
	 เทศบาลลงพื้ นที่ จั ดการประชุมประชาคมระดับชุมชน ต้ังแต  ่
หมูท่ี	่1	–	10	ตามชมุชนต่าง	ๆ 	ในเขตเทศบาล	ระหว่างวนัที	่13	–	15	พฤศจกิายน	
2562	และการประชุมประชาคมระดับเมือง	 ในวันที่	 18	พฤศจิกายน	2562	 
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	 (พ.ศ.	 2561	 –	 2565)	 ฉบับเพิ่มเติม	 
ครั้งที่	1/2562            อ่านต่อหน้า 8

เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเมือง
ประจ�าปีงบประมาณ 2563  

โครงการเฝา้ระวัง
ความปลอดภัย
ด้านอาหาร

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด�าเนินงาน
ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	28	
พฤศจิกายน	2562	 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน 
ในอาหาร	5	ชนิด	และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแผงค้า
ในตลาดเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 
ได้ซื้ออาหารที่ปลอดภัย	 ถูกสุขลักษณะไม่เป็นอันตราย 
ต่อการบริโภค		       อ่านต่อหน้า 11

	 เมือ่วนัที	่16	พฤศจกิายน	2562	เทศบาลเมอืงบ้านสวน	ได้น�า 
นายวีรวุฒิ	 พงษ์กระสินธุ์	 ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง	 เป็นผู ้ประสบ 
ความส�าเร็จในชีวิตและบ�าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม	 ในงาน 
วันคนพิการ	ครั้งที่	51	ประจ�าปี	2562		จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์ 
แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ณ	 ศูนย์แสดงสินค้า 
และการประชุม	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 (Hall	 5)	 อ�าเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันอังคารที่	 3	 ธันวาคม	 2562	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 
โดยกองสวัสดิการสังคม	 ได้น�ากรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 
คือ	นางคนึงนิจ	ปภาคีรี	คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	เข้ารับโล่
ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบ	ประจ�าปี	2562	เนื่องในงานวันคนพิการ
สากล	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	

วันคนพิการสากล ประจ�าปี 2562 2562

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

ฉบับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

การรับรางวัลบุคคลพิการตัวอย่าง ประจ�าปี 2562
        สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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	 เทศบาลเมอืงบ้านสวนและปวงชนชาวบ้านสวนพร้อมใจ
น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ทีท่รง 
มีต่อปวงประชาอย่างอเนกอนันต์	 เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต	
ครบ	3	ปี	เมือ่วนัที	่13	ตลุาคม	2562	โดยในช่วงเช้าเวลา	05.45	น.	 
เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	ณ	หอพระพุทธสิหิงค์	 และในเวลา	

 เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	 เพื่อร่วมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	
ที่ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบ�าบัดทุกข ์
บ�ารุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลย 
ราชสมบตั	ิจนกระท่ังเสดจ็สวรรคต	เทศบาลบ้านเมอืงสวนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมต่าง	ๆ	 ในวันพุธที่	 23	 ตุลาคม	 2562	 ตลอดทั้งวัน	 
โดยในช่วงเช้าเวลา	 06.30	 น.	 เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	 
ณ	บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์	 และในเวลา	 08.00	น.	 เป็นพิธี
วางพวงมาลาและถวายบังคม	ณ	 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์	

น้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

น้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

พิธีท�ำบุญตักบำตร

พิธีท�ำบุญตักบำตร

พิธีวำงพวงมำลำ

พิธีวำงพวงมำลำ

กิจกรรมจิตอำสำ

กิจกรรมจิตอำสำ

พิธีจุดเทียน

พิธีจุดเทียน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (ด้านหน้าศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี)	
	 อกีทัง้ยงัเข้าร่วมกจิกรรมจติอาสาเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล	 
โดยในเวลา	 09.00	 น.	 กิจกรรมจิตอาสา	 พัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์	 ณ	 บริเวณสถานีรถไฟชลบุรี	 ร่วมกับ	 องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลหนองข้างคอก	และ	 ร.21	 รอ.	 เพื่อเป็นการน้อมร�าลึก 
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ	 ที่พระองค ์ ได ้ ริ เ ร่ิมกิจการรถไฟ 
ในประเทศไทย	เมื่อปี	พ.ศ.	2433	และในเวลา	10.00	น.	เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการจิตอาสา	 หน่วยพระราชทานและประชาชน 

จติอาสา	“เราท�าความดด้ีวยหวัใจ”	โดยมนีายภคัรธรณ์	เทยีนไชย	 
ผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรุ	ี		เป็นประธานในพธิฯี	ณ	ถนนชลมารควถิี 
เฉลมิพระเกยีรต	ิ84	พรรษา	(บรเิวณศาลาประชาคม		“รวมใจชน”	 
ชลบุรี)
	 ตลอดจนเวลา	 18.00	น.	 ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อ
น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ	โดยมนีายภคัรธรณ์	เทยีนไชย	 
ผูว่้าราชการจงัหวัดชลบรุ	ี		เป็นประธานในพธิฯี	ณ	ลานพระบรมราชา
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (ด้านหน้า 
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี)	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี

08.00	 น.	 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมต่อหน้า
พระบรมฉายาลกัษณ์	ณ	อาคารอเนกประสงค์โรงเรยีนชลกันยานกูุล	 
	 อกีทัง้ในเวลา	10.00	น.	เข้าร่วมกิจกรรมจติอาสาถวายพระ
ราชกศุล	ในโครงการจิตอาสา	หน่วยพระราชทานและประชาชนจติ
อาสา	“เราท�าความดด้ีวยหวัใจ”	ณ	สระน�า้ศกัดิส์ทิธิ	์วดัเขาบางทราย	 

พระอารามหลวง	ต�าบลบางทราย
	 ตลอดจนเวลา	18.00	น.	เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อม
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 โดยมีนายภัครธรณ์	 เทียนไชย	 
ผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรุ	ี		เป็นประธานในพธิฯี	ณ	อาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนชลกันยานุกูล	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี
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บรรณำธิกำร 

1.	 นายพิพัฒน์	โกสุมวัชราภรณ์
2.	นางนิตยา	เจนทวีพรกุล
3.	นางอัญชลี	จันทรกรานต์	
4.	นางบังอร	บุตรมะรัถยา

5.	นางปานจิตต์	สุทธิกิติวรกุล
6.	นางสาวเพ็ญประภา	สําเภาแก้ว	
7.	นางสาวสิรวี	วงษ์บํารุงจิตร

ว่าที่	ร.ท.	หาญณรงค์	เกิดคล้าย			
ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล	รก.ผอ.กองช่าง
รองปลัดเทศบาล	รก.ผอ.กองการศึกษา

หน.สํานักปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการคลัง

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

คณะผู้จัดท�ำ กองบรรณำธิกำร 

	 สวัสดีครับ	พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองบ้านสวนที่เคารพ 
ทุกท่าน	 วารสาร	ที่นี่...บ้านสวน	ฉบับนี้ยังเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ
นะครับ	 เดือนพฤศจิกายน	2562	ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองบ้านสวน
ได้จัดเวทีประชาคมชุมชนขึ้นเพื่อรับทราบปัญหา	 ความเดือดร้อน	
ความต้องการของพี่น้องประชาชน	 อีกทั้งยังให้มีส่วนร่วมในการ 
รับฟังข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะชุมชน
แต่ละแห่ง	 ซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชน	 ปัญหาความต้องการที่จะได้ 
น�าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 2561	 –	 2565)		 
ของเทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป	
	 ฉะนั้น	 ในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนนั้น	 ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนทุกชุมชนในเขตพ้ืนที่ของเรา	 
คณะผู้บริหารได้น�าโครงการ	/	กิจกรรม	จากแผนพัฒนาท้องถิ่น	5	ปี	
มาตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชุมชน
ทุกแห่งอย่างทันท่วงที	 เพ่ือให้การพัฒนาในพ้ืนที่ของเทศบาลเมือง 
บ้านสวนประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้และ 
เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
	 ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส ่วนช ่วยกันขับเคลื่อน 
ในโครงการ	/	กจิกรรมต่างๆ	ของเทศบาลเมอืงบ้านสวนเป็นอย่างดยีิง่	 
และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	2563	ที่จะมาถึงผมขออ�านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	 โปรดดลบันดาลให้พี่น้อง
ประชาชนทุกท่าน	จงมีแต่ความสุข	ความเจริญ	โชคดีตลอดไป

สวัสดีครับ
ว่าที่ร้อยโท	หาญณรงค์	เกิดคล้าย		ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

รอบนี้หากผลเป็นเช่นไร	 ผมจะแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบ 
อีกครั้งในฉบับต่อไปครับ
	 จากการทีผ่มได้ลงพืน้ทีป่ระชาคมทัง้การประชาคมชมุชน	
และประชาคมเมืองเมื่อเดือนที่ผ่านมา	ได้มีการพูดคุยกับพี่น้อง
ประชาชน	รับฟังปัญหาต่างๆ	ที่พร้อมจะด�าเนินการแก้ไขตามที่ 
พี่น้องประชาชนแจ้งมา	 โดยการลงประชาคมคร้ังนี้	 ขอแสดง
ความยนิดแีละขอบคณุในความเสยีสละกับผูแ้ทนภาคประชาชน 
ที่จะได ้ เข ้าร ่วมเป ็นคณะกรรมการพัฒนาแผนท ้องถิ่น	 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนา	 และคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด้วยนะครับ	 
ด้วยคะแนนการลงประชามติจากประชาชนในชุมชนทั้งหมด	 
มีมติเป็นเอกฉันท์	
	 การประชาคมครั้งนี้ ได ้มีการอนุมัติให ้ด�าเนินการ 
เพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายโครงการ	 	 เช่น	 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เพ่ือเป็นลานออก 
ก�าลังกาย	 การทาสีตีเส้นสนามกีฬาภายในลานกีฬาในร่ม
เทศบาลเมืองบ้านสวน	และเส้นทางเดิน	-	วิ่ง	บริเวณส�านักงาน
เทศบาลเมอืงบ้านสวน	การจัดซือ้เครือ่งออกก�าลงักายชนดิต่างๆ	 
เพื่อให้บ้านสวนมีสถานที่ออกก�าลังกาย	 เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	มีสุขภาพกายที่แข็งแรง	
สุขภาพจิตใจที่สดชื่น	แจ่มใส	ทุกเพศ	ทุกวัย	และยังมีโครงการ 
ส�าคัญๆ	 อีกหลายโครงการ	 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ
โครงการต่างๆ	ได้ภายในฉบับ	(หน้า	8-9	)	
	 อีกกิจกรรมที่อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านสวน 
มาร่วมกันวิ่งเพื่อสุขภาพและท�าบุญไปด้วยกัน	 ในงานวิ่ง	 
บ้านสวนรัน	 รันฟอร์เลิฟ	 ครั้งที่	 3	 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที	่ 
9	 กุมภาพันธ ์ 	 2563	 นี้ 	 โดยเป ิดรับสมัครตั้ งแต ่บัดนี้	 
จนถึง	 31	 ธันวาคม	 2562	 เพื่อน�ารายได้จากการจัดงาน	 
มอบให้กับกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน	 ชมรมคนพิการ
เทศบาลเมืองบ้านสวน	 และกองทุนสวัสดิการผู้ป่วยติดเตียง
และผู้ดูแล	พาเพื่อน	พี่น้อง	 และครอบครัว	 มาท�าบุญร่วมกัน 
นะครับ	ถือว่าได้ทั้งบุญ	ได้ทั้งสุขภาพ	และมิตรภาพระหว่างทาง
ด้วยครับ
	 พบกันได้ใหม่ในฉบับหน้าครับ	 หากมีข้อคิดเห็น	 หรือ 
ข้อเสนอแนะใด	ๆ 	ทีต้่องการให้เทศบาลน�าไปปรับปรุงแก้ไข	หรือ
ต้องการรับทราบรายละเอียด	ท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้ตาม 
ช่องทางที่เทศบาลจัดไว้ให้	 เช่น	 หมายเลขโทรศัพท์	 1132	 
หากใช้เบอร์มือถือโทรติดต่อได้ที่	 038	-	184555	หรือผ่าน	 
Facebook	:	เทศบาลเมอืงบ้านสวน	หรอื	Line@	โดยสามารถสแกน	 
QR	 Code	 ได้ที่ด้านหลังของวารสาร	 หรือสามารถติดต่อได้ท่ี
ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน	 และอีกหนึ่งช่องทางคือติดต่อ 
ผ่านประธานชมุชนของท่าน	ทกุข้อเสนอแนะ	ข้อร้องเรยีนร้องทกุข์	 
ทางเทศบาลจะน�ามาปรบัปรงุและพฒันาบ้านสวนของเราต่อไป

สวัสดีครับ	

	 สวัสดีครับ	 พี่น้องชาวบ้านสวนทุกท่าน	 กลับมาพบกัน 
อีกครั้งในวารสารฉบับเดือนตุลาคม	 -	 พฤศจิกายน	 2562	 
เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร	รายงานกจิกรรมและโครงการระหว่างเทศบาล
กับประชาชน	 เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้า	 การพัฒนาต่างๆ	 
ในเทศบาล	ประชาสัมพันธ์กจิกรรมต่างๆ	ท่ีจะเกดิขึน้ในเดอืนถดัไป 
ให้ประชาชนได้รบัรูร้บัทราบ	และร่วมกนัพฒันาเมอืงบ้านสวนของ
เราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ส�าหรับทุกท่านครับ	
	 ฉบับนี้ เป ็นฉบับสุดท้ายในปีน้ี	 ฉบับหน้าจะนับเป็น 
ศักราชใหม่	พ.ศ.	2563	ผมขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน	ขออาราธนา 
คณุพระศรรีตันตรยั	และส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิท่ีทุกท่านเคารพ	จงดลบนัดาล 
ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 ด้วย 
จตรุพธิพรชยั	และสมัฤทธิผ์ลในสิง่อนัพงึปรารถนาทกุประการครบั
	 ผมขอแจ้งข่าวท่ีน่ายินดีส�าหรับเทศบาลเมืองบ้านสวนเรา	
เนื่องจากส�านักงานปลัด	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ท�าเนียบรัฐบาล	
ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเทศบาล	 ท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการน�าเสนอผลงาน	 เพื่อสมัคร
ขอรับรางวัล	United	Nations	Public	Service	Awards	(UNPSA)	
ประจ�าปี	 ค.ศ.	 2020	 ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองความเป็นเลิศของ 
หน่วยงานภาครัฐในระดับสากล	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
นวัตกรรมในการส่งมอบการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วโลก	
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ภายใต้
หลกัการ	“ไม่ทอดทิง้ใครไว้เบือ้งหลงั”	โดยทางเทศบาลเมอืงบ้านสวน 
ได้จัดส่งโครงการ	 “มิตรภาพบ�าบัด”	 จากเพื่อนสู่เพื่อนผู้พิการ	
ของกองสวัสดิการสังคม	ที่จัดขึ้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงความเข้มแข็ง
ของชุมชน	คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน	 ไม่ทอดทิ้งผู้พิการ	 
ผู้ป่วยติดเตียง	 ผู้ด้อยโอกาส	 สร้างแรงผลักดันให้มีสุขภาวะที่ดี	 
มีพลังออกสู่สังคมต่อไป	 เป็นโครงการนี้เราได้ผ่านการคัดเลือก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่	ีประเภทโดด
เด่น	ประจ�าปี	 2562	 และได้รับเงินรางวัลแล้ว	 820,000	บาท	 

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

บทบรรณาธิการจากใจ...นายกเทศมนตร ี
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.thตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสือ่สารเพือ่ประชาชน

กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ประธานชุมชน
ทุกชุมชน หรอืกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลเมืองบ้านสวน 
โทร. 038-184555 ต่อ 8

	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	ได้จัดโครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน	หลักสูตร	
“การใช้อินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน”	ระหว่างวันที่	29	–	30	ตุลาคม	2562	เวลา	08.30	-		16.30	น.	
ณ	ห้องประชมุยงูร�าแพน	ชัน้	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมอืงบ้านสวน	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูส้งูอาย	ุ
และประชาชนสามารถใช้สมาร์ทโฟนและอนิเตอร์เนต็เบือ้งต้นได้	รวมทัง้เป็นการเพิม่ช่องทางการรบัรูแ้ละ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง	รวดเร็วและทันสมัย	 โดยจัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยว
กับการตั้งค่าระบบ	แอปพลิเคชั่น	CBH	PLUS	ของโรงพยาบาลชลบุรี	และการอบรมให้ความรู้พื้นฐานของ
ระบบอนิเตอร์เนต็ในสมาร์ทโฟน	รวมทัง้แอปพลเิคชัน่ทีจ่�าเป็นต้องใช้ในชวีติประจ�าวนั	ผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยผู้สูงอายุและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	จ�านวน	98	คน	

	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ได้ด�าเนินการจัดตั้ง	 “กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน”	 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสริมให้เกดิการแบ่งปัน	ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในสงัคม	สงเคราะห์
เพือ่นมนษุย์ทีข่าดโอกาส	จดัสวัสดกิารบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชนทกุเพศทกุวยั
ที่ยากจนด้อยโอกาส		ผู้ป่วย	คนเร่รอน	คนไร้ที่พึ่ง	และผู้ที่ประสบความยากล�าบากในการ
ด�ารงชีวิต	รวมทั้งการสงเคราะห์ในเรื่องที่อยู่อาศัย	ส่งเสริมอาชีพ	ส่งเสริมการศึกษา	และมี 
ภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม	 โดยลงพื้นที่ดูแล 
ผู้ด้อยโอกาสเป็นประจ�าทุกเดือน	และมอบข้าวสาร	เงินสด	นมกล่อง	และผ้าอ้อมส�าเร็จรูป
ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง	
	 ขอประชาสมัพนัธ์ให้ผูท้ีส่นใจช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส	โดยบรจิาคสมทบทนุได้ทีบ่ญัชี	 
“กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน”	 ธนาคารกรุงไทย	 เลขที่บัญชี	 981-1-04785-5	สาขา
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

	 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน	 	 เกิดจากการรวมตัวของคณะกรรมการชุมชน	 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 โดยประชาชนจัดสวัสดิการให้แก่ 
กันและกัน	ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต	เป็นการให้อย่างมีคุณค่า	และรับอย่างมีศักดิ์ศรี
	 โดยสมาชกิจะได้รบัสวสัดกิาร	9	ด้าน	คอื	สวสัดกิารการเกดิ	การศกึษา	การเกณฑ์ทหาร	การบวช
การแต่งงาน	การท�าบุญขึ้นบ้านใหม่	การเจ็บป่วย	สวัสดิการผู้สูงอายุ	และสวัสดิการการเสียชีวิต
	 	 	 	 	 	 	 เปิดรับสมัครเป็นสมาชิกใหม่ในวันจันทร์ที่	 6	 มกราคม	2563	 เวลา	 09.00	 –	 11.00	น.	 
ณ	ห้องประชุมยูงร�าแพน	ชั้น	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

คุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิก
1.	อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตบ้านสวน	 
	 ไม่น้อยกว่า	5	ปี
2.	มีสัญชาติไทย
3.	ไม่จ�ากัดเพศและวัย
4.	เป็นผูม้คีวามเสยีสละและสจัจะต่อตนเอง
5.	ต้องเป็นผู้ที่ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ 
	 ข้อบังคับ	 และมติของคณะกรรมการ 
	 กองทุน

เอกสารหลักฐานการสมัคร
1.	รูปถ่าย	1	นิ้ว																			จ�านวน	2	ใบ
2.	ส�าเนาทะเบียนบ้าน												จ�านวน	1	ชุด
3.	ส�าเนาบัตรประชาชน										จ�านวน	1	ชุด
4.	สมาชิกใหม่	เงินออม	365	บาท
5.	ค่าสมดุประจ�าตัวสมาชกิ	จ�านวน	20	บาท 

การสงเคราะหก์ายอุปกรณ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชน

	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ได้ด�าเนินโครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์แก่ผู ้พิการ	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	มีคุณภาพชีวิต 
ทีด่ขีึน้	โดยมอบกายอปุกรณ์	เช่น	เตยีงนอนส�าหรบัผูป่้วย	รถเขน็	ไม้เท้า	อปุกรณ์ช่วยฝึกเดนิ 
ชนิดสี่ขา	(Walker)	ให้แก่ผู้พิการที่ยากไร้ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	ได้ก�าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชน	โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูน้�ากลุม่ต่างๆ	ในการขบัเคล่ือนชุมชนท้องถิน่สูป่ระเทศไทย	4.0	เสรมิสร้างความรู้	 
ความเข้าใจแก่ผู้น�าชุมชนท�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 เกิดแรงจูงใจในการ
พฒันาชมุชน	เกดิการมส่ีวนร่วมในการสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	 
รวมท้ังมีมุมมองการพัฒนาที่หลากหลายจากการศึกษาดูงานและน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
ท้องถิ่น	โดยแบ่งเป็น	2	กิจกรรม	ดังนี้
	 1.	 จัดอบรมเชิงวิชาการและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ	 “การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง 

ของท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 รวมทั้งการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมในการ 
พฒันาชมุชน”	ในวนัพธุที	่13	พฤศจกิายน	2562	ณ	ห้องประชมุยงูร�าแพน	ชัน้	5	อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน									
	 2.	 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ระหว่างวันที่	 20	 -	22	
พฤศจิกายน	2562	ณ	จังหวัดลพบุรี	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 และจังหวัดนครสวรรค์	 ผู้เข้าร่วมโครงการ	
ประกอบด้วย	 คณะกรรมการชุมชน	 คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร													
ประจ�าต�าบลบ้านสวน	 คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�าบลบ้านสวน	 คณะผู้บริหาร	 สมาชิก
สภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	265	คน	

ศึกษาดูงานเทศบาลนครนครสวรรค์	จ.นครสวรรค์ศึกษาดูงานเทศบาลต�าบลหล่มเก่า	จ.เพชรบูรณ์ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์โบราณคดี	ทม.เพชรบูรณ์ศึกษาดูงานเทศบาลต�าบลเขาพระงาม	จ.ลพบุรีกิจกรรม	จัดอบรมเชิงวิชาการ
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	 สโมสรไลออนส์สากล	 ภาค	 310	 -	 ซี	 ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน	 ได้จัดงาน	 
“วนัไลออนส์สากลบรกิาร	ปี	2562”	เมือ่วนัเสาร์ที	่12	ตลุาคม	2562	ตัง้แต่เวลา	08.00	-	14.00	น.	 
ณ	ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการ	ดังนี้											

บริการทันตกรรม	ขูดหินปูน	อุดฟัน	ถอนฟัน
จ�านวน	219	คน

บริการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก
ผ่านการคัดกรอง	จ�านวน	12		คน

ได้รับพิจารณาเข้ารับการผ่าตัด	จ�านวน	9	คน
การตรวจเยี่ยมและให้ก�าลังใจผู้เข้ารับ

การผ่าตัดตาต้อ

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
จ�านวน	250	คน

บริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวย
เกศศิริ	พัทยา	นานาชาติ	  

จ�านวน	127	คน

มอบแว่นสายตายาวสําหรับผู้สูงอายุ
จ�านวน	1,798	คน

บริการอาหารและเครื่องดื่ม	
จ�านวน	2,026	คน

วัดสายตาและประกอบแว่นสําหรับเด็ก
จ�านวน	121	คน

ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน
จ�านวน	287	คน

“วนัไลออนสส์ากลบริการ ป ี2562” 

	 นอกจากนี้	 สโมสรไลออนส์สนับสนุน
รถเข็นวีลแชร ์ให ้กับผู ้ป ่วยท่ีมีฐานะยากจน	 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	จ�านวน	15		คัน

ทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียน

เราเป็นผู้น�าการให้บริการระดับโลกและมนุษยธรรม
ที่ไหนมีความต้องการ ที่นั่นมีไลออนส์ สโมสรไลออนส์สากลเป็นองค์กรการกุศลที่ให้การบริการที่ใหญ่ที่สุดของโลก 

มีสมาชิกมากกว่า 1.4 ล้านคน ท�าหน้าที่ให้บริการใน 210 ประเทศ และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก 
ไลออนส์ คือ เพ่ือน ครอบครัว และเพ่ือนบ้านผู้ซึ่งแบ่งปันด้านความเชื่อที่ว่า “ชุมชนเป็นสิ่งที่เราให้บริการ”
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	 ศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านสวน	ทั้ง	6	แห่ง	 ได้จัด
รายการอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียน
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง	 5	 หมู่	
เพื่อให ้เด็กนักเรียนได ้รับสารอาหาร 
ที่มีคุณค่า	 และเหมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของร่างกาย	 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ต ้ านทานโรคไม ่ ให ้ เจ็บป ่ วยบ ่อยม ี
สุขภาพที่แข็งแรงสมวัย	 และส�าหรับเมนู
อาหารกลางวัน	อาหารว่าง	ที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนได้จัดให ้
เด็กนักเรียนประจ�าเดือน	 พฤศจิกายน	
2562	มีดังต่อไปนี้

โภชนาการอาหารกลางวันส�าหรับเด็กนักเรยีน ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2562

เพ่ิมพูนความรูค้วามเข้าใจด้านพระพุทธศาสนากับโครงการค่ายพุทธบุตร
	 กองการศึกษา	 จัดโครงการส่งเสริมองค์ความรู ้ด้านพระพุทธศาสนาให้กับเด็กนักเรียน 
ในโครงการค่ายพุทธบุตร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชน	พัฒนาจิต	ปลูกฝังจริยธรรม	 คุณธรรม	 และศีลธรรมอันดี	 

ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี	มีทักษะในการด�าเนินชีวิต	โดยนายจักรวาล	 
ต้ังประกอบ	 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	 เมื่อวันที่	 19	 -	 20	
พฤศจกิายน	2562	ณ	สถานปฏบิติัธรรมต้นบญุธรรมสถาน	ต�าบลเหมอืง	อ�าเภอเมอืงชลบรุ	ีจงัหวดัชลบรุี

โครงการค่ายพุทธบุตร กิจกรรมวันท่ี 1 โครงการค่ายพุทธบุตร กิจกรรมวันท่ี 2

โครงการธรรมะพัฒนาจิตใจ
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการธรรมะ
พฒันาจิตใจ	เพือ่พฒันาผูเ้รียนให้รูจ้กัหน้าท่ีของตนและฐานะทีเ่ป็น
พลเมอืงของประเทศชาตส่ิงเสรมิให้ยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตย
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	ปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนของ
พระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	 
หลงัจากทีม่กีารด�าเนนิงานโครงการแล้ว	เดก็นกัเรยีนของศนูย์พฒันา
เด็กเลก็ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นีจ้ะมคีวามรูค้วามเข้าใจในศาสนา 
ที่ตนเองนับถือพร้อมท้ังตระหนักถึงความส�าคัญของศาสนา	 
การปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรมให้กับเด็กก่อนย่างเข้าสู่วัยเรียน 
ในระดับประถมศึกษาเพื่อให้รักษาไว้	 ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงาม
ให้ยั่งยืน

หมายเหตุ				1.		รายการอาหารกลางวันอาจมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่อาจหาไม่ได้
	 					 2.		รายการผลไม้อาจมีการปรับปรุงบ้างตามความเหมาะสมในแต่ละวัน

1	พ.ย.62

4	พ.ย.62

5	พ.ย.62

6	พ.ย.62

7	พ.ย.62

8	พ.ย.62

11	พ.ย.62

12	พ.ย.62

13	พ.ย.62

14	พ.ย.62

15	พ.ย.62

18	พ.ย.62

19	พ.ย.62

20	พ.ย.62

21	พ.ย.62

22	พ.ย.62

25	พ.ย.62

26	พ.ย.62

27	พ.ย.62

28	พ.ย.62

29	พ.ย.62

ข้าวสวย+หมูปั้นทอด	ใส่หมูสับ+ตับ+ข้าวโพด+แกงจืดเต้าหู้ไข่

ข้าวสวย+ไข่พะโล้ปีกไก่บนตุ๋น

ข้าวต้มปลาใส่ฟักทอง	ต�าลึง	แครอท+ไข่ต้ม

ข้าวสวย+เต้าหู้ไข่ทรงเครื่องหมูสับ+ไก่ทอด

ก๋วยเตี๋ยวน�้าเส้นใหญ่หมูสับ	ลูกชิ้น	+	เกี๊ยวทอด

ข้าวหมูแดง+ไข่ต้ม+น�้าซุปใส่ฟักทอง	แครอท	ข้าวโพด

ข้าวสวย+ต้มจืดแตงกวายัดใส้ใส่หมูสับ+ไข่เจียว

ข้าวมันไก่ใส่ตับ	ใส่เลือด	+	ไข่ต้ม+น�้าซุป

ข้าวสวย+ปลาโอทอด+ไข่น�้า

ซุปมักกะโรนีหมูสับ	ใส่มันฝรั่ง	แครอท	ข้าวโพด	+	เต้าหู้ปลาทอด

ข้าวสวย+ไข่ลูกเขย+ไก่ทอด+น�้าซุปต�าลึง

ข้าวสวย+ผัดกะหล�่าปีใส่ไข่	หมูสับ	+	น�้าซุปต�าลึง

ข้าวสวย+ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง+น�้าซุป

ข้าวสวย+ต้มข่ากุ้งใส่เห็ดนางฟ้า+ไข่ดาว

ข้าวสวย+ปลาเห็ดโคนทอด+แกงจืดลูกเงาะ

ข้าวหมูแดงใส่ผักกวางตุ้งฮ่องเต้+ไข่ต้ม

ข้าวต้มปลาใส่ฟักทอง	แครอท	+	ไข่ต้ม

ข้าวสวย+แกงจืดวุ้นเส้นลูกชิ้นปลา+ไข่ขยี้

ฟูซิลี่ผัดซอสมะเขือเทศหมูสับ	+	ไข่ดาว

ข้าวต้มกุ๋ย+ผัดผักบุ้ง+หัวไซโป๊ผัดไข่

ข้าวผัดกุ้ง+แกงจืดเต้าหู้หมูสับ

วุ้นน�้าแดง

แซนวิส

ซีสเชคไส้สับปะรด

เค้กกล้วยหอม

ขนมเอแคร์

โดนัทนมสด

แยมโรล

ขนมโอโจ้

ทองม้วน

ขนมปังเนยกรอบ

วุ้นกะทิใบเตย

คุ๊กกี้

ขนมสาคูแคนตาลูปนมสด

ขนมตาล

เค้กกล้วยหอม

ขนมหมีปี๊บ

ขนมฟักทอง

แยมโรล

ขนมปังน�้าแดง

ขนมปัง	ABC

โดนัทนมสด

มะม่วง

ฝรั่ง

แตงโม

มะละกอ

แอปเปิ้ล

กล้วยไข่

แคนตาลูป

องุ่น

สาลี่

มะม่วง

ฝรั่ง

สาลี่

มะละกอ

องุ่น

ส้ม

แตงทิเบต

กล้วยไข่

มะม่วง

แอปเปิ้ล

แตงโม

สาลี่

วันที่
รายการอาหาร

อาหาร ขนมหวาน ผลไม้

ก�ำหนดจัดงำน
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 
เวลา 08.00 – 12.00 น.
สถานที่จัดงาน บริเวณภายใน

โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน 
เริ่มลงทะเบียนเวลา 
07.30 - 09.00 น. 

วันเด็กแห่งชาติ
ประจ�าปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ
ประจ�าปี 2563

ฟรีตลอดงาน

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน

ร่วมกิจกรรมและลุ้นของรำงวัลมำกมำย
ภำยในงำน สนุกกับกิจกรรมต่ำง ๆ 

จำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน 
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โครงการส�ารวจหมายเลขประจ�าบ้าน
เพื่อก�าหนดเขตหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

	 โครงการก่อสร้างศนูย์บรกิารสาธารณสขุ	สถานธนานบุาล	 
และที่ท�าการกลุ่มองค์กรต่าง	 ๆ	 บริเวณที่ดินของเทศบาล 
เมอืงบ้านสวน	ถนนพระยาสจัจา	หมูท่ี	่3	ต.บ้านสวน	เป็นอาคาร 
ที่จัดต้ังไว้เพื่อบริการประชาชนด้านการให้บริการสาธารณสุข	
อีกทั้งยังเป็นสถานธนานุบาล	และรวมไปถึงเพื่อให้ประชาชน
ได ้มีสถานที่ ในการท�ากิจกรรมร ่วมกัน	 ตามโครงการ 
หรือกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของเทศบาล	 หรือจัดกิจกรรมชมรม	 
กลุ่มองค์กรต่าง	 ๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	 โดยเป็นการ
ก่อสร้างอาคาร	คสล.	4	ชัน้	ขนาดกว้าง	34	เมตร	ยาว	40	เมตร	 
ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล	 ในวงเงิน 
งบประมาณ	89,000,000	 บาท	 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การด�าเนินการก่อสร้าง	

เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่
ตรวจสอบความเรยีบร้อยภายในชุมชน

ตลอดเดือนตุลาคม	–	พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้	เจ้าหน้าที่เทศกิจ	เทศบาลเมืองบ้านสวน	ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยภายใน
ชมุชนตามทีไ่ด้รบัแจ้งเรือ่งร้องเรยีนจากพ่ีน้องประชาชน	และมกีารด�าเนนิการแก้ไขปรับปรุงระบบบริการสาธารณะต่าง	ๆ 	ภายในชมุชน	

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัพีน้่องประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพ้ืนทีข่องเทศบาล	และให้เป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคบัตามกฎหมาย	เพ่ือ
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ	ได้มีการลงพื้นที่ตามชุมชนดังนี้

เปลีย่นหลอดกระพริบบริเวณซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 3O

ติดตัง้กระจกโค้ง บริเวณซอยโปษยานนท์ 3 หมู่ที ่1 ต.บ้านสวน 

ติดกระจกโค้งบริเวณกลางซอย - บ้านสวน 9 ทับ 1

ตีเส้นเครือ่งหมายจราจร
(เส้นขอบทางการจราจรและเส้นแบ่งช่องทางการจราจร)

โครงการปรับปรุงปา้ยบอกชือ่ถนน ซอย 
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จ�านวน 24 ปา้ย

ซ่อมแซมและเปลีย่นเสาสัญญาณไฟกระพริบ 
เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรของพ่ีน้องประชาชน

เปลีย่นแบตเตอรีห่ลอดไฟกระพริบ และซ่อมเสายางทีช่�ารุด 
บริเวณสะพานต่างระดับถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก

	 งานทะเบียนราษฎร	ฝ่ายปกครอง	ส�านักปลัดเทศบาล	ได้มีการลงพื้นที่ด�าเนินการส�ารวจหมายเลข
ประจ�าบ้านเพื่อก�าหนดเขตหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาล	 จากการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาล	 
โดยปัจจบุนัเขตเทศบาล	มจี�านวนบ้านในฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎรทัง้สิน้	45,023	หลงั	ซึง่เดมิการก�าหนด
เลขที่บ้านจะก�าหนดเลขที่บ้านตามล�าดับการปลูกสร้างก่อน	-	หลัง	ท�าให้เลขที่บ้านกระโดดข้าม	ไม่เรียง
ล�าดบัเลขทีบ้่านกนัเป็นระเบยีบ	ส่งผลให้เกิดปญัหาการก�าหนดหนว่ยเลือกตั้งในการเลือกตัง้ทุกระดบั	ไม่
สามารถก�าหนดที่เลือกตั้งได้ตรงกับที่อยู่จริงของประชาชน	ท�าให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย	
เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งไกลบ้าน	 โดยเจ้าที่ได้เริ่มด�าเนินการลงพื้นที่ส�ารวจตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา	
และในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ส�ารวจ	 จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
กับเจ้าหน้าที่	 และขอความร่วมมือติดป้ายบ้านเลขที่ของท่านในบริเวณหน้าบ้านในจุดที่มองเห็นได้ชัด	 
อีกทัง้เป็นการส�ารวจ	ข้อมลูพืน้ทีท่ีจ่ดัท�าฐานข้อมลูครวัเรอืนในเขตเทศบาลให้มคีวามถกูต้อง	และมคีวาม
เป็นปัจจุบัน																																				

	 ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา	 และ 
ช่วงที่มีฝนตกหนักในเขตเทศบาล
และในอีกหลายพื้นที่	 ส่งผลท�าให้
บ ้านเรือนประชาชนได้รับความ 
เดือดร ้อนและได ้รับผลกระทบ 
จากน�้าท่วมขัง	 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย	 เทศบาลเมือง
บ้านสวน	จงึได้ระดมก�าลงัเจ้าหน้าที่
ร ่วมกันสูบน�้าเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลอย่างเต็มที่	

ให้บรกิารสูบน�้าแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน�้าท่วมขัง

ส่วนที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตงาน

หมายเหตุ

2. งานรื้อถอนและปรับพื้นที่ อยู่ในขอบเขตงานของผู้รับเหมา
3. รางระบายน้ำภายนอกอาคาร ของตัวอาคารที่ก่อสร้างให้ตรวจเช๊ค
   ระดับ กับรางระบายหลักของโครงการก่อนทำการดำเนินการเกี่ยวกับระบบระบายน้ำ
4. ขนาดของโครงสร้างให้ตรวจสอบกับแบบโครงสร้าง
   หากขนาดขัดแย้งกับแบบสถาปัตย์และส่งผลกับระยะต่างๆของงานสถาปัตย์

   มาให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการ

   ให้จัดทำแบบขออนุมัติก่อนดำเนินการทุกครั้ง
5. พื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตกแต่งภายใน ให้ดูรายละเอียด
    แบบงานตกแต่งภายใน ก่อนดำเนินการในบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง

1. ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจและส่งแบบผังอาคารที่เกิดขึ้นจริง

บริเวณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สาธารณสุข ค.ส.ล. 4 ชั้น
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สาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านสวน

อาคารศูนย์บรกิารสาธารณสุข สถานธนานุบาล 
และที่ท�าการกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
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ประมวลภาพการจัดประชุมประชาคม
ระดับชุมชน และระดับเมือง 

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

	 เทศบาลเมืองบ้านสวนได้มีการลงพื้นที่	 ในการจัด 
การประชุมประชาคมระดับชุมชนตามชุมชนต่าง	ๆ	 ในเขต
เทศบาล	 โดยมีประชาชนจากทุกชุมชน	 ตั้งแต่หมู่ที่	 1	 -	10	 
เข้าร่วมการประชุมตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 ในเวลา	 17.00	
น.	 ตั้งแต่วันที่ 	 13	 –	 15	 พฤศจิกายน	 2562	 และได้
มีการประชุมประชาคมอีกคร้ังในระดับเมือง	 เมื่อวันที	่
18	 พฤศจิกายน	 2562	 เพื่อให้ประชาชนชาวบ้านสวน 
ได้มีส่วนร่วมในการลงมติเห็นชอบและเสนอความคิดเห็น	
ข้อเสนอแนะในการจัดท�าโครงการต่าง	 ๆ	 ของเทศบาล
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	 อีกทั้งยังมีการคัดเลือก 
คณะตัวแทนจากแต่ละชุมชน	 เพื่อเป็นตัวแทนในการท�างาน
ร่วมกับเทศบาล	 ในคณะกรรมการพัฒนา,	 คณะกรรมการ
สนบัสนนุการจดัท�าแผนพฒันา	และคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน	 โดยจะมีวาระ 
ในการด�ารงต�าแหน่ง	 4	 ปี	 หลังจากได้รับการคัดเลือก	 
โดยคณะกรรมการในแต่ละชุดมีรายชื่อดังต่อไปนี้	

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน
1.	 นายจ�าเรียง	 อินทรมงคล
2.	 ร.ท.สมรชัย	 รัตนนาม
3.	 นางเตือนใจ	 บุญเกตุ
4.	 นางสุวรีย์	 เสมอกิจ
5.	 นางจารุภา	 สุขสถิตย์
6.	 นายกนก	 เจริญเตียวงศ์
คณะกรรมการสนับสนุนเทศบาลเมืองบ้านสวน
1.	 นางฤทัย	 เนินผา
2.	 นายนิธิ	 สังข์ศิริ
3.	 นางมลธินี	 อัศวพรรณราย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านสวน 

1.	 นางกรรณิการ์	 มิ่งมงคล
2.	 นางศรีนวล	 วรรณรงค์

การประชุมประชาคมระดับเมือง

การประชุมประชาคมระดับชุมชน

13 พ.ย. 2562 ที่ท�าการชุมชนพยัคฆ์น้อย

13 พ.ย. 2562 โรงเรียนบ้านหนองตะโก

14 พ.ย. 2562 ส�านักชีนารีวงศ์

14 พ.ย. 2562 โดมหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 2

15 พ.ย. 2562 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์)

15 พ.ย. 2562 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
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โครงการ โครงการงบประมาณ 2563 
(บาท)

งบประมาณ 2563 
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักที่ ที่

งานเทศกิจส�านักปลัดฯ

งานเทศกิจส�านักปลัดฯ
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กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

เพ่ิมเติมแผน (ผ. ๐๒) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ
รวม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์	เพื่อเป็นลานออกก�าลังกายหมู่ที่	3	
ต�าบลบ้านสวน(เสนอโดย	ชุมชนคลองยี่รัด)

รวม

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี	หัวข้อ	“บ้านสวนเมืองในฝันที่ฉันอยากให้เป็น”

โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เทศบาลเมืองบ้านสวน	2	และทางเท้าพร้อมคันหิน

โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	3
รวม

โครงการศูนย์พักพิงส�าหรับสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี	

โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด	เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการอบรมอาสาสมัคร	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการพัฒนาศกัยภาพระบบการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสขุส�าหรับผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพ่ึงพิง

รวม

โครงการทาสีตีเส้นสนามกีฬาภายในลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวนและเส้นทางเดิน	-	วิ่ง
บริเวณส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการจัดซื้อเครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งในบริเวณส�านักงาน
เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้งภายในโดมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
รวม

โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการฝึกซ้อมป้องกันเหตุกรณีเด็กติดอยู่ในรถ

โครงการป้องกันเด็กจมน�้า	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

รวม

โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์อาคารศาลาประชาคม	เทศบาลเมืองบ้านสวน
รวม

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เครื่องพ่นหมอกควัน	จ�านวน	2	เครื่องๆ	ละ	75,000	บาท

เครื่องเติมอากาศ	(Ejector	pump	single	operat)	จ�านวน	1	เครื่องๆ	ละ	95,230	บาท

โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์	อาคารศาลาประชาคม	เทศบาลเมืองบ้านสวน

รถยนต์ดับเพลิง	จ�านวน	2	คันๆ	ละ	5,500,000	บาท

รถมินิบัสโดยสาร	ขนาดไม่น้อยกว่า	20	ที่นั่ง	(ดีเซล)	จ�านวน	1	คันๆ	ละ	1,960,000	บาท

โครงการจัดซื้อเครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง	 และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	 ภายในบริเวณ 
ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
	 1.	 ชุดบริหารข้อเท้าและเข่า	2	สถานี	 180,000	บาท
	 2.	 เครื่องฝึกก้าวเดิน	2	สถานี	 200,000	บาท
	 3.		 ชุดอุปกรณ์จักรยานบริหารหน้าท้อง	2	สถานี			 180,000	บาท
	 4.	 ชุดบริหารหัวไหล่และหน้าอกแบบดึงลง	2	สถานี			 234,000	บาท
	 5.	 ชุดเตียงซิทอัพ	2	สถานี		 184,000	บาท
	 6.	 ลูกตุ้มแกว่งตัว	2	สถานี		 180,000	บาท
	 7.	 จักรยานก้าวเดิน	2	สถานี		 198,000	บาท
	 8.	 ชุดจักรยานเอนปั่น	บริหารขาข้อเข่า	(มีการ์ดสายพาน)	2	สถานี						270,000	บาท
	 9.	 ชุดจักรยานนั่งปั่น	บริหารขา	ข้อเข่า	(มีฝาครอบ)	2	สถานี		 280,000	บาท
	 10.	 ชุดล้อหมุนคู่	บริเวณหัวไหล่	2	สถานี		 240,000	บาท
	 11.	 เครื่องเล่นสนามชุดจักรยานสามเกลอ	1	ชุด		 64,000	บาท
	 12.	 เครื่องเล่นสนามชุดปีนป่ายหอยทาก	1	ชุด		 80,000	บาท
	 13.	 เครื่องเล่นสนามชุดถ้วย	หมุนวงแหวน	1	ชุด		 70,000	บาท
	 14.	 เครื่องเล่นสนามชุดกระดานกระดก	6	ที่นั่ง	1	ชุด		 80,000	บาท
	 15.	 เครื่องเล่นสนามชุดรวมปีนป่ายโหนตัวและกระดานลื่น	1	ชุด		 164,000	บาท

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้งภายในโดมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
		 -	 ชุดแป้นบาสต้ังพ้ืนแบบพลาสติกขนาด	 10	 มม.พร้อมแป้นห่วงและตาข่ายจ�านวน	 4	 อัน 
อันละ	66,000	บาท	รวมเป็นเงิน	264,000	บาท
			 -	 เสาประตโูกว์ฟตุซอลเหลก็	ขนาด	2.5	นิว้	จ�านวน	2	คู	่ๆ 	ละ	29,500	บาท	รวมเป็นเงนิ	59,000	บาท 
		 -	 เสาเอนกประสงค์	FBT	มีล้อเลื่อนปรับระดับและเคลื่อนที่ได้	จ�านวน2	คู่	ๆ	ละ	36,000	บาท	
รวมเป็นเงิน	72,000	บาท
		 -	 รถเข็นตะแกรงเหล็ก	จ�านวน	1	คันคันละ	8,500	บาท

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	จ�านวน	1	เครื่อง

เครื่องถอดรหัสสัญญาณเสียง	(Audio	Decoder)	จ�านวน	5	ตัว	ตัวละ	32,100	บาท

เครื่องเปิด-ปิดอัติโนมัติ	(Ac	Control)จ�านวน	8	ตัว	ตัวละ	19,795	บาท

เครื่องขยายเสียง	1200	วัตต์	จ�านวน	4	ตัว	ตัวละ	21,400	บาท

ล�าโพงฮอร์น	15	นิ้ว	ก�าลังขยาย	100วัตต์	(Homs	Speaker)	จ�านวน	10	ตัว	ตัวละ	2,140	บาท

รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนนซอย	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย	ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
รวม

โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	ค.ส.ล.	ภายในซอยสาธารณะข้างบ้านเลขที่	5	
ตรงข้ามซอยโปษยานนท์	ซอย	1	หมู่ที่	1	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	 ค.ส.ล.	 พร้อมวางท่อระบายน�้า	 ค.ส.ล.	 บริเวณซอยสาธารณะ	 
แยกจากซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	19	ข้างบ้านเลขที่	55/13	หมู่ที่	1	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	
ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร	ค.ส.ล.	ข้างโรงเรียนบ้านหนองตะโก	หมู่ที่	1	ต�าบลบ้านสวน	
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านหนองตะโก)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	 ค.ส.ล.	 ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน	11	 ซอย	 5	 
(ตรงข้ามโรงเรียนสุวรรณวิทยาคาร)	หมู่ที่	4	ต�าบลหนองข้างคอก	 (เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนหนอง
ข้างคอกสามัคคี)

โครงการวางท่อระบายน�้าเหลี่ยมค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างปรับปรุงถนน	 ค.ส.ล.	 บริเวณถนนเลี่ยงเมือง
เชื่อมถนนบ้านสวน	9	 ถึงถนนเพชรบ้านสวน	หมู่ท่ี	 1	 และ	 หมู่ท่ี	 2	 ต�าบลบ้านสวน	 (เสนอโดย	 
ชุมชนบ้านหนองตาท้วม,ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	ค.ส.ล.	ภายในซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	30หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านสวน	
หมู่ที่	1และหมู่ที่	4	ต�าบลหนองข้างคอก	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านหนองตะโก)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	35หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน 
หมู่ที่	1ต�าบลหนองข้างคอก	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนอุดม)

โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนน	ค.ส.ล.บรเิวณซอยบ้านสวน	-	เลีย่งเมอืง	29/1หมูท่ี	่1	ต�าบลหนองข้างคอก	 
(เสนอโดย	ชุมชนบายพาสหนองข้างคอก)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	 ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านสวน	 -	 เลี่ยงเมือง	 19หมู่ที่	 1	 และหมู่ที่	 6	 
ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า,ชุมชนบ้านสวนยามนิมิตร)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านสวน	-	 เลี่ยงเมือง	18	หมู่ที่	 1	 และหมู่ท่ี	 6	 
ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านหนองแหน)

โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนน	ค.ส.ล.	บรเิวณซอยบ้านสวน	-	เลีย่งเมอืง	33หมูท่ี่	1	ต�าบลหนองข้างคอก	 
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนอุดม)

โครงการก่อสร้างปรบัปรุงรางระบายน�า้เปิด	ค.ส.ล.	บริเวณห้วยทวน	จากถนนพงษ์ประเสรฐิ	ถึงสะพาน
เข้าหมู่บ้านกีรติธานี	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านห้วยทวน,ชุมชนบ้านสวนอุดม)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	27	หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านสวน	
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนสามัคคี)

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�า้ประปาบรเิวณซอยบ้านสวน	-	สขุมุวทิ	25/1	หมูท่ี	่3	ต�าบลบ้านสวน	 
(เสนอโดย	ชุมชนสงวนวงศ์)

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาบริเวณซอยบ้านสวน	-	พระยาสัจจา	4/2	หมู่ที่	3	ต�าบล
บ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนสงวนวงศ์)

โครงการก่อสร้างปรบัปรุงรางระบาย-น�า้เปิดค.ส.ล.	บริเวณห้วยยายเจ๋ง	ภายในหมูบ้่านพมิพาภรณ์	1	
หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม)

โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	ภายในซอยสาธารณะแยกจาก	ซอยบ้านสวน	-	 เศรษฐกิจ	10	ต่อจาก
ถนน	ค.ส.ล.	 เดิมหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ	 ถึงบ้านเลขท่ี	349/138หมู่ที่	 5	
ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนเมรี่)

โครงการก่อสร้างปรบัปรุงถนน	ค.ส.ล.	พร้อมวางท่อระบายน�า้	ค.ส.ล.	ภายในซอยบ้านสวน	-	เศรษฐกจิ	8 
หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนตลาดบ้านสวน)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางและก่อสร้างปรับปรุงถนน	ค.ส.ล.	บริเวณถนนเศรษฐกิจ	หมู่ที่	6	
ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า)

โครงการก่อสร้างถนน	 ค.ส.ล.	 พร้อมวางท่อระบายน�้า	 ค.ส.ล.	 ซอยสาธารณะแยกจากซอย 
บ้านสวน	-	เศรษฐกิจ	30	(ซอย	12)	เชื่อมซอยบ้านสวน	-	เศรษฐกิจ	30	ซอย	4	หมู่ที่	1	ต�าบลหนองรี	 
(เสนอโดย	ชุมชนเพชรวิลล่า)

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี	 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	 บริเวณ 
ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน	-	เศรษฐกิจ	30	(ซอย	12)	เชื่อมซอยบ้านสวน	-	เศรษฐกิจ	30 
ซอย	4	หมู่ที่	1	ต�าบลหนองรี	(เสนอโดย	ชุมชนเพชรวิลล่า)

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาบริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน	-	เศรษฐกิจ	
30	(ซอย	12)เชื่อมซอยบ้านสวน	-	เศรษฐกิจ	30	ซอย	4หมู่ที่	1	ต�าบลหนองรี	(เสนอโดย	ชุมชน
เพชรวิลล่า)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	 ค.ส.ล.	 พร้อมวางท่อระบายน�้า	 ค.ส.ล.และก่อสร้างปรับปรุง 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ภายในซอยบ้านสวน	-	ศุขประยูร	4	(ซอยสุขบท)	หมู่ที่	9	ต�าบลบ้านสวน	
(เสนอโดย	ชุมชนสุขนิมิตต์)
 
โครงการปรับปรุงถนน	 ค.ส.ล.	 บริเวณซอยบ้านสวน	 -	 เลี่ยงเมือง	 3	 หมู่ที่	 10	 ต�าบลบ้านสวน	 
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านศาลาคู่)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	 ค.ส.ล.	 พร้อมวางท่อระบายน�้า	 ค.ส.ล.	 ภายในซอยสาธารณะ	 
แยกจากซอยบ้านสวน	 -	 เลี่ยงเมือง	 10	หมู่ท่ี	 10	ต�าบลบ้านสวน	 (ต่อจากถนนเดิม)	 (เสนอโดย	
ชุมชนบ้านศาลาคู่)

โครงการก่อสร้างปรบัปรุงถนน	ค.ส.ล.	บริเวณซอยบ้านสวน	-	เลีย่งเมือง	10	หมูท่ี	่10	ต�าบลบ้านสวน	 
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านศาลาคู่)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	ค.ส.ล.	บริเวณซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	8	หมู่ที่	10	ต�าบลบ้านสวน	
(เสนอโย	ชุมชนบ้านศาสลาคู่)

รวม

โครงการปรับปรุงป้ายชุมชน	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)
รวม

โครงการประกวดมารยาทไทย

45,000	
71,000

932,000

932,000

15,000	

566,000	

19,332,000
4,017,500

200,000	

1,500,000	

45,000
(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

158,870
(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

1,903,870

429,000	

2,604,000	

403,500	
3,436,500

63,500
(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

ไม่ใช้งบประมาณ

188,000
	(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

251,500

6,286,000
6,286,000

70,065,538.43

150,000	

95,230

6,286,000

11,000,000	

1,960,000	

2,604,000	

403,500

15,500	

-

-

-

-

13,220,730
	63,954,268.43	

กองการศึกษา

กองช่าง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

งานบริหารฯ	ส�านักปลัด

งานป้องกันควบคุมโรค
ติดต่อกองสาธารณสุข	
งานบริหารฯ	ส�านักปลัด

งานบริหารฯ	ส�านักปลัด

งานป้องกันฯ	ส�านักปลัด

	กองการศึกษา	

	กองการศึกษา	

	กองการศึกษา	

กองช่าง

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม
   3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

1

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   4.3 แผนงานสาธารณสุข

   4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

   4.2 แผนงานการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม,(อุดหนุน	มูลนิธิศูนย์
พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี)

งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ	กองสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   5.3 แผนงานการศึกษา

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย (ผลผลิตครุภัณฑ์) งบประมาณ 2563 
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักที่

เพ่ิมเติมแผน (ผ. ๐๓)

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หมายเหตุ : ครุภัณฑ์รายการที่ 9 - 12 มีการเพ่ิมเติมแผนในปี 2564 - 2565
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ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน โครงการรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์

โครงการส่งเสรมิสุขภาพวัยท�างานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยห่างไกล Office Syndrome

	 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย	มีจ�านวน	577,225	คน	 จากการรายงาน 
การเฝ้าระวังโรค	 506	 ส�านักระบาดวิทยาในประเทศไทย	 พบสถิติว่าวัยรุ่นจ�านวนมากมี 
เพศสมัพันธ์คร้ังแรกแบบไม่ป้องกนั	เทศบาลเมอืงบ้านสวน	ได้ตระหนกัถงึปัญหาโรคเอดส์	จงึได้จดั 
โครงการรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์	 ประจ�าปีงบประมาณ	2563	 ให้แก่ประชาชนและเยาวชน	 
ให้ความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และสามารถปฏิบัติตน	 เพื่อป้องกันโรคเอดส์	 รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้และป้องกันการแพร่เชื้อให้แก่เยาวชน	ครอบครัว	 และชุมชนได้	 โดยวิทยากร 
จากสมาคมฟ้ารุ้งแห่งประเทศไทย	ในวันที่	29	พ.ย.	2563	ณ	โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง

	 การด�าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน	มีความประสงค์ให้หน่วย
งานหรือองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	 ได้รับสนับสนุนและคัดกรองแผนงานโครงการ	 
โดยมกีารประชมุคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพเทศบาลเมอืงบ้านสวน	 
เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2562	พร้อมทั้งรายงานผลการพิจารณา/คัดกรองแผนงานโครงการ	โดยมีการ
อนุมัติโครงการจ�านวน	19	โครงการ	
	 ในการประชุมครั้งที่	 5/2562	 เมื่อวันที่	 11	 กันยายน	 2562	 รายงานผลการด�าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมได้ที่ด�าเนินการแล้ว	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	จ�านวน	60	โครงการ	และสรุป
รายงานการเงิน	ยอดเงินคงเหลือ	รายรับ	รายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	(กันยายน	2562)	
ณ	ห้องประชุมยูงทอง	ชั้น	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

	 โรคออฟฟิศซินโดรม	 (Office	 Syndrome)	 
เป็นกลุ่มอาการทีพ่บบ่อยในคนวยัท�างาน	ซึง่การเจบ็ป่วย
เนือ่งจากการท�างานทีเ่กดิขึน้จากท่าทาง	ท�าให้เกดิอาการ	 
ปวดหลงั	ปวดบรเิวณคอ	ไหล่	และปวดศรษีะ	เทศบาลเมือง 
บ้านสวน	จงึได้จดัโครงการส่งเสริมสขุภาพวัยท�างานด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยห่างไกล	Office	 Syndrome	 
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	อบรมประชาชนวยัท�างาน	
เพือ่สร้างองค์ความรู้	ความเข้าใจ	และแนวทางการดูแล
รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	พร้อมสามารถ 
ให้ค�าแนะน�าเฝ้าระวังผู้ท่ีมภีาวะเส่ียง	Office	Syndrome	 
โดยมีวิทยากรจากศูนย ์วิทยาศาสตร ์การกีฬา	 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	 มหาวิทยาลัยการกีฬา 
แห่งชาติ	 ชลบุรี	 ในวันที่	 22	 พฤศจิกายน	 2562	 
ณ	ห้องประชุมยูงทอง	 ชั้น	 5	 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน	

โครงการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น

	 การเจ็บป่วยกะทันหันจากอุบัติเหตุ	 อุบัติภัย	 ภยันตราย	มีผลให้เกิดภาวะหยุดหายใจและ 
ภาวะหวัใจหยดุเต้น	ถ้าไม่ได้รบัการช่วยเหลอือย่างถกูต้องอาจท�าให้เสียชวีติได้	เทศบาลเมอืงบ้านสวน 
จึงเล็งเห็นความส�าคัญของการช่วยเหลือชีวิต	 จึงได้จัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	 ประจ�าปี 
งบประมาณ	2563	ให้กับแกนน�าสุขภาพและประชาชนที่สนใจ	 เพื่อเพิ่มความรู้	 ความเข้าใจและ

ฝึกทักษะให้เกิดความมั่นใจ	สามารถน�าไปฏิบัติ
	 การช่วยชีวิตเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและปลอดภัย	 ช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ	 มีการ
อบรม	รุ่นที่	1	และรุ่นที่	2	ในวันที่	14	-15	พ.ย.	2563	ณ	โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง	โดยได้รับการ
สนับสนุน	ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสมิติเวช	ชลบุรี
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	 	 การบริโภคอาหารเพื่อให ้ได ้อาหารที่
สะอาดปลอดภยัมคุีณค่าตามหลักโภชนาการและ
ปราศจากสารปนเปื้อน	 จ�าเป็นต้องมีระบบการ
ดแูลควบคมุตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของ 
อาหารทุกกระบวนการ	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 
จึงได้ด�าเนินการตรวจสารท่ีอาจปนเปื้อนอาหาร 
ในตลาดในเขตเทศบาลเมอืงบ้านสวน	ตามโครงการ 
เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร	 ประจ�าป ี
งบประมาณ	2563	 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ
คุ้มครองผู้บริโภค	 กระตุ้นจิตส�านึกให้ผู้ประกอบ
การและผู้บริโภคให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสม

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

	 ยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงของชุมชน	สังคมและประเทศชาติ	การให้ความรู้จึงเป็น
เรือ่งส�าคญั	เทศบาลเมอืงบ้านสวนจงึได้จดัโครงการพลงัชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพตดิ 
และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ�าปีงบประมาณ	 2563	 โดยมี
กจิกรรมประชาคมค้นหาผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้ตดิสารเสพตดิให้โทษ	เพือ่ให้ประชาชนบ้านสวน 
รูบ้ทบาทหน้าทีต่นเองและร่วมเป็นพลงัทางสงัคมในการเอาชนะยาเสพตดิ	สร้างการรบัรู ้
และด�าเนินการให้มีความเชื่อมโยงการป้องกัน	 ปราบปราม	 และการบ�าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู ้เสพ	 /	 ผู้ติดยาเสพติด	 เพื่อคืนคนดี	 สู ่สังคม	 โดยได้รับเกียรติจาก 
นายประกาศิต	 ศึกสงคราม	 ปลัดอ�าเภอเมืองชลบุรี	 ร.ต.อ.ชาตรี	 ปลั่งธรณีพงศ	์ 
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม	สภ.เมืองชลบุรี	และผู้แทนจากสาธารณสุขอ�าเภอเมือง
ชลบุรี	 ที่มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้	 เมื่อวันที่	 5	พฤศจิกายน	2562	 
ณ	ห้องประชุมยูงร�าแพน	ชั้น	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติดและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาเสพติด

	 ปริมาณขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองบ้านสวนที่จัดเก็บได้โดยเฉลี่ยวันละ	
75	–	90	ตัน/วัน	ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะมูลฝอยก็เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ	ปี	
เทศบาลเมอืงบ้านสวน	จงึจดัท�าโครงการธนาคารขยะ	โดยมกีจิกรรมขยะแลกแต้ม 
หรือหรือแลกเงิน	 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ	
เห็นคุณค่าของขยะรีไซเคิลท่ีสามารถน�ามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของ 
สร้างรายได้ให้กบัครอบครวั	และยงัลดปรมิาณขยะจากต้นทางและลดค่าใช้จ่าย
ในการก�าจัดขยะของเทศบาลได้อีกด้วย	 โดยมีการรับซื้อขยะตามจุดรับซื้อขยะ
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการธนาคารขยะ
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บัญชีรำยละเอียดรำยรับ
ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 เทศบำลเมืองบ้ำนสวน

รำยละเอียดรำยรับ ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

ต.ค.	61
พ.ย.	61
ธ.ค.	61
ม.ค.	62
ก.พ.	62
ม.ีค.	62
เม.ย.	62
พ.ค.	62
ม.ิย.	62
ก.ค.	62
ส.ค.	62
ก.ย.	62

รบัจรงิตัง้แต่ต้นปี
งบประมาณตัง้ไว้

ผลต่างจากงบประมาณ

ช่วงเวลารับเงิน ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม	

ค่าปรับ
และใบอนุญาต

รายได้
จากทรัพย์สิน

รายได้
จากทุน

รายได้เบ็ดเตล็ด ภาษีจัดสรร

รายการ	(หมวด)	ตามเทศบัญญัติ นอกงบประมาณ

ยอดรวมรายรับคิดเป็นร้อยละ	108.65	ของเทศบัญญัติ	(ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)

เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้นรวมรับตาม
เทศบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

	1,069,567.52	
	752,971.35	
	923,564.77	

	8,534,318.99	
	20,701,179.58	
	10,026,449.42	
	9,007,412.98	
	4,987,248.70	
	7,945,240.59	
	4,302,974.66	
	1,865,781.27	
	1,507,417.01	

	71,624,126.84	
	62,008,000.00	
	9,616,126.84	

	70,230,257.31	
	31,424,827.45	
	18,079,631.51	
	93,383,956.20	
	58,010,010.29	
	40,903,306.95	
	65,021,774.04	
	33,813,664.06	
	42,393,751.29	
	48,541,060.68	
	24,743,988.12	
		45,501,318.64	
	572,047,546.54	
	526,513,500.00	
	45,534,046.54	

	62,332.76	
	138,500.00	
	188,500.00	

	1,629,013.09	
	735,204.19	

	1,009,428.35	
	914,907.66	
	465,505.15	
	620,939.14	

	1,408,041.41	
	2,304,597.50	
	1,778,867.44	

	11,255,836.69	
	17,455,000.00	
-6,199,163.31	

	-			
	-			

	1,885,884.00	
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
		-			

	1,885,884.00	
	-			

	1,885,884.00	

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

	200,000.00	
-200,000.00	

	27,695,833.03	
	29,480,729.10	
	16,443,456.99	
	45,807,947.22	
	30,853,613.52	
	29,124,280.18	
	32,717,919.40	
	27,263,601.21	
	33,051,603.16	
	25,101,903.51	
	19,734,264.35	
		37,389,825.79	
	354,664,977.46	
	301,700,000.00	
	52,964,977.46	

	40,213,638.00	
	-			
	-			

	36,651,833.00	
	5,063,119.00	

	-			
	21,720,695.00	

	480,250.00	
	-			

	16,741,711.00	
	-			

		4,145,869.00	
	125,017,115.00	
	121,144,000.00	

	3,873,115.00	

	629,925.00	
	48,945.00	
	34,725.00	
	25,145.00	
	45,802.00	
	32,075.00	
	83,625.00	
	38,725.00	
	56,725.00	
	85,350.00	

	126,950.00	
		42,900.00	

	1,250,892.00	
	1,950,000.00	
-699,108.00	

	70,230,257.31	
	31,563,874.54	
	19,965,515.51	
	93,473,663.29	
	58,010,010.29	
	40,941,106.95	
	65,079,911.13	
	33,813,664.06	
	42,394,921.29	
	48,541,060.68	
	24,763,757.15	
	45,540,856.70	

	574,318,598.90	
	526,513,500.00	

	-			

	558,961.00	
	1,003,682.00	
	489,384.75	
	735,698.90	
	611,092.00	
	711,074.00	
	577,214.00	
	578,334.00	
	719,243.40	
	901,080.10	
	712,395.00	
	636,439.40	

	8,234,598.55	
	6,346,500.00	
	1,888,098.55	

	-			
	139,047.09	

	-			
	89,707.09	

	-			
	37,800.00	
	58,137.09	

	-			
	1,170.00	

	-			
	19,769.03	
		39,538.06	
	385,168.36	

	-			
	385,168.36	

ช่วงเวลาเบิกจ่าย
ฝ่าย

การเมือง
ลูกจ้าง
ประจ�า

ข้าราชการ ภารกิจ-ทั่วไป
ค่าใช้สอยค่าตอบแทน ค่าวัสดุ

งบบุคลากร งบด�าเนินการ

การเบิกจ่าย

เงินเดือน/ค่าจ้างประจ�า ค่าจ้างชั่วคราว

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
รวม	

ตามเทศบัญญัติรายจ่ายอื่น งบกลาง ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

	ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ	98.82	ของเทศบัญญัติ	(รวมกันเงินแต่ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ) 	ยอดรวมค่าใช้จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละ	57.89	ของเทศบัญญัติ	(ไม่รวมกันเงินและไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)

	406,105.31	
	347,528.65	
	379,247.70	
	546,753.12	
	182,167.88	
	855,593.92	
	95,438.17	

	955,632.88	
	453,713.46	
	240,610.21	
	917,595.36	
	765,836.83	

	-	
	6,146,223.49	
	6,500,000.00	
-353,776.51	

	147,150.00	
	147,150.00	
	147,150.00	
	147,150.00	
	147,150.00	
	147,150.00	
	149,890.00	
	149,890.00	
	149,890.00	
	149,890.00	
	149,890.00	
		149,890.00	

	-	
	1,782,240.00	
	1,805,440.00	

-23,200.00	

	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			

	431,544.42	
	-			
	-			
	-			

		30,000.00	
	-	

	461,544.42	
	462,000.00	

-455.58	

	-			
	85,476.00	

	344,640.00	
	183,410.00	
	340,120.00	
	265,446.50	
	221,440.00	
	250,884.00	
	437,540.00	
	409,960.00	
	305,190.32	
	996,053.50	

	7,700,000.00	
	11,540,160.32	
	12,102,900.00	

-562,739.68	

	-			
	-			

	21,450.00	
	-			

	6,500.00	
	1,990.00	

	62,500.00	
	764,272.00	
	719,990.00	

	5,136.00	
	426,270.00	

	1,486,306.00	
	30,103,950.00	
	33,598,364.00	
	33,636,448.00	

-38,084.00	

	42,218.20	
	1,619,709.46	
	3,059,650.81	
	2,980,857.19	
	1,850,813.13	
	1,797,782.82	
	2,746,230.34	
	2,991,273.48	
	2,952,523.54	
	4,062,633.49	
	3,741,991.98	
		3,678,695.85	
	2,260,505.00	

	33,784,885.29	
	35,568,193.29	
-1,783,308.00	

	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			

	706,000.00	
	938,098.69	

	-			
	-			

		7,665,860.40	
	174,067,832.20	
	183,377,791.29	
	183,669,515.00	

-291,723.71	

	3,240.00	
	895,053.68	
	645,649.94	

	1,346,051.04	
	2,018,998.87	
	1,833,451.65	
	2,056,425.04	
	955,704.92	

	2,102,730.22	
	1,794,596.67	
	2,605,585.79	
	4,598,656.32	
	1,339,829.16	

	22,195,973.30	
	23,223,280.00	
-1,027,306.70	

	15,503,084.83	
	27,889,992.37	
	25,738,193.57	
	21,981,612.39	
	19,426,722.49	
	20,144,829.00	
	24,965,346.14	
	27,824,375.50	
	23,013,786.87	
	22,393,351.69	
	25,773,515.76	
		50,150,352.95	
	215,476,106.36	
	520,281,269.92	
	526,509,700.00	
-6,228,430.08	

	5,621,931.60	
	5,593,980.00	
	5,747,602.11	
	5,749,674.84	
	5,738,417.14	
	5,814,132.84	
	5,770,299.83	
	5,784,337.60	
	5,754,528.66	
	5,846,845.04	
	5,905,634.04	
	5,865,964.33	

	3,800.00	
	69,197,148.03	
	69,475,770.00	

-278,621.97	

	6,568,813.27	
	6,621,529.27	

	11,159,412.37	
	6,465,929.27	
	6,359,873.27	
	6,388,151.27	
	8,500,577.27	
	6,375,974.77	
	6,416,250.27	
	6,374,387.27	
	7,097,893.27	

		21,054,009.63	
	190.00	

	99,382,991.20	
	100,801,620.00	
-1,418,628.80	

	2,186,006.45	
	2,194,100.00	
	2,183,002.41	
	2,221,166.93	
	2,314,710.00	
	2,322,150.00	
	2,442,428.05	
	2,484,681.43	
	2,493,865.67	
	2,475,085.00	
	2,429,285.00	
		2,441,900.16	

	-	
	28,188,381.10	
	28,451,980.95	

-263,599.85	

	-			
	9,824,449.31	
	1,512,485.00	
	1,813,000.00	

	-			
	210,800.00	

	2,411,937.44	
	5,466,000.00	

	86,476.36	
	526,028.01	

	1,686,000.00	
	908,999.93	

	-	
	24,446,176.05	
	24,627,792.76	

-181,616.71	

ต.ค.	61
พ.ย.	61
ธ.ค.	61
ม.ค.	62
ก.พ.	62
มี.ค.	62
เม.ย.	62	
พ.ค.	62
มิ.ย.	62
ก.ค.	62
ส.ค.	62

ก.ย.	62

กันเงิน
จ่ายรวมตัง้แต่ต้นปี
งบประมาณตัง้ไว้

ผลต่างจากงบประมาณ

	527,620.00	
	561,016.00	
	537,903.23	
	527,620.00	
	467,972.20	
	508,180.00	
	508,180.00	
	508,180.00	
	508,180.00	
	508,180.00	
	508,180.00	
	508,180.00	

	-	
	6,179,391.43	
	6,184,760.00	

-5,368.57	

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

รวม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
-		ค่าขายแบบแปลน
-		รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รวม
หมวดรายได้จากทุน
-		ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

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

รวม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
-		เงินอุดหนุนทั่วไป	ส�าหรับด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่และ
			ภารกิจถ่ายโอนเลือกท�า

รวม
รวมรายรับ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ
-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น

รวม
รวมรายรับทั้งสิ้น

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

	5,000.00	
	16,500,000.00	

	950,000.00	
	17,455,000.00	

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

	200,000.00	
	200,000.00	

	2,500,000.00	
	110,000,000.00	
	85,000,000.00	
	14,000,000.00	
	14,000,000.00	
	44,300,000.00	

	700,000.00	
	500,000.00	

	46,000,000.00	
	317,000,000.00	

	121,144,000.00	

	121,144,000.00	
	526,513,500.00	

	-			
	-			

	-			

	526,513,500.00	

	1,163,200.00	
	9,176,899.96	
	915,736.73	

	11,255,836.69	

	330,100.00	
	920,792.00	

	1,250,892.00	

	-			
	-			

	7,503,902.75	
	118,229,212.92	
	95,185,242.06	
	13,452,408.92	

	-			
	57,434,715.47	

	925,195.13	
	508,757.21	

	61,425,543.00	
	354,664,977.46	

	125,654,415.00	

	125,654,415.00	
	572,684,846.54	

	385,168.36	
	1,885,884.00	

	2,271,052.36	

	574,955,898.90	

รายการ รายจ่าย ปี 2562ประมาณการรหัสบัญชี

41100000
41100001
41100002
41100003
41100004

41200000
41210004
41210005
41210007
41210008
41210009
41210010

41210011
41210012
41210013
41210025
41210029
41219999
41220002
41220005
41220009
41220010
41230001
41230003
41230004

41230006
41230007
41230008
41239999

 
50,000,000.00	
	2,000,000.00	

	10,000,000.00	
	8,000.00	

	62,008,000.00	

	25,000.00	
	3,000.00	

	300,000.00	
	3,910,000.00	
	350,000.00	
	85,000.00	

	1,500.00	
	500.00	

	67,000.00	
	60,000.00	
	8,500.00	

	140,000.00	
	410,000.00	

	1,000.00	
	1,000.00	

	600,000.00	
	20,000.00	

	700,000.00	
48,000.00	

10,000.00	
	8,000.00	
3,000.00	
	5,000.00	

	6,756,500.00	

 
58,923,631.84	
	2,710,809.80	
	9,985,081.20	

	4,604.00	
	71,624,126.84	

	51,618.55	
	-			

	98,344.00	
	4,827,730.00	
	355,850.00	
	101,100.00	

	1,500.00	
	650.00	

79,240.00	
	43,788.00	
	7,650.00	

	181,950.00	
	382,650.00	

	200.00	
	-			

	1,110,508.00	
	35,000.00	

	832,550.00	
	101,500.00	

	10,000.00	
	7,720.00	
	1,450.00	
	3,600.00	

	8,234,598.55	

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
-		ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-		ภาษีบ�ารุงท้องที่
-		ภาษีป้าย
-		อากรการฆ่าสัตว์

รวม
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
-		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
-		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
-		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
-		ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
-		ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
-		ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
				หรือสะสมอาหาร
-		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน
-		ค่าธรรมเนียมปิด	โปรย	ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
-		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
-	ค่าธรรมเนียมการแพทย์
-	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
-	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
-	ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฎหมายจราจรทางบก
-	ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
-	ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
-	ค่าปรับการผิดสัญญา
-	ค่าใบอนุญาตรับท�าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	หรือมูลฝอย
-	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส�าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	
			หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน	200	ตารางเมตร
-	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
-	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
-	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
-	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

รวม

รายการ รายจ่าย ปี 2562ประมาณการรหัสบัญชี
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10,000,000.00	

ภาษี
อากร,  71,624,126.84 , 13%

คา่ธรรมเนยีม  คา่ปรับ ใบอนุญ
าต,  

8,234,598.55 , 1%

รายไดจ้ากทรัพยส์นิ,  11,255,836.69 

, 2%

รายไดเ้บ็ดเตล็ด,  1,250,892.00 , 

0%

รายไดจ้ากทนุ,  -   , 0%

ภาษี
จัดสรร,  354,664,977.46 , 62%

เงนิอดุหนุนทั�วไป,  125,017,115.00 , 

22%

เงนิอดุหนุนทั�วไประบวุัตถปุระสงค,์  

385,168.36 , 0%

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ,  1,885,884.00 

, 0%

รายรับ  ณ
  วันท

ี�  30 กนัยายน  2562

รายรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินอุดหนุนทั่วไป
125,017,115.00	,	22%

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ระบุวัตถุประสงค์
385,168.36	,	0%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1,885,884.00	,	0%

ภาษีอากร
71,624,126.84	,	13%

ค่าธรรมเนียม		ค่าปรับ	ใบอนุญาต
8,234,598.55		,	1%

รายได้จากทรัพย์สิน
11,255,836.69	,	2%

รายได้เบ็ดเตล็ด
1,250,892.00	,	0%

รายได้จากทุน
-	,	0%

ภาษีจัดสรร
354,664,977.46	,	62%

ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ค่าธรรมเนียม

เก็บขยะ

	9,984,181.20	

58,879,753.84	

3,213	
1,317	 	3,198	 	53,242	

	2,710,387.05	
	4,827,730.00	

จ�านวนเงิน จ�านวนราย

30,000,000.00	

50,000,000.00	

40,000,000.00	

20,000,000.00	

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ  2562

ข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
183,377,791.29		,	35%

เงินเดือนฝ่ายการเมือง
	6,179,391.43	,	1%

เงินเดือนข้าราชการ		 
	28,188,381.10	,	5%

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 
69,197,148.03	,	13%

ค่าตอบแทน
11,540,160.32	,	2%

ค่าใช้สอย
33,784,885.29	,	7%

ค่าวัสดุ
22,195,973.30	,	4%

รายจ่ายอื่น
461,544.42	,	0%

งบกลาง
	99,382,991.20	,	19%

ค่าครุภัณฑ์	
33,598,364.00	,	7%

เงินอุดหนุน	
24,446,176.05	,	5%

ค่าจ้างประจ�า
1,782,240.00	,	0%

รายจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
	2,271,052.36	,	1%

ค่าสาธารณูปโภค	
6,146,223.49	,	1%

ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีท้องที่

ต.ค.	61

พ.ย.	61

ธ.ค.	61

ม.ค.	62

ก.พ.	62

ม.ี.ค.	62

เม.ย.	62

พ.ค.	62

ม.ิย.	62

ก.ค.	62

ส.ค.	62

ก.ย.	62

รวม

	788,820.07	

	439,436.00	

	886,370.42	

	7,049,153.84	

	17,651,716.53	

	7,843,170.67	

	7,226,681.48	

	4,121,359.00	

	7,177,730.34	

	3,203,497.61	

	1,382,250.67	

		1,109,567.21	

	58,879,753.84	

27

34

16

643

1,221

461

273

194

137

114

63

	30

	3,213	

13

13

13

196

434

302

86

71

74

42

46

27

	1,317	

17

10

6

817

989

419

387

152

151

151

73

	26

	3,198	

	4,516	

	4,565	

	4,460	

	4,293	

4,404

4,381

4,316

4,185

4,551

4,493

4,547

	4,531

	53,242	

4,573

4,622

4,495

5,949

	7,048	

	5,563	

	5,062	

	4,602	

	4,913	

	4,800	

	4,729	

		4,614	

	60,970	

	264,511.20	

	179,078.00	

	33,360.00	

	1,027,602.00	

	2,426,774.00	

	1,814,692.00	

	1,450,475.00	

	748,027.00	

	692,327.00	

	814,985.00	

	205,179.00	

		327,171.00	

	9,984,181.20	

	15,936.25	

	134,133.35	

	3,546.35	

	457,251.15	

	622,401.05	

	368,262.75	

	329,944.50	

	117,406.70	

	74,703.25	

	283,992.05	

	277,711.60	

		25,098.05	

	2,710,387.05	

	384,330.00	

	331,970.00	

	334,630.00	

	448,580.00	

	401,310.00	

	421,090.00	

	390,410.00	

	400,110.00	

	541,830.00	

	368,990.00	

	392,770.00	

		420,710.00	

	4,827,730.00	

1,453,597.52

1,084,617.35

1,257,906.77

8,982,586.99

21,102,201.58

10,447,215.42

9,397,510.98

5,386,902.70

8,486,590.59

4,671,464.66

2,257,911.27

	1,882,546.26

	76,402,052.09	

เงินนอกงบประมาณ	(อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

การเบิกจ่าย

รวมทั้งสิ้น
งบกลาง

เงินเดือน

(ฝ่ายประจ�า)

ข้าราชการ
ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

	-			
	-			
	-			
	-			

	30,400.00	
	-			
	-			
	-			
	-			

	30,400.00	
	-			
	-			
	-			

	30,400.00	
	-			

	30,400.00	

	-			
	52,240.00	
	26,120.00	

	-			
	-			

	39,180.00	
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			

	117,540.00	
	-			

	117,540.00	

	-			
	39,538.06	
	19,769.03	
	19,769.03	
	19,769.03	
	19,769.03	

	-			
	39,538.06	
	19,769.03	

	-			
	19,769.03	
		39,538.06	

	-			
	237,228.36	

	-			
	237,228.36	

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

	1,885,884.00	
	1,885,884.00	

	-			
	1,885,884.00	

	15,503,084.83	
	27,981,770.43	
	25,784,082.60	
	22,001,381.42	
	19,476,891.52	
	20,203,778.03	
	24,965,346.14	
	27,863,913.56	
	23,033,555.90	
	22,393,351.69	
	25,793,284.79	
		50,189,891.01	
	217,361,990.36	
	522,552,322.28	
	526,509,700.00	

	-			

50000000

51100000

52100000

52200000

53100000

53200000

53300000

53400000

54100000

54200000

55100000

56100000

51100000

52200000

54100000

54200000

	100,801,620.00	

	6,184,760.00	

	99,733,190.95	

	12,102,900.00	

	35,568,193.29	

	23,223,280.00	

	6,500,000.00	

	33,636,448.00	

	183,669,515.00	

	462,000.00	

	24,627,792.76	

	526,509,700.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

 

526,509,700.00	

	99,382,991.20	

	6,179,391.43	

	99,167,769.13	

	11,540,160.32	

	33,784,885.29	

	22,195,973.30	

	6,146,223.49	

	33,598,364.00	

	183,377,791.29	

	461,544.42	

	24,446,176.05	

	520,281,269.92	

 

237,228.36	

	117,540.00	

	30,400.00	

	1,885,884.00	

	2,271,052.36	

 

522,552,322.28	

รายจ่ายตามเทศบัญญัติ

งบกลาง

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน(ฝ่ายประจ�า)

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุน

รวม

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

งบกลาง

เงินเดือน(ฝ่ายประจ�า)

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รายการ รายจ่าย ปี 2562ประมาณการรหัสบัญชี

บัญชีรำยละเอียดรำยจ่ำย
ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 เทศบำลเมืองบ้ำนสวน

ประกาศ
 ตั้ งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลาง 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบการโอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และ 
เบี้ยความพิการโดยตรง ผ่านบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้แจ้งไว ้
กับเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยจ่ายให้ท่านภายในวันที่  10  
ของทุกเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก�าหนด
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
“ภาษีที่ดิน ชวยพัฒนาทองถิ่น พัฒนาชาติ”

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)
www.dla.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
www.fpo.go.th

ฐานภาษี ผูเสียภาษี

และผูจัดเก็บภาษี

ฐานภาษี

มูลคา ของ ที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง
ผูเสียภาษี

เจาของที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

เจาของหองชุด

ผูครอบครองทรัพยสิน

หรือทำประโยชนในทรัพยสิน

ของรัฐ (ที่ดินและสิ่งปลูกสราง) ผูจัดเก็บภาษี

การทำประโยชนในที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง

เทศบาล

อบต.

กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

(ป 2563 - 2564)

ÍÑµÃÒ·Õ่¨Ñ´à¡็º
มูลคา (ลบ.) อัตรา (%)

0 - 75

75 - 100

100 - 500

500 - 1,000

1,000 ขึ้นไป

0.01

0.03

0.05

0.07

0.1

ไดรับยกเวน อปท. ละ

ไมเกิน 50 ลานบาท

ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò

เกษตรกรรม
(เพดาน 0.15%)

ÍÑµÃÒ·Õ่¨Ñ´à¡็º
มูลคา (ลบ.)  บาน      บาน + ที่ดิน     บานหลังอื่น

(บานหลังหลัก) (บานหลังหลัก)

0 - 10

10 - 50

50 - 75

75 - 100

100 ขึ้นไป

ยกเวนภาษี

0.02

0.03

0.05

0.1

0.03

0.05

0.1

0.03

0.05

0.1

0.02ยกเวนภาษี

ที่อยูอาศัย
(เพดาน 0.3%)

ÍÑµÃÒ·Õ่¨Ñ´à¡็º
มูลคา (ลบ.) อัตรา (%)

0 - 50

50 - 200

200 - 1,000

1,000 - 5,000

5,000 ขึ้นไป

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

สำหรับ ที่วางเปลา/ไมทำประโยชนตามควรแกสภาพ

เพิ่มอัตรา 0.3% ทุก 3 ป
แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 3% 

อื่น ๆ / 

ที่รกราง

วางเปลา
(เพดาน 1.2%)

ทำนา ทำไร ทำสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวน้ำ 

และกิจการอื่นตามที่ประกาศกำหนด

การจัดเก็บ :

    ดูตามสภาพขอเท็จจริง

    ทำเกษตรกรรมไมเต็มพื้นที่ เสียภาษี

    ตามสัดสวนการใชประโยชน

    รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสราง

    ตอเนื่องที่ใชสำหรับเกษตรกรรม

เกษตรกรรม
ºŒÒ¹ËÅÑ§ËÅÑ¡

เจาของบานและที่ดิน/

เจาของเฉพาะตัวบานมีชื่อใน 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์

+ ทะเบียนบาน

(ไมจำเปนตองเปนเจาบาน/

เจาของคนใดคนหนึ่ง

มีชื่อในทะเบียนบาน)

ºŒÒ¹ËÅÑ§Í×่¹æ
เจาของบาน

มีชื่อใน โฉนด

แตไมมีชื่อ

ในทะเบียนบาน

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม

โรงแรม

อพารทเมนท

บานใหเชา

ฯลฯ
อื่น ๆ ทิ้งที่ดินไววางเปลา

หรือไมทำประโยชน

ในปกอนหนา

ที่วางเปลา/

ไมทำประโยชน

ตามควรแกสภาพ

การดูแลผลกระทบ

กิจการสาธารณะ เชน โรงเรียน โรงผลิตไฟฟา 

สถานีรถไฟ ที่จอดรถโดยสารสาธารณะ เปนตน

ทรัพยสินที่อยูระหวางพัฒนาเพื่อทำโครงการ

พักอาศัยและนิคมอุตสาหกรรม (3 ป ตั้งแตยื่นขออนุญาต)

ทรัพยสินที่เปน NPA ของสถาบันการเงิน (5 ป)

บานพักอาศัยซึ่งไดกรรมสิทธิ์มาจากการรับมรดก

กอนที่ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมีผลบังคับใช

ทรัพยสินของรัฐที่ไมไดหาผลประโยชน

ทรัพยสินที่ใชเพื่อประโยชนสาธารณะ

(รัฐ/เอกชน)

สหประชาชาติ สถานทูต

ทรัพยสวนกลางของอาคารชุด

ที่ดินสาธารณูปโภคหมูบานจัดสรร 

และนิคมอุตสาหกรรม

ยกเวนบานหลังหลัก 1 หลัง

-  สวนของมูลคาที่ไมเกิน 50 ลบ.

   ในกรณีที่เปนเจาของบานและที่ดิน

- สวนของมูลคาที่ไมเกิน 10 ลบ.

   ในกรณีที่เปนเจาของเฉพาะบาน

ที่ดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา

- ไมตองเสียภาษีใน 3 ปแรก

- ปที่ 4 เปนตนไป ไดรับยกเวนมูลคา

  ของฐานภาษีในแตละ อปท. รวมกัน

  ไมเกิน 50 ลบ. เปนการถาวร

ลดหยอน ผอนปรน
ทยอยปรับภาษีสวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

25% 50% และ 75% ในชวง 3 ปแรก

25%

50%
75%

100%

*

*ราคาประเมินทุนทรัพย

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง

ที่เจาของใชอยูอาศัย แบงเปน

อยาลืม !!! ไปเสียภาษีภายใน 30 เม.ย. ของทุกปนะจะ

ผอนชำระ
สามารถผอนชำระได 3 งวด 

เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน

หากมียอดภาษีตั้งแต 

3,000 บาทขึ้นไป



14 ฉบับตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

www.bansuan.go.th  นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

15ฉบับตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

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

ประชาสัมพันธ์การรบัขึ้นทะเบียน
เพื่อรบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 1.	มีสัญชาติไทย
	 2.	มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
	 3.	เป็นผูท้ีเ่กดิก่อน	วนัที	่2	กนัยายน	2504		และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน	
ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร	ไม่ปรากฏวัน	เดือน	ปีเกิด	ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิด 
ในวันที่	1	มกราคมของปีนั้น	(จะได้รับเบี้ยยังชีพ	ในเดือนตุลาคม	2563)
	 4.	 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด	 จากหน่วยงาน 
ของรัฐ	 	 รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	 เงินบ�านาญ		 
เบี้ยหวัด	 บ�านาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน	 ผู้สูงอายุที่อยู่ 
ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ	 ผู้ที่ได้รับเงินเดือน	 ค่าตอบแทน	 รายได้ประจ�า	 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาลจัดให้เป็นประจ�า		
	 5.	 	 ส�าหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพจาก	 อบต.	 เทศบาล	หรือ	 ส�านักงานเขต	
(กทม.)	 ที่ย้ายภูมิล�าเนามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	ต้องมาแสดง
ความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ยยังชีพของท่าน

	 ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่ยังไม่เคย 
ลงทะเบียนมาก่อน	 รวมทั้งผู ้สูงอายุที่ย้ายภูมิล�าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	 และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์	 
ในปีงบประมาณถัดไป	(เกิดก่อนวันที่	2	กันยายน	2504)	ที่มีคุณสมบัติ	
ดังต่อไปนี้	

	 1.		บัตรประจ�าตัวประชาชน		(ตัวจริง)
	 2.		ทะเบียนบ้าน	(ที่เป็นปัจจุบัน)
	 3.		สมดุบัญชีเงนิฝากประเภทออมทรพัย์		ธนาคารกรงุไทย	(ในเขตชลบุร)ี		
	 ผู้สูงอายุสามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง	 ได้ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่	 29	
พฤศจิกายน	2562	ยกเว้นเดือนธันวาคม	และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
กันยายน	2563	ตั้งแต่เวลา	08.30	-	16.30	น.	ในวันและเวลาราชการ	
สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 กองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	
หมายเลขโทรศัพท์	0	3818	4555	ต่อ	8		กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปยื่น
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้	 สามารถ	 ให้ญาติมารับเอกสารการมอบอ�านาจ	
ได้ท่ีกองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 และให้ผู้รับมอบอ�านาจ 
ยื่นแทนได้	 โดยให้แนบส�าเนาบัตรประชาชน	 และส�าเนาทะเบียนบ้าน 
ของผู้รับมอบอ�านาจด้วย

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์โครงการ 
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

	 1.	ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
	 2.	ส�าเนาสูติบัตรของเด็กแรกเกิด
	 3.	ส�าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง	 (บัญชีธนาคาร 
	 	 กรุงไทย	บัญชีธนาคารออมสิน	หรือบัญชีธนาคาร	ธ.ก.ส.	อย่างใด 
	 	 อย่างหนึ่งเท่านั้น)
	 4.	กรณีที่ผู ้ยื่นค�าร ้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือน 
	 	 เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	หรือพนักงานบริษัท	ต้องมี 
	 	 เอกสารใบรับรองเงินเดือน	หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคน 
	 	 ที่มีรายได้ประจ�า	(สลิปเงินเดือน	หรือหนังสือรับรองเงินเดือน)													

	 1.	มีสัญชาติไทย	(พ่อแม่มีสัญชาติไทย	หรือพ่อหรือแม่มีชาติไทย)
	 2.	 เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2558	เป็นต้นไป
	 3.	อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย
	 4.	 ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ	หรือเอกชน

	 1.	มีสัญชาติไทย
	 2.	 เป็นบดิามารดาหรอืเป็นบคุคลทีร่บัเดก็แรกเกดิไว้ในความอุปการะ
	 3.	ต้องอาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิด
	 4.	อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย	คือ	สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
	 	 ไม่เกิน	100,000	บาท	ต่อคน	ต่อปี

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

คุณสมบัติผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้สูงอายุ

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน

ตารางก�าหนดการ โครงการธนาคารขยะ ประจ�าปีงบประมาณ 2563

 ฝ่ายรักษาความสะอาด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  เทศบาลเมืองบ้านสวน

ทุกวันพฤหัสบดี

เวลา 09.00 - 15.00 น.

11	 ธ.ค.	 2562	 09.00	-	12.00น.	 อู่รถข้างร้านเย็นตาโฟโกวเกียว	หมู่	2
20	 ธ.ค.	 2562	 09.00	-	12.00น.	 ศูนย์	ศสมช.	ชุมชนบ้านสวนพัฒนา	หมู่	4

	8	 ม.ค.	 2563	 09.00	-	12.00น.	 ชุมชนโชคน�าชัย	หมู่	6
15	 ม.ค.	 2563	 09.00	-	12.00น.	 หลังตลาดแม่ละมัยข้างโลตัส	หมู่	4	ต.หนองข้างคอก
22	 ม.ค.	 2563	 09.00	-	12.00น.	 ส�านักชีนารีวงศ์	หมู่	2
29	 ม.ค.	 2563	 09.00	-	12.00น.	 ชุมชนบ้านเขาน้อย	หมู่	8

	5	 ก.พ.	 2563	 09.00	–	12.00น.	 ชุมชนพันสอง(ร21รอ)	หมู่	9
12	 ก.พ.	 2563	 09.00	-	12.00น.	 อู่รถข้างร้านเย็นตาโฟโกวเกียว	หมู่	2
19	 ก.พ.	 2563	 09.00	-	12.00น.	 ศูนย์	ศสมช.	ชุมชนบ้านสวนพัฒนา	หมู่	4
26	 ก.พ.	 2563	 09.00	-	12.00น.	 ชุมชนโชคน�าชัย	หมู่	6

	4	 มี.ค.	 2563	 09.00	-	12.00น.	 หลังตลาดแม่ละมัยข้างโลตัส	หมู่	4	ต.หนองข้างคอก
11	 มี.ค.	 2563	 09.00	-	12.00น.	 ส�านักชีนารีวงศ์	หมู่	2
18	 มี.ค.	 2563	 09.00	-	12.00น.	 ชุมชนบ้านเขาน้อย	หมู่	8
25	 มี.ค.	 2563	 09.00	-	12.00น.	 ชุมชนพันสอง(ร21รอ)	หมู่	9

	8	 เม.ย.	2563	 09.00	-	12.00น.	 อู่รถข้างร้านเย็นตาโฟโกวเกียว	หมู่	2
29	 เม.ย.	2563	 09.00	-	12.00น.	 ศูนย์	ศสมช.	ชุมชนบ้านสวนพัฒนา	หมู่	4

13	 พ.ค.	 2563	 09.00	-	12.00น.	 ชุมชนโชคน�าชัย	หมู่	6
20	 พ.ค.	 2563	 09.00	–	12.00น.	 หลังตลาดแม่ละมัยข้างโลตัส	หมู่	4	ต.หนองข้างคอก
27	 พ.ค.	 2563	 09.00	–	12.00น.	 ส�านักชีนารีวงศ์	หมู่	2

 โซฟา ตู้ เตียง โต๊ะ
 เฟอร์นิเจอร์

 เครื่องใช้ไฟฟ้า
 หรือขยะชิ้นใหญ่อื่นๆ

เช่น กิ่งไม้ เครื่องสุขภัณฑ์

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

หมายเหตุ : วันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ก�ำหนดกำรยื่นแบบและช�ำระภำษีท้องถ่ิน
เทศบำลเมืองบ้ำนสวน ประชำสัมพันธภ์ำษีที่ดินและสิ่งปลูกสรำ้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมส่วนพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง โทร. ๐๓๘-๑๘๔๕๕๕ ต่อ ๒๑๑๒, ๒๑๑๓หรอืโทรสาร ๐๓๘-๑๘๔๕๖๑

ประชาสัมพันธ์การรบัขึ้นทะเบียนคนพิการ
เพื่อรบัเงินเบี้ยความพิการ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน

	 การขึน้ทะเบยีนผูพ้กิารรายใหม่ท่ียงัไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและ
ผู้พิการที่ย้ายที่อยู่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	

	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน	 จัดตั้งขึ้นเพื่อท�าการ
สงเคราะห์ซึง่กนัและกนัในการจดัการศพ	หรือจดัการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของบุคคลซึ่งถึงแก่ความตาย	 โดยมิได้ประสงค์จะหาก�าไร	
หรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก

	 1.	 มีสัญชาติไทย
	 2.	 มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	
	 3.	 มีบัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
	 	 คุณภาพชีวิตคนพิการ
	 4.	 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
	 5.	 ส�าหรับผู ้ที่ได ้รับเบี้ยความพิการจาก	 อบต.เทศบาล	 หรือ	 
	 	 ส� านักงานเขต	 (กทม.) 	 ที่ ย ้ ายภู มิล� า เนามาอยู ่ ในเขต 
	 	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	ต้องมาแสดงความประสงค์ลงทะเบียน 
	 	 เพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ยความพิการของท่าน

	 1.		 อายุครบ		20	ปีบริบูรณ์	และ	ไม่เกิน	65	ปีบริบูรณ์
	 2.		 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
	 3.		 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
	 4.		 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
	 5.		 มีภูมิล�าเนาอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	ตดิต่อกันไม่น้อยกว่า	 
	 	 1	ปี	นับถึงวันที่สมัคร
	 6.		 ต้องมีความประพฤติดี	และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ
	 	 ของสมาคม

	 1.	 ทะเบียนบ้าน	(ที่เป็นปัจจุบัน)
	 2.	 บัตรประจ�าตัวคนพิการ	/	สมุดประจ�าตัวคนพิการ	
	 	 (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ)
	 3.	 สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์		ธนาคารกรุงไทย	
	 	 (ในเขตชลบุรี)		
	 ผู้พิการสามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป	
ตัง้แต่เวลา	08.30	-	16.30	น.ในวนัและเวลาราชการ	สอบรายละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่	 กองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	หมายเลข
โทรศัพท์	0	3818	4555	ต่อ	8	กรณผีูพ้กิารไม่สามารถไปยืน่ลงทะเบยีน
ด้วยตนเองได้	สามารถให้ญาติมารับเอกสารการมอบอ�านาจ	ได้ที่	กอง
สวสัดกิารสังคม	เทศบาลเมอืงบ้านสวน	และให้ผูร้บัมอบอ�านาจ	ยืน่แทน
ได้	 โดยให้แนบส�าเนาบัตรประชาชน	 และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ
มอบอ�านาจด้วย

	 1.		 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้า
หน้าที่ของรัฐ	จ�านวน	1	ฉบับ															
	 2.		 ส�าเนาทะเบียนบ้านจ�านวน	1	ฉบับ
	 3.		 รูปถ่าย	1	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป
	 4.		 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง	จากสถานพยาบาลของรัฐ	
	 	 ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
	 5.		 เงินค่าสมัคร	จ�านวน	100	บาท	(จ่ายครั้งเดียวในวันสมัคร)
	 6.		 เงินค่าบ�ารุง	จ�านวน	50	บาท	(จ่ายทุกปี	ๆ	ละ	50	บาท)

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
เอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร ดังนี้

ติดต่อสอบถามได้ท่ี 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน 

โทร. 038 - 184555 ต่อ 8 หรอื โทร. 064 - 2400463
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ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
ถนนพระยาสัจจา	ต�าบลบ้านสวน	
อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่	121/2543

ปณ.บางปลาสร้อย

อัตราคาบริการรถสุขา ทม.บานสวน
อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล

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

ติดต่อเทศบาลเมืองบ้านสวน 038 - 184555

ชมรมพระเคร ื่องจังหวัดชลบุร ี
มอบเงินสนับสนุนชมรมคนพิการฯ

	 ชมรมพระเครือ่งจงัหวดัชลบรุ	ีมอบเงนิจ�านวน	300,000	บาท	 
เพื่อร่วมในการสนับสนุนการด�าเนินงานของชมรมคนพิการ
ช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสผู ้ยากไร้ผู ้ป่วยติดเตียงสงเคราะห ์
กายอุปกรณ์ตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 
ท่ีเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	 โดยมี 
นายจักรวาล	 ตั้งประกอบ	 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ประธานสภาเทศบาล	 สมาชิกสภา
เทศบาล	 และหัวหน้าส่วนราชการ	 ร่วมรับมอบ	ณ	 อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

เปิดเคาน์เตอร์บรกิารไปรษณีย์
บางจาก บายพาสชลบุร ี
	 เปิดสถานบีริการไปรษณย์ีให้กบัประชาชนแห่งใหม่	เคาน์เตอร์บรกิาร
ไปรษณีย์บางจาก	บายพาสชลบุรี	 โดยอยู่ในการก�ากับดูแลของไปรษณีย์
ชลบรุ	ีให้ประชาชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีงได้มเีคาน์เตอร์บรกิารทีส่ะดวกใกล้บ้าน	
ไม่ต้องเดินทางไกล	อีกทั้งยังได้มีพิธีเปิดและได้เปิดให้บริการเป็นวันแรก

เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2562	เวลา	09.00	น.	โดยมีนาย
สุรสิทธิ์	 นิธิวุฒิวรรักษ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดชลบุรี	 เป็นประธานในพิธีฯ	ณ	
อาคารในสถานีบริการน�้ามัน
บางจาก	 พลังงานชลบุรี	 หมู ่
ท่ี	 10	ต�าบลบ้านสวน	อ�าเภอ
เมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	


