอ้ม
เงินมัดจำา จำานวนครึ่งหน่ึงของอัตราค่าธรรมเนียม ก่อนการใช้ 
ศาลาประชาคม ไม่น้อยกว่า 15 วัน และชำาระค่าธรรมเนียม 
ส่วนที่ เหลือพร้อมเงินประกันความเสียหายก่อนการใช้  
ศาลาประชาคม ไม่น้อยกว่า 7 วัน

2. เงินประกันความเสียหาย จะคืนให้หลังจากที่เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของศาลาประชาคม 
หลังการใช้งานแล้ว ไม่เกิน 3 วันทำาการ

3. การนำาทรพัยสิ์นส่ิงของมค่ีาเขา้มาในศาลาประชาคม หาก
เกิดการสูญหาย เทศบาลจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4. การเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ จะเปิดใช้ก่อนเวลาจัดงาน
ครึ่งชั่วโมง โดยอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่เทศบาล

เพื่อการจัดงานของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ห้ามขอใช้ 
แทนบุคคลอื่นเด็ดขาด
 1.4 ห้ามผู้ขอใช้ นำาศาลาประชาคมไปให้บุคคลกลุ่มบุคคล
บรษิทั หา้งรา้น ใชป้ระโยชนซ์ึง่เขา้ขา่ยลกัษณะเชา่ชว่ง ไมว่า่จะไดร้บั 
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

  2. อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้ศาลาประชาคม

 2.1 ศาลาประชาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการทั่วไป 
โดยอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้ศาลาประชาคม ให้เป็นไป
ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ศาลาประชาคมท้ายระเบียบนี้  
(โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำานักปลัดเทศบาล 
โทร 038 - 184555 ต่อ 3 )

2.2 หากผู้ขอใช้ไม่มาใช้ศาลาประชาคมตามกำาหนดที่ได้รับ 

อนุญาตไม่ว่ากรณีใดๆ เทศบาลไม่ต้องคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ 
ผู้ขอใช้ เว้นแต่กรณีที่เทศบาลสั่งระงับการใช้ศาลาประชาคม 
เนื่องจากความจำาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ศาลาประชาคม 
เพ่ือประโยชนข์องทางราชการ หรือมกีรณีฉกุเฉนิทีเ่ปน็เหตุอนัควร 
จนไม่สามารถใช้สถานที่ได้
 กรณีผู้ขอใช้ศาลาประชาคมเกินกว่าระยะเวลาที่ขออนุญาต 
จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 2,000 บาท
 2.3 กรณีการขอใช้ศาลาประชาคมเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 
หรอืการบรกิารสาธารณะ หรอืกรณมีเีหตจุำาเปน็อืน่ เพือ่ประโยชน์
ราชการให้อยู่ในอำานาจของนายกเทศมนตรี โดยให้มีอำานาจ 
ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการใช้ศาลาประชาคม 
ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ตามเงื่อนไขข้อ 11
 2.4 ค่ าธรรม เนี ยมที่ ไ ด้ รั บตามระ เบี ยบนี้  ให้ นำ าส่ ง 
เป็นรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
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เงนิเดอืนขา้ราชการ, 27,257,356.44
, 6%

คา่จา้งประจํา, 2,093,220.00 , 0%

คา่จา้งพนักงานจา้ง,  66,759,081.15
, 14%

คา่ตอบแทน, 10,998,351.02 , 2%

คา่ใชส้อย,  28,160,751.74 , 6%

คา่วัสด,ุ 21,329,394.05 , 4%

คา่สาธารณูปโภค, 
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เงนิอดุหนุน,  26,652,082.83 , 6%
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รายจา่ย ณ วันที� 30 กนัยายน 2561

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจำาปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

54,868,806.81 

ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย

เงินอุดหนุนทั่วไป,  
114,540,409.00, 21%

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ระบุวัตถุประสงค์, 
560,953.36, 0%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, 
1,096,000.00, 0%

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,  
184,568,711.00, 38%

เงินเดือนฝ่ายการเมือง,  
6,535,246.45, 1%

เงินเดือนข้าราชการ,  
27,257,356.44, 6%

ค่าจ้างพนักงานจ้าง,  
66,759,081.15, 14%

ค่าตอบแทน, 
10,998,351.02, 2%

ค่าใช้สอย,  
28,160,751.74, 6%

ค่าวัสดุ,
21,329,394.05, 4%

ค่าสาธารณูปโภค,  
5,141,682.20, 1%

เงินอุดหนุน, 
26,652,082.83, 6%

รายจ่ายอื่น,
30,000.00, 0%

งบกลาง,
91,697,191.35, 19%

ค่าครุภัณฑ์, 
14,251,074.01, 3%

ค่าจ้างประจำา,  
2,093,220.00, 0%

ภาษีอากร,
67,349,087.07, 12%

ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ ใบอนุญาต,
11,766,644.40, 2%

รายได้จากทรัพย์สิน,
9,078,994.23, 2%

รายได้เบ็ดเตล็ด,
1,038,610.00, 0%

รายได้จากทุน,
60,000.00, 0%

ภาษีจัดสรร, 
348,351,179.14, 63%

ภาษีท้องที่ ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะ

9,489,610.00 

3,058  1,299 3,129 52,939 
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ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านสวน	ดังนี้	

 1. อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ (สุนัขและแมว) ตามกำาหนด ดังนี้
- พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางวา เลี้ยงจำานวนรวมกัน ไม่เกิน 3 ตัว
- พื้นที่ตั้งแต่ 20 ตารางวา แต่ไม่เกิน 50 ตารางวา เลี้ยงจำานวน

รวมกัน ไม่เกิน 4 ตัว
     - พื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป เลี้ยงจำานวนรวมกัน ไม่เกิน 5 ตัว 
 2. จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง มีแสงสว่างและการ

ระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำา และกำาจัดสิ่งปฏิกูล 
ให้ถูกลักษณะ 

 3. จัดให้มีภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค
ที่เกิดจากสัตว์ 

 4. ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ เลี้ยงของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์
อยู่นอกสถานที่โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายต้องเล้ียง 
ในสถานที่ หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ายเตือน 
ให้ระมัดระวัง โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

 5. หา้มมใิหผู้ใ้ดเลีย้งสตัวใ์นทีห่รอืทางสาธารณะ หรือในทีบ่คุคลอืน่
โดยปราศจากความยินยอม 

 6. ควบคุมดูแลสุนัขของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำาคาญแก่ผู้อื่น
เช่น เห่าหอนเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ 

 7. เจา้ของสนุขัมหีนา้ทีก่ำาจดัซากสตัว/์มลูสตัว ์อนัเกดิจากสนุขัในที่
หรือทางสาธารณะ หรือในที่อื่นใดในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่ง	มีความผิด	ตามมาตรา	73	วรรค	2
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535

ซึ่งต้องระวังโทษปรับไม่เกิน	5,000	บาท

  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทีย่งัไมเ่คย 
ลงทะเบียนมาก่อน รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
ในปีงบประมาณถัดไป (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) ที่มีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของผู้สูงอายุ	
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
3. เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503  และไม่เคยลงทะเบียน

มากอ่น ในกรณทีีท่ะเบยีนราษฎร ไมป่รากฏวนั เดอืน เกดิ ใหถ้อืวา่บคุคลน้ัน 
เกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีน้ัน (จะได้รับเบี้ยยังชีพ ในเดือนตุลาคม 
2562)

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินบำานาญ 
เบี้ยหวัด บำานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน 
สถานสงเคราะห์ของรัฐ  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำา  
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาลจัดให้เป็นประจำา  

5. สำาหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพจาก อบต. เทศบาล หรือสำานักงานเขต
(กทม.) ที่ย้ายภูมิลำาเนามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ต้องมาแสดง
ความประสงค์ลงทะเบียน เพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ยยังชีพของท่าน

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. บัตรประจำาตัวประชาชน  (ตัวจริง)
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมดุบัญชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์ธนาคารกรงุไทย (ในเขตชลบุร)ี

 ผู้สูงอายุสามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2562 ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ กรณีผู้สงูอายไุมส่ามารถ 
ไปยืน่ลงทะเบยีนดว้ยตนเองได ้ สามารถใหญ้าตมิารบัเอกสารการมอบอำานาจ
ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน และให้ผู้รับมอบอำานาจ 
ยื่นแทนได้ โดยให้แนบสำาเนาบัตรประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้าน 
ของผู้รับมอบอำานาจด้วย

  การข้ึนทะเบียนผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และ 
ผู้พิการที่ย้ายที่อยู่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
 3. มบีตัรประจำาตวัคนพกิาร ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
 5. สำาหรบัผูท้ีไ่ด้รบัเบีย้ความพิการจาก  อบต.  เทศบาล  หรอืสำานกังานเขต

(กทม.) ที่ย้ายภูมิลำาเนามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ต้องมาแสดง
ความประสงค์ลงทะเบียน เพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ยความพิการของท่าน

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน    
 1. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
 2. บัตรประจำาตัวคนพิการ/สมุดประจำาตัวคนพิการ (ตัวจริงที่ยังไม่

หมดอายุ)
 3. สมดุบญัชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์ ธนาคารกรงุไทย (ในเขตชลบรุ)ี

ผู้พิการสามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่ 
เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวนัและเวลาทำาการ กรณผีูพ้กิารไมส่ามารถไปยืน่ 
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถให้ญาติมารับเอกสารการมอบอำานาจ 
ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน และให้ผู้รับมอบอำานาจ  
ยื่นแทนได้ โดยให้แนบสำาเนาบัตรประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้รับมอบอำานาจด้วย

  ขอเชญิชวนผู้ทีม่สิีทธ ิมาลงทะเบยีนขอรบัเงินอดุหนนุเพือ่การเล้ียงด ู
เด็กแรกเกิด ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ 
โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิด เป็นเงิน จำานวน 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 ไมเ่ปน็ผูไ้ดร้บัสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใด จากหนว่ยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่
ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ  เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถาน
สงเคราะห์ของรัฐ

2. หญิงตั้งครรภ์
2.1 มกีำาหนดคลอดระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2560 – 30 กนัยายน 2562 
2.2 อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเสี่ยงต่อความยากจน
ครวัเรอืนยากจนและครวัเรอืนเสีย่งตอ่ความยากจน  หมายถงึ ครวัเรอืน 

ที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่ำากว่า 3,000 บาท ต่อคน/เดือน 
หรือต่ำากว่า 36,000 บาท ต่อคน/ปี โดยนำารายได้ของสมาชิกทั้งหมด 
ในครอบครวัหารด้วยจำานวนสมาชกิทัง้หมดในครอบครัว ซึง่รวมเดก็แรกเกดิ 
ด้วย โดยมีการประเมินความยากจนระดับครัวเรือนจาก อสม. ในพื้นที่  
ซึ่งมีข้อมูล ดังนี้

1) ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ คนในครอบครัวมีคนพิการ หรือ
ผู้สูงอายุ หรือเด็กอายุ ต่ำากว่า 15 ปี หรือคนว่างงาน อายุ 15 – 65 ปี 
หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

2) สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชำารุดทรุดโทรม บ้านทำาจากวัสดุ
พื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้ หรืออยู่บ้านเช่า

3) ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล รถปิกอัพ รถบรรทุกเล็ก รถตู้
4) เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำากิน ไม่เกิน 1 ไร่ 

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. แบบลงทะเบียนเ พ่ือขอรับสิทธิ  (แบบ ดร.  01) รับได้ที่

กองสวัสดิการสังคม
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร. 02) รับได้ที่

กองสวัสดิการสังคม
3. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์

หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ จำานวน 1 ฉบับ
4. สำาเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์  หรือ สำาเนาสมุดบันทึก

สุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1 จำานวน 1 ฉบับ
5. สำาเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด) จำานวน 1 ฉบับ
6. สำาเนาบญัชธีนาคาร (ในเขตชลบรุ)ี จำานวน 1 ฉบบั (กรณรีบัเงนิ

ผ่านบัญชีธนาคาร)

หมายเหตุ	 :	 กรณีมอบอำานาจในการรับเงิน ให้นำาหนังสือมอบอำานาจ 
และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบมายื่นด้วย

เจ้าของสัตว์ต้องรู้... การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

“เจ้าของสัตว์” หมายถึง ผู้ครอบครองสัตว์นั้น ๆ
ด้วยการให้ที่พักพิง หรือให้อาการแก่สัตว์นั้น ๆ

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
 3. มรีายได้ไมเ่พียงพอแกก่ารยงัชพี หรือถกูทอดทิง้ หรือขาดผู้อปุการะ

เลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน    
 1. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
 2. บัตรประจำาตัวประชาชน  (ตัวจริง)
 3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ จำานวน  1 ฉบับ
 4. สำาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย

(ในเขตชลบุรี) จำานวน 1 ฉบับ
  ผูป้ว่ยเอดสส์ามารถมาลงทะเบยีนดว้ยตนเอง ไดต้ัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ตน้ไป 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ กรณีผู้ป่วยเอดส์ 
ไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถให้ญาติมารับเอกสาร 
การมอบอำานาจ ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน  
และให้ผู้รับมอบอำานาจยื่นแทนได้ โดยให้แนบสำาเนาบัตรประชาชน 
และสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำานาจด้วย

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน

การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน
โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก
 1. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
 4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 5. มภีมูลิำาเนาอยูใ่นเขตเทศบาลเมอืงบา้นสวน ตดิตอ่กนัไมน้่อยกว่า

1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 6. ตอ้งมคีวามประพฤตดิแีละยนิยอมปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของสมาคม

  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องมายื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง พรอ้มกบัประธานชมุชนหรอืหวัหนา้สายเกบ็เงนิ ในวนัเวลาทำาการ 
จนัทร ์- ศกุร ์(เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ อาคาร
อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน

โดยใช้เอกสารหลักฐาน	ดังต่อไปนี้
 1. สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน หรอืสำาเนาบตัรประจำาตวัเจา้หนา้ที่

ของรัฐ จำานวน 1 ฉบับ
 2. สำาเนาทะเบียนบ้าน จำานวน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำานวน 2 รูป
 4. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหน่ึง จากสถานพยาบาลของรัฐ

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ให้แพทย์รับรองว่า “สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงดี”

 5. เงินค่าสมัคร จำานวน 100 บาท (จ่ายครั้งเดียวในวันสมัคร)
 6. เงินค่าบำารุง จำานวน 50 บาท (จ่ายทุกปี ปีละ 50 บาท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 184555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 184555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 184555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 184555

ติดต่อสอบถามได้ที่ 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน

โทร. 038-184555 ต่อ 8  หรือ โทร. 064-2400463

14 ฉบับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

www.bansuan.go.th  นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล้ำาเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

15ฉบับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล้ำาเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th



เทศบ�ลตำ�บลสันผักหว�น
ศึกษ�ดูง�นของสภ�เด็กและเย�วชน 

วันพฤหัสบดีท่ี 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 าบลสันผักหวาน ตำ าบลสันผักหวาน อำ า เภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนจำานวน 70 คน 
คณะผู้ บ ริ หาร  สมาชิ กสภา เทศบาล  และพนักงาน เ จ้ าหน้ าที่  
จำานวน 20 คน ณ ห้องประชุมยูงรำาแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 
เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อฟังบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ การทำางาน 
ของสภาเด็กและเยาวชน    

สำานักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
ถนนพระยาสัจจา ตำาบลบ้านสวน 
อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 121/2543

ปณ.บางปลาสร้อย

รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุง 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในเขตเทศบาล

“โครงการบานสวนหวงใยใสใจผูสูงอายุ ประจําป 2562”“โครงการบานสวนหวงใยใสใจผูสูงอายุ ประจําป 2562”
วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เปนตนไป ณ โดมอเนกประสงค เทศบาลเมืองบานสวน

คุณสมบัติผูสูงอายุที่เขารวมโครมการ
  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถรวมกิจกรรมไดดวยตนเอง
  เปนผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวน เทานั้นการใหความรูสําหรับผูสูงอายุ

และมหกรรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
การมอบรางวัลผูสูงอายุสุขภาพดี 
รดน้ำขอพรผูสูงอายุ 
บริการตัดผม ชาย-หญิง 
บริการนวดผอนคลาย

ภายในงานพบกับกิจกรรมภายในงานพบกับกิจกรรมภายในงานพบกับกิจกรรม

 ผูสูงอายุที่สนใจเขารวมงาน กรุณาสงแบบตอบรับหรือแจงความประสงค 
ไดที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานสวน (สำนักงานใหม) ถนนพระยาสัจจา

ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามวันและเวลาราชการ
ผูสูงอายุที่เขารวมงานตองลงทะเบียนพรอมบัตรประจําตัวประชาชน

ในระหวางเวลา 07.00 - 09.00 น. เทานั้น ณ โดมอเนกประสงค เทศบาลเมืองบานสวน

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ําเปิด	 คสล.
ห้วยยายเจ๋ง	(จุดเริ่มต้น	บายพาส	ถึง	ถนนบ้านสวน	11) หมู่ที่ 1 

ตำาบลบา้นสวนมพีืน้ทีก่ารกอ่สร้างปรับปรุงแบง่ออกเป็น 2 ชว่ง 

คือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บริเวณถนนบายพาสถึงเขตทางรถไฟ  

มีความกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร  

ลึก 2.00 – 2.50 เมตร และ ช่วงท่ี 2 เขตทางรถไฟ 

ถึง ถนนบ้านสวน 11 มีความกว้าง 4.80 – 6.50 เมตร 

ยาว 250.00 เมตร ลกึ 2.00 – 2.50 เมตร วงเงนิงบประมาณ 

12,536,800.00 บาท  ซ่ึงขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งดำาเนนิการกอ่สรา้ง 

โดยเทศบาลจะรายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงาน 

ให้ประชาชนทราบในฉบับต่อไป

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	 คสล.	 พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา	 คสล.	 และสะพาน	 คสล.	 ซอยโปษยานนท์	 3	 
(บา้นป้าแดด๊)	หมูท่ี่ 1 ตำาบลบ้านสวน ถนนมคีวามหนา 0.15 

เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 – 5.00 เมตร ยาวรวม 406.00 

เมตร หรือพื้นท่ีดำาเนินการไม่น้อยกว่า1,790.00 ตาราง

เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน้ำา คสล. ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 

0.60 เมตร ยาวรวม 406.00 เมตร บ่อพักทุกระยะ 

ไม่เกิน 10 ท่อน (จำานวนบ่อพัก 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 ซึ่งขณะนี้ได้ดำาเนินการเสร็จ 

เรียบร้อยแล้ว

อัตราคาบริการรถสุขา ทม.บานสวน
อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล

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