วันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2563

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมในทุก ๆ ปี เทศบาลฯ ร่วมส่งความสุขให้กบั เด็ก ๆ และผูป้ กครอง
ในงาน “วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองบ้านสวน” จัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานมากมายให้ได้เข้าร่วม
ทัง้ การจับรางวัลต่างๆ และการเปิดเวทีสำ� หรับการโชว์ความสามารถของเด็กนักเรียน จากโรงเรียนและ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ  โดยกิจกรรมยังได้รบั การสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงานทีไ่ ด้
ร่วมกันส่งความสุขในครั้งนี้		
อ่านต่อหน้า 6

โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ประจ�ำปี 2562
ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

ฉบับเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

โครงการห่วงใย
ใส่ใจคนพิการ

กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมการสร้างสังคมที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้พิการในเขตเทศบาล โดยจัดโครงการห่วงใยใส่ใจคน
พิการ ประจ�ำปี 2562 เมือ่ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีกจิ กรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
ผู้พิการอย่างมากมายในด้านการส่งเสริมการท�ำงานร่วม
กันอย่างมีประสิทธิภาพของผู้พิการ
อ่านต่อหน้า 4

กิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
และการเชิดชู “พ่อ” ผู้เป็นบุคคลตัวอย่างทั้งในการดูแล
รับผิดชอบต่อครอบครัว และการเป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูก
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวสู่ชุมชน โดย
“โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ประจ�ำปี 2562” เมื่อ
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน
ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
อ่านต่อหน้า 5

กิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดชลบุรี ประจ�ำปี 2562
เทศบาลฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัด
กิจกรรม “วันคนพิการสากล จังหวัดชลบุรี” ประจ�ำปี 2562 ณ ศาลา
ประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน คนพิการ และผูด้ แู ลคนพิการ เข้าร่วม
กิจกรรรมในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
  อ่านต่อหน้า 4

ร่วมกันปรับปรุ งภูมิทัศน์
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นสิ่งที่เทศบาลฯ ได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การอยู่อาศัย ของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน โดย
ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันพัฒนาท�ำความสะอาด
และขุดลอกคูคลอง กับโครงการเมืองบ้านสวน สดใส ใส่ใจสิง่ แวดล้อม
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
อ่านต่อหน้า 10
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พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เป็น 1 ใน 7 โครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว และต่อมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีฉ่ าย
กับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จ�ำนวน
23,323,000 แผ่น ส�ำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน
หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนได้จัดพิธีพิธีรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนาย
จักรวาล ตัง้ ประกอบ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
ผูน้ ำ� ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ร่วมน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลเมือง
บ้านสวนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลของประชาชนชาวไทย โดยในวันที่
5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล

พิธีทำ� บุญตักบาตร

ร่วมถวายราชสักการะ
เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วั น ที่ 28 ธั น วาคมของทุ ก ปี นั บ เป็ น วั น ส� ำ คั ญ ของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก
สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช (วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2310)
พระมหากษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง กรุ ง ธนบุ รี เ พี ย งพระองค์ เ ดี ย ว และในปี
พ.ศ. 2562 ครบ 252 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ร่วมร�ำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์
ผูท้ รงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบา้ นเมือง
เป็นอเนกประการ โดยในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.
ว่ า ที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิ ด คล้ า ย ปลั ด เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน
น� ำ พนั ก งานเทศบาล เข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายราชสั ก การะ เนื่ อ งใน
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์ และในเวลา 08.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม
ดอกไม้และถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล ตลอดจนเวลา 10.00 น.
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ อ�ำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้

กิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล
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จากใจ...นายกเทศมนตร ี

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

สวั ส ดี ค รั บ พี่น้องชาวบ้า นสวนทุกท่า น กลั บ มาพบกั น
อีกครั้งในวารสาร ที่นี่..บ้านสวน ฉบับเดือนธันวาคม 2562
- มกราคม 2563 เพื่อเป็นการรายงานกิจกรรมและโครงการ
ที่ เ ทศบาลได้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ในช่ ว งระยะ 2 เดื อ นที่ ผ ่ า นมา และ
ประชาสั ม พั น ธ์ ข ่ า วสาร กิ จ กรรมที่ ก� ำ ลั ง จั ด ขึ้ น ในเดื อ นถั ด ไป
โดยผมยังยึดมั่นที่จะพัฒนาเมืองบ้านสวนต่อไป ตามวิสัยทัศน์
ของเทศบาลที่ว่า “บ้านสวน เมืองแห่งความสุข”
ส�ำหรับในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ย
ความพิการ ทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงมาตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 เป็นต้นไป
ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม เทศบาลจะเป็ น ผู ้ เ บิ ก จ่ า ยและโอนเงิ น ไปยั ง บั ญ ชี
ของผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ ารทุกท่านในเขตเทศบาล ปัจจุบนั ได้เปลีย่ น
ไปเป็นการเบิกจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง ดังนั้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเบี้ยความพิการในแต่ละเดือนจะได้รับโดยประมาณวันที่ 10
ของทุกเดือน หากตรงวันหยุดจะเลื่อนขึ้นมาก่อนหน้าวันหยุด
นะครับ แต่หากผูใ้ ดไม่ได้รบั เบีย้ ยังชีพสามารถมาแจ้งได้ทเี่ ทศบาล
หรือโทรศัพท์ 038-184-555 ต่อ 8 ได้เลยครับ
ปัญหาค่าฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศ PM 2.5 ที่เป็น
ปัญหาใหญ่ในทุกวันนี้ ฝุ่นเหล่านี้สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจและ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากมาย ก่อให้เกิดโรคจมูกอักเสบ ภูมแิ พ้
โรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง ทางเทศบาลจึงมีมาตรการ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาล โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
ล้างและกวาดถนนไล่ปริมาณฝุ่นละอองให้ลดน้อยลง โดยจะมี
การล้างทุกอาทิตย์ ควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง มีการรณรงค์
และประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งการตระหนั ก รู ้ ใ นเรื่ อ งผลกระทบ
จากการก่อมลพิษ การงดเผาในที่โล่ง เช่น หญ้า กิ่งไม้ ขยะ ขอให้
ทุกท่านระมัดระวังหลีกเลีย่ งการออกก�ำลังกายนอกอาคาร ไม่ควร
ท�ำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน สวมหน้ากากหรือใช้
ผ้าปิดจมูก นอกจากนี้แล้วสิ่งที่พี่น้องชาวบ้านสวนต้องช่วยกัน
คนละไม้คนละมือ ร่วมมือกันลดการก่อมลพิษและฝุ่นละออง
เช่น การดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีไม่ปล่อยควันด�ำ 
ลดการใช้ ร ถยนต์ ดั บ เครื่ อ งยนต์ ข ณะจอด และหลี ก เลี่ ย ง
การกระท�ำที่ก่อให้เกิดฝุ่นควัน ทุกท่านสามารถร่วมมือกันเพื่อ
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ท�ำให้อากาศทีเ่ ราสูดเข้าไปมีคณ
ุ ภาพทีด่ มี ากขึน้ และหากพบเจอ
รถควันด�ำ โรงงานปล่อยควันเสีย พบเห็นการเผาต่างๆ ภายใน
เขตบ้านสวนแจ้งมาได้ทันทีครับ
ในฉบับนีข้ อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 โดยเป็นโครงการของไตรมาส
ที่ 1-4 มีโครงการทั้งสิ้น 248 โครงการ   ส่วนที่ท�ำไปแล้ว
บรรลุวัตถุประสงค์ 237 โครงการ  มีจ�ำนวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด�ำเนินการ 3 โครงการ และมีโครงการทีย่ กเลิกทัง้ สิน้ 8 โครงการ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.56 ของจ� ำ นวนโครงการทั้ ง หมด
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเข้าในเว็บไซต์
www.bansuan.go.th หั ว ข้ อ ระบบรายงานและติ ด ตาม
ผลการด�ำเนินงาน หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างประกาศ
ในหน้า 15 ของวารสารฉบับนี้ได้เลยครับ
กระผมขอถื อ โอกาสนี้ ข อขอบพระคุ ณ ผู ้ ใ หญ่ ใ จดี
ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์
เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน มอบของรางวัล ของขวัญ ของเล่น อาหาร ขนม
และน�้ำดื่ม รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ และเครื่องเล่นต่างๆ
มากมาย มีมูลค่ากว่า 200,000 บาท สร้างรอยยิ้ม ให้ความรู้
พร้อมกับความสุข ความสนุกสนานให้เด็กๆ ของเรา จ�ำนวน
2,635 คน ภาพบรรยากาศในงานสามารถติดตามได้ในฉบับ
(หน้า 6)
ในช่ ว งระยะเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ - มี น าคม 2563 นี้
ทางเทศบาลมี โ ครงการก่ อ สร้ า งท่ อ ระบายน�้ ำ เหลี่ ย มบน
ผิวจราจรถนนสุชุมวิท หน้าส�ำนักงานการประปาฯ ตรงข้าม
พาวเวอร์ บ าย เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มขั ง ในช่ ว งฤดู
ฝน จะมีการสลับการเปิด - ปิดผิวจราจร อาจสร้างความ
ไม่ ส ะดวกในการเดิ น ทางส� ำ หรั บ ทุ ก ท่ า น ต้ อ งขออภั ย มา
ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
สุดท้ายนีข้ อฝากไว้สกั นิดนะครับ เราจะร่วมฝ่าวิกฤตภัย
แล้งในปีนี้ไปด้วยกันครับ
“ร่วมด้วย ช่วยกัน ประหยัดน�ำ้ ”
พบกันใหม่ในฉบับหน้านะครับ หากท่านมีข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่ต้องการให้เทศบาลน�ำไปปรับปรุง
แก้ไข หรือต้องการรับทราบรายละเอียดเรื่องใด ท่านสามารถ
แจ้ ง เข้ า มาได้ ต ามช่ อ งทางที่ เ ทศบาลได้ จั ด ไว้ เ ช่ น เว็ บ ไซต์
www.bansuan.go.th หรื อ หมายเลขโทรศั พ ท์ 1132
หากใช้ มื อ ถื อ โทร 038-184555 นะครั บ หรื อ มาแจ้ ง ที่
ส� ำ นั ก งานเทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน หรื อ ผ่ า นประธานชุ ม ชน
ในชุมชนของท่าน หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหลังวารสารฉบับนี้
ทุกข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลจะน�ำมาแก้ไข
ไปสู่การพัฒนาบ้านสวนของเราต่อไป
สวัสดีครับ

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน
ไม่ทนต่อการทุจริต
บ้านสวนไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Bansuan Zero Tolerance) ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 เมือ่ วันที่ 18  ธนั วาคม
2562 น�ำโดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
และเพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ทีก่ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตา้ นทุจริต” โดย
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
รวมถึงบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

บทบรรณาธิการ

ว่าที่ร้อยโท หาญณรงค์ เกิดคล้าย
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
คงยั ง ไม่ ส ายเกิ น ไปนะครั บ ที่ จ ะกล่ า วค� ำ ว่ า “ซิ น เจี ย ยู ่ อี่
ซินนี้ฮวดไช้” วารสารที่นี่..บ้านสวน ยังคงเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ พี่ น ้ อ งประชาชนชาวเทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน
ในการพัฒนาทีผ่ า่ นได้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากพีน่ อ้ งทัง้ หลายเป็น
อย่างดียิ่ง ส�ำหรับสถานการณ์ช่วงนี้ปัญหา PM 2.5 หนักถึงขั้นวิกฤต
ทัว่ ประเทศ กระผมเป็นห่วงสุขภาพพีน่ อ้ งประชาชนชาวเทศบาลเมือง
บ้านสวนกันนะครับ ค่า PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กค่าขึ้นตัวแดง
ช่วงเช้าเกือบทุกวัน วิธปี อ้ งกันควรใส่หน้ากากอนามัย N95 และต้อง
ร่วมมือร่วมใจกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการจุดไฟเผาขยะ เผาป่าหรือ
เผาหญ้ากันนะครับ   มิฉะนั้นปัญหาฝุ่นละออกขนาดเล็ก PM 2.5
ก็จะไม่ลดลง มีผลต่อสุขภาพของท่านทุกคน ช่วยๆ กันนะครับ
โดยจังหวัดชลบุรีมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
PM 2.5 เช่น การควบคุมการเผาขยะ เผาหญ้า เผาป่า มาตรการห้าม
เผาในที่โล่งแจ้ง เป็นต้น การคุมเข้มกับรถยนต์ ควันด�ำ  การควบคุม
โรงงานที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ส่วนราชการทุกส่วนออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับเพิ่มขึ้นมา เพื่อช่วยลดปัญหา PM 2.5 ให้พี่น้องประชาชน
มีสขุ ภาพทีด่ ี ปลอดภัยจากฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ค่ามาตรฐานของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) ควรมีคา่ ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยกัน
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง
เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยเฉพาะคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน
เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน พร้ อ มด้ ว ยจิ ต อาสาทุ ก คนร่ ว มใจกั น
ใช้รถบรรทุกน�้ำฉีดน�้ำล้างถนนเกือบทุกเส้นทาง เพื่อลดปัญหา
ฝุ่นขนาดเล็ก (PM 2.5) ไปอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจ จากพี่น้องชาวบ้านสวนของเราเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้ ไว้พบกันฉบับหน้านะครับ
สวัสดีครับ

บรรณาธิการ

ว่าที่ ร.ท. หาญณรงค์ เกิดคล้าย
ปลัดเทศบาล

คณะผู้จัดทํา กองบรรณาธิการ

1. นายพิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.ส�ำนักการช่าง
2. นางนิตยา เจนทวีพรกุล
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
3. นางอัญชลี จันทรกรานต์
หน.ส�ำนักปลัดเทศบาล
4. นางบังอร บุตรมะรัถยา
ผอ.ส�ำนักการคลัง
5. นางปานจิตต์ สุทธิกิติวรกุล
รก.ผอ.ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. นางสาวเพ็ญประภา ส�ำเภาแก้ว
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
7. นางสาวสิรวี วงษ์บำ� รุงจิตร หน.ฝ่ายพัฒฯชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ทม.บ้านสวนร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ภายใต้แนวคิด Zero Talarance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมบูรณาการกับจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562
โดย นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ณ อาคารศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอร์รเิ ทจ
ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากลภายใต้แนวคิด Zero Talarance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
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ฉบับธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�ำ้ เขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ
ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม
2562 ตัง้ แต่เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้คนพิการได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ การสร้างเสริมสุขภาพจิต การสร้าง
งานแบ่งปันอาชีพ ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มี
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างแรงจูงใจ สร้างเครือข่ายระหว่างคนพิการด้วยกัน รวมทั้งให้มี
คณะกรรมการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ คนพิการอย่างต่อเนือ่ ง สร้างแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะน�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว โดยจัด
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงวิชาการและฝึกปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 450 คน  
    ในการจัดงานครัง้ นี้ ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ กิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ให้การสนับสนุนชุดถุงยังชีพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 420 ชุด เป็นเงิน
137,085 บาท ประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ ขนาด 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง จ�ำนวน
3 กระป๋อง ผักกาดกระป๋อง จ�ำนวน 3 กระป๋อง และนมถั่วเหลือง จ�ำนวน 6 กล่อง ดังนี้
1. นายวิทยา คุณปลื้ม
นายก อบจ.ชลบุรี
2. นายชัยชนะ อาจวารินทร์ สจ.เขตบ้านสวน ชลบุรี
3. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
พร้อมกลุ่มบ้านสวน โฉมใหม่ เรารักชลบุรี

ผู้ให้การสนับสนุนของที่ระลึก ส�ำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. บริษัท เอ็ม.จี.บี. เวิลด์ฟู้ด จ�ำกัด  สนับสนุนขนมปัง จ�ำนวน 450 ชิ้น
2. บริษัท ม้าด�ำ จ�ำกัด สนับสนุนข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม จ�ำนวน 100 ถุง
มูลค่า 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
3. คุณสมชาย สุขุมเสาวลักษณ์  สนับสนุนเสื้อยืด จ�ำนวน 200 ตัว
ไฟฉาย จ�ำนวน 200 กระบอก และกล่องใส่อาหาร จ�ำนวน 200 กล่อง

วันคนพิการสากลจังหวัดชลบุร ี ประจ�ำปี 2562
เมือ่ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน
นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน คณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ คนพิการ
เทศบาลเมืองบ้านสวน คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ได้เข้าร่วมงานวันคนพิการ
สากลจังหวัดชลบุรี ประจ�ำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้น�ำ
ของคนพิการ ขับเคลือ่ นวาระและเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 2573 สูก่ ารปฏิบตั ิ
โดยคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ คนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวนได้มกี าร
จัดนิทรรศการและกิจกรรมแจกของรางวัลส�ำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว

ผู้ให้การสนับสนุนชุดอุปโภคแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 420 ชุด ประกอบด้วย     
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพูสระผม สบู่ และผงซักฟอก ดังนี้
1. กองทุนสวัสดิการชุมชน
จ�ำนวน 16,000 บาท
2. บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 10,000 บาท
3. เค สตาร์ เพลส
จ�ำนวน 10,000 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เหนือพัฒนาการช่าง
จ�ำนวน 10,000 บาท
5. ศิษย์เก่าโรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง รุ่นฟ้าคราม
จ�ำนวน 10,000 บาท
6. บริษัท นาถชิดา จ�ำกัด
จ�ำนวน 10,000 บาท
จ�ำนวน 10,000 บาท
7. บริษัท พีพีพี บ้านสวนแลนด์ จ�ำกัด
8. บริษัท เจริญทวีค้าเหล็ก จ�ำกัด (คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด) จ�ำนวน 10,000 บาท
9. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
จ�ำนวน   3,000 บาท
10. ร้านพุงกาง ชาบู
จ�ำนวน   2,500 บาท
11. คุณอรรจนา ธนะธีรพงศ์
จ�ำนวน   1,000 บาท

1.
2.
3.
4.

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนวิทยากร ได้แก่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
กลุ่มวิ่งด้วยกันชลบุรี

ฉบับธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน www.bansuan.go.th

โครงการเชิดชูเกียรติพอ
่ ดีเด่น ประจ�ำปี 2562
เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จดั โครงการเชิดชูเกียรติพอ่ ดีเด่น เมือ่ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ยูงร�ำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพือ่ ให้ผเู้ ป็นพ่อได้ตระหนักถึง
หน้าทีข่ องตนทีพ่ งึ มีตอ่ ครอบครัว ผูเ้ ป็นลูกได้สำ� นึกถึงพระคุณของพ่อ และหน้าทีข่ องลูกทีพ่ งึ มีตอ่ พ่อ เพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้าใจและทักษะในการสือ่ สารให้แก่กลุม่ สุภาพบุรษุ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ได้มแี นวทางในการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ทีด่ แี ก่คนในครอบครัวและชุมชน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกลุม่ สุภาพบุรษุ เทศบาลเมือง
บ้านสวน และประชาชนที่สนใจ จ�ำนวน 128 คน
ในการนี้ ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “สร้างสุขในบ้าน ด้วยการสื่อสารที่ดี” และ “ผู้น�ำครอบครัวที่ดี
สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว” โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพล เข็มก�ำเหนิด  ผู้อ�ำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้น�ำเยาวชน
บ้านเพชรบูรพา จังหวัดชลบุรี และมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั คัดเลือกเป็นพ่อดีเด่น ประจ�ำปี 2562

5
ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน

วั น จั น ทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ระหว่ า งเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจ�ำปี
พ.ศ.2563 และรับจ่ายเงินสมทบของสมาชิกรายเก่า ปัจจุบนั มีสมาชิกทัง้ สิน้ 1,471 คน
ซึ่งสมาชิกกองทุนดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ จ�ำนวน 9 ด้าน ได้แก่ สวัสดิการ
การเกิด สวัสดิการการศึกษา สวัสดิการ การเกณฑ์ทหาร สวัสดิการการบวช สวัสดิการ
การท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ สวัสดิการการแต่งงาน สวัสดิการการเจ็บป่วย สวัสดิการ
ผู้สูงวัย และสวัสดิการการเสียชีวิต

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน

ทั้ ง นี้ ได้ ด� ำ เนิ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ที่ ส มควรได้ รั บ การเชิ ด ชู เ กี ย รติ “พ่ อ ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี 2562”
ผลการตัดสินเป็นดังนี้
นายวัฒน์ธนพล โสภณกิจวณิช พ่อผู้มค
ี วามมานะอดทนขยันหมั่นเพียร

นายวัฒน์ธนพล โสภณกิจวณิช พ่อผู้มีความมานะ อดทน ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยหัวใจ
ที่เต็มเปี่ยม ไปด้วยความรักที่มีต่อครอบครัว เขาและภรรยา ประกอบอาชีพธุรกิจเวดดิ้ง โดยขยาย
สาขาทั่วประเทศจ�ำนวนมากถึง 14 สาขา ท�ำให้เขาและภรรยา ต้องใช้ความมานะ ขยัน อดทนเป็นอย่างสูง เพียงเพราะมุ่ง
หวังสร้างรากฐานทีม่ นั่ คง เพือ่ เลีย้ งดูบตุ รทัง้ 2 คน แม้จะต้องเผชิญกับความเหน็ดเหนือ่ ยและฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย
แต่นายวัฒน์ธนพลก็ไม่ยอ่ ท้อ เขาและภรรยาพยายามใช้เวลาทีว่ า่ งเว้นจากการท�ำงานร่วมกันดูแลบุตร ส่งเสริมให้บตุ รได้รบั
การศึกษาที่ดีตามความประสงค์ของลูก โดยเขาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ในเรื่องความมุมานะ ขยันหมั่นเพียร
และอดทน ท�ำให้บุตรยึดถือเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต เขาส่งเสียบุตร ให้ได้รับการศึกษาที่ดี  โดยบุตรชายคนโตของ
เขาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ยังมีความตัง้ ใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโททีต่ า่ งประเทศ เพราะเห็นต้นแบบ
ทีด่ ี คือ ผูเ้ ป็นพ่อทีม่ คี วามตัง้ ใจศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน ด้วยนายวัฒน์ธนพลมีความมุง่
หวังทีจ่ ะน�ำวิชาความรูท้ ไี่ ด้มาช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้ดขี นึ้ ปัจจุบนั เขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการร่วมพัฒนาสังคม
และตอบแทนคืนสู่สังคม โดยด�ำรงต�ำแหน่งทางสังคมมากมาย อาทิเช่น ประธานคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบ
การท�ำงานของต�ำรวจ ประธานผู้ประนีประนอมประจ�ำศาลจังหวัดชลบุรี เป็นต้น

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดท�ำโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดสวัสดิการชุมชน
และกระบวนการท�ำงาน สนับสนุนให้มกี ารสร้างเครือข่ายในการด�ำเนินงานระหว่าง
กองทุนสวัสดิการชุมชนอืน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการสามารถบริหาร
จัดการกองทุนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
1. จัดศึกษาดูงานแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 10 -13 ธันวาคม
2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�ำปาง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 43 คน
2. จัดอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน
ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ประธานชุมชนทุกชุมชน สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 80 คน

่ สังคม
นายประยูร สุระสิทธิ์ พ่อผู้เสียสละเพือ

นายประยูร สุระสิทธิ์ จากชาวไร่ ท�ำมาหากินเลีย้ งดูครอบครัว สูก่ ารเสียสละตน เพือ่ ช่วย
เหลือชาวบ้านในชุมชน เขาและภรรยาช่วยกันท�ำมาหากินเพื่อเลี้ยงดูบุตรทั้ง 4 คน ส่งเสียบุตร
ให้ได้รบั การศึกษาตามความประสงค์ ปัจจุบนั บุตรทุกคนมีอาชีพสุจริต อีกทัง้ ยังได้พร�ำ่ สอนให้รจู้ กั รับผิดชอบต่อหน้าทีต่ นเอง
กตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณ แต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2552 นางสมพรได้ล้มป่วยลง และเสียชีวิตจากไป
และอีก 3 ปีถัดมา นายประยูรยังได้สูญเสียบุตรชายคนที่ 2 ไปอีก ท�ำให้เขารู้สึกเสียใจกับการจากไปของภรรยาและลูกชาย
เป็นอย่างมาก นายประยูร ได้ทำ� หน้าทีผ่ นู้ ำ� ครอบครัวทีม่ คี วามเข้มแข็ง ด�ำรงตนเป็นแบบอย่างของพ่อทีด่ ใี ห้แก่บตุ รทัง้ 3 คน
ประมาณปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เขายังได้สละเวลา และเสียสละตน เพื่อช่วยเหลือชุมชน ปัจจุบันได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานชุมชนหนองบัวขาว เสมือนเป็นตัวแทนของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนาต�ำบลบ้านสวน ตลอดจน
ยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ และสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ อาทิเช่น คณะกรรมการกลุ่มสุภาพบุรุษเทศบาลเมืองบ้านสวน
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน (ออมวันละบาท) สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น หรือ
อสม. เป็นต้น ถือได้ว่า นายประยูรได้ดำ� รงตนเป็นผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ สามารถท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และร่วมพัฒนาท้องถิ่นได้
นายนพรัตน์ เริ่มคิดการ พ่อผู้ไม่ย่อท้อต่อความยากล�ำบาก

นายนพรัตน์  เริม่ คิดการ พ่อผูพ้ กิ าร ฝ่าฟันอุปสรรค เลีย้ งดูครอบครัว ด้วยสองมือทีเ่ ข้มแข็ง
นายนพรัตน์อดีตประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เมื่อปี พ.ศ.2522
เขาได้รับอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดจากการท�ำงาน ท�ำให้ร่างกายเป็นอัมพาตครึ่งซีก และในปี พ.ศ.2529 นายนพรัตน์สมรส
กับนางอุบลรัตน์ มีบุตรสาวด้วยกัน จ�ำนวน 1 คน นางอุบลรัตน์ยอมรับที่นายนพรัตน์มีความพิการทางด้านร่างกาย โดยได้
ดูแลนายนพรัตน์เป็นอย่างดี ให้กำ� ลังใจซึง่ กันและกัน แต่แล้วภายหลังนางอุบลรัตน์สขุ ภาพไม่คอ่ ยแข็งแรง ท�ำให้ตอ้ งลาออก
จากการท�ำงาน นายนพรัตน์จึงตั้งใจท�ำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ปัจจุบันเขาเกษียณอายุราชการ แต่ได้ยึดอาชีพ
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550ฯ เพื่อ
มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ช่วงชีวิตการท�ำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในขณะนั้น เขาได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอหนองใหญ่ แม้ร่างกายมีความพิการ แต่เขายินดียิ้มรับในสิ่งนี้ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อ
ผลักดันพัฒนาตนเองในการท�ำงาน  ส่งเสียบุตรให้ได้รับการศึกษาตามความประสงค์ ปัจจุบันบุตรของเขามีอาชีพสุจริต
ในปี พ.ศ.2561 เขาได้สละเวลาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ คนพิการเทศบาลเมือง
บ้านสวน ท�ำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ได้รับการดูแล ฟื้นฟู และส่งเสริมให้เกิด
ความเป็นธรรม ต่อคนพิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างก�ำลังใจแก่คนพิการรวมถึงเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนผู้พิการ
ไม่ให้เกิดความท้อแท้ในการด�ำรงชีวิต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ตอ้ นรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ่อหลวง
อ�ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย
คณะบริ ห ารสภาเด็ ก และเยาวชนและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ� ำ นวน 34 คน
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
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กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2563

ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
1. บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด
30,000  บาท
2. บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
10,000  บาท
3. บริษัท พีพีพี บ้านสวน แลนด์ จ�ำกัด
          10,000  บาท
4. บริษัท นายา วิลล์ จ�ำกัด
          10,000  บาท
5. หจก. กฤตภาสรุ่งเรือง
10,000  บาท
6. บริษัท นั่งเล่นกันไหม จ�ำกัด
10,000  บาท
7. โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ ชลบุรี
10,000  บาท
8. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ปุณธิกุล ก่อสร้างและการโยธา 10,000  บาท
9. ร้านศาลาไม้ชลบุรี
10,000  บาท
10. คุณไพโรจน์ คุณอมรเลิศ เค.สตาร์เพลส
10,000  บาท
11. บริษัท เอ็มแอนด์พี เทคโนโลยี จ�ำกัด
10,000  บาท
12. บริษัท เท็น ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
  5,000  บาท
13. บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ�ำกัด
  5,000  บาท
  5,000  บาท
14. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เหนือพัฒนาการช่าง
  5,000  บาท
15. นายอันน์นุพันธ์ นิลเทศ
  3,000  บาท
16. หจก.พิบูลย์รัตน์แอสโซซิเอทด์
  2,000  บาท
17. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด สมพัฒนาการช่าง

เทศบาลจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2563 เมือ่ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยในปีนเี้ ทศบาลได้จดั งาน
ขึ้นที่ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน มีกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกันอย่างสนุกสนาน
เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีโอกาสกล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมจากหน่วยงานของเทศบาลเมืองบ้านสวนประกอบด้วย
1.ช้อนไข่จบั รางวัล 2.บอลแยกขยะ 3.หนีบลูกโป่ง – คีบปิงปอง 4.Srystal Shake 5.สวัสดิการพาลงรู - ต่อจิก๊ ซอว์ 6.บ้านสาสุขฯ...
สนุกหรรษา 7.แม่นแม่น..รับโชค 8.ระบายสี ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2563 ในครังนี้ ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงซุ้มอาหารภายในงาน

หน่วยงานผู้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม
หน่วยงานผู้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มบ้านสวนโฉมใหม่ เรารักชลบุรี
นายเดชณรงค์  ไพบูลย์นันทพงศ์
นายภูริวัฒน์  เสมอวงษ์
กลุ่มสุภาพบุรุษเทศบาลเมืองบ้านสวน
นางมยุร  ี จิตรใสเย็น ประธานชุมชนบ้านสวนสามัคคี
ครอบครัวตระกูลเจน
คุณไพโรจน์ คุณอมรเลิศ เค.สตาร์เพลส
ชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน
ร้าน STOVE PIZZA
ครอบครัวกิมเล่งจิว
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
ชุมชนวัดใหม่บ้านสวนและคณะ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด
บริษัทน�้ำหวานสี่แสง จ�ำกัด
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
คุณรัตนาภรณ์ สถิรชล + คุณสาคร สระทองพิมพ์
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก AIS
รองนิดแอนด์เดอะแก๊งค์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�ำบลบ้านสวน
ร้านชบาเมี่ยงปลาเผา
กลุ่ม LOVE@LOVE
หมู่บ้านภูริ
น.ส.อรรจนา ธนะธีระพงศ์
บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จ�ำกัด (บ้านช้างกรุ๊ป ชลบุรี)
บริษัท เอ็ม จี บี เวิล์ด ฟู๊ด
ชุมชนบ้านสวนพระยาสัจจา
ร้านผลไม้ตัวโต

ไก่ทอด
500 ห่อ  
350 จาน  
ข้าวมันไก่
ข้าวหมูแดง
500 จาน
น�้ำอัดลม
2,000 แก้ว
ไอศครีม/ตัวดูด
1000 แท่ง
เดชาไอศครีม
ไอศครีมโคน
น�้ำดื่ม
10 โหล
ไอติมโบราณ
300 แท่ง
เฟรนซ์ฟราย
จนกว่าของจะหมด
ก๋วยเตี๋ยวหมู
1,500 ชาม
น�้ำดื่มประปา
200 โหล
ข้าวหมูกระเทียม+ไข่ดาว/ก๋วยจั๊บ
600 จาน
ข้าวไข่เจียว
900 จาน
ขนมปังน�้ำแดง
3,000 แก้ว
       10,000 บาท
ก๋วยเตี๋ยวหมู+ไอติมแท่ง
    จนกว่าของจะหมด
ลูกชิ้นทอด + น�้ำสมุนไพร
น�้ำดื่มตราสิงห์
100 โหล
160 โหล
น�้ำดื่ม AIS
ลูกชิ้นทอด
800 ไม้
ก๋วยจั๊บ
500 ชาม
โดนัท+น�้ำส้ม
1,000 ชิ้น
รถชานมไข่มุก
4000 บาท
    จนกว่าของจะหมด
ขนมเค้ก
ร้านราดหน้าพาต้า
200 บาท
เบเกอรี่ + น�้ำดื่ม
500 แก้ว
ขนมปังไส้ครีม/คัพเค้ก
2,600 ชิ้น
เฉาก๊วย
จนกว่าของจะหมด
ผลไม้
จนกว่าของจะหมด

7

ฉบับธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน www.bansuan.go.th

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

5 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
ปณิ ธานความดี มีความแบ่งปัน

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหมู่ 10 ได้มกี ารจัดกิจกรรม
ท�ำความเคารพ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และจัดนิทรรศการ
“ปณิ ธ านความดี … มี ค วามแบ่ ง ปั น ” น้ อ มน� ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ให้แก่เด็กๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักค�ำสอนของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

กิจกรรมวันคร ิสต์มาส ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านสวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นหนองตะโก ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นสวนอุ ด ม ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร) ได้มกี ารจัดกิจกรรม วันคริสต์มาสให้กบั เด็กๆ และคณะครู
ได้รว่ มกันน�ำของขวัญ ของเล่น มาจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นของขวัญกับเด็กๆ ทุกคน ซึง่ สร้าง ความสุข
รอยยิม้ ให้กบั เด็กๆ เป็นอย่างมาก โดยการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในครัง้ นี้ เพือ่ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้
ถึงวัฒนธรรม ของชาวต่างชาติ และเป็นการส่งความสุขซึ่งกันและกันด้วย

โภชนาการอาหารกลางวันส�ำหรับเด็กนักเร ียน
ประจ�ำเดือนมกราคม 2563
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทัง้ 6 แห่ง ได้จดั รายการอาหารกลางวัน
ส�ำหรับนักเรียน โดยค�ำนึงถึงสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการที่นักเรียนจะได้รับครบทั้ง 5 หมู่
ซึ่งโภชนาการที่ดีมีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก รวมถึง
การเจริญเติบโตทั้งทางสมองและร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ส�ำหรับเมนู
อาหารกลางวัน อาหารว่าง ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนได้จดั เตรียมให้เด็กนักเรียน
ประจ�ำเดือนมกราคม 2563 มีดังนี้

วันที่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตรอ�ำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 5
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
คณะผู ้ บ ริ ห าร และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากสถาบั น
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร อ�ำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 5 ที่เข้ามาศึกษาดูงาน
ในหัวข้อ “การบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชั้น 5
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

2 ม.ค.63
3 ม.ค.63
4-5 ม.ค.63
6 ม.ค.63
7 ม.ค.63
8 ม.ค.63
9 ม.ค.63
10 ม.ค.63
11-12 ม.ค.63
13 ม.ค.63
14 ม.ค.63
15 ม.ค.63
16 ม.ค.63
17 ม.ค.63
18-19 ม.ค.63
20 ม.ค.63
21 ม.ค.63
22 ม.ค.63
23 ม.ค.63
24 ม.ค.63
25-26 ม.ค.63
27 ม.ค.63
28 ม.ค.63
29 ม.ค.63
30 ม.ค.63
31 ม.ค.63

รายการอาหาร

อาหาร
ข้าวสวย+ซุปน่องไก่+ไข่เจียว
ข้าวต้มหมูสับใส่เห็ดหอม แครอท+ไข่ขยี้
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
ข้าวสวย+ไข่พะโล้ใส่น่องไก่
ข้าวสวย+ผัดผักกาดใส่กุ้ง ใส่ตับ+ไข่ดาว+น�้ำซุป
เส้นใหญ่น�้ำใสหมูสับลูกชิ้น+ไข่ต้ม
ข้าวสวย+ปลาดอลลี่ทอด ซอสมะเขือเทศ+ไข่ขยี้
ข้าวผัดกุ้ง ใส่ผัก แครอท ใส่ไข่+นักเก็ตทอด+น�้ำซุปกระหล�่ำปลี
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
ข้าวมันไก่ ใส่ตับ แตงกวา+ไข่ต้ม+น�้ำซุปฝัก
เกี้ยมอี๋น�้ำหมูสับ ลูกชิ้น + เกี้ยวทอด
ข้าวสวย+หมูกระเทียม+แตงกว่า+แกงจืดเต้าหู้ไข่
วันครู
ข้าวสวย+ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง+ปลาดอลลี่ทอด
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
ข้าวสวย+ปลาโอทอด+ไข่น�้ำ+แครอท
ก๋วยจั๊บพะโล้ ใส่ตับ เลือด หมูตุ๋น
ข้าวหมูแดง+ไข่ต้ม+น�้ำซุปฟัก
ซุปมักกะโรนี หมูสับ แครอท มันฝรั่ง
ข้าวสวย+หมูปั้นทอด+แกงจืดเต้าหู้ไข่
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
ข้าวสวย+ผัดวุ้นเส้นใส่กุ้ง ไข่ หมูสับ แครอท ผัก+น�ำ้ ซุปฟัก
ข้าวสวย+ต้มจืดลูกเงาะ+ไข่เจียว
ข้าวสวย+ไข่ลูกเขย+หมูกระเทียม+น�้ำซุป
ข้าวสวย+ปลาโอทอด+ไข่พะโล้
หมี่หยกน�ำ้ หมูแดง ลูกชิ้น เกี๊ยว ผัก+ไข่ต้ม

ขนมหวาน
แยมโรล
ทองม้วน

ผลไม้
แอปเปิล
แตงโม

ขนมปังไส่สับปะรด
วุ้นกะทิ
ขนมปังทาเนยกรอบ
ฝอยทองกรอบ
โดนัทนมสด

สาลี่
ฝรั่ง
มะม่วง
มะละกอ
ส้ม

โอโจ้
เอแคลร์
ขนม ABC
วันครู
ขนมเวเฟอร์

แคนตาลูป
ชมพู่
องุ่น
วันครู
ส้ม

ชิฟฟ่อน
โตเกียว
ขนมก้นถั่ว
วุ้นน�้ำแดง
แซนวิช

กล้วยไข่
แอปเปิล
แตงทิเบต
แตงโม
ฝรั่ง

แยมโรล
ขนมปังเนย
วุ้นกะทิใบเตย
โดนัท
ขนมปังใส้สับปะรด

มะม่วง
มะละกอ
ชมพู่
กล้วยไข่
สาลี่

รวม 21 วันท�ำการ
หมายเหตุ    1.  รายการอาหารกลางวันอาจมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่อาจหาไม่ได้
2. รายการผลไม้อาจมีการปรับปรุงบ้างตามฤดูกาลหรือตามความเหมาะสม
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สรุปผลการประชุมเพือ
่ สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทีเ่ หมาะสม (สัมมนาครัง้ ที่ 2 )
งานสำ�รวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมยูง
ร�ำแพน ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านสวน อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ www.ทางแยกต่างระดับหนองข้างคอก.com)
ตามที่ กรมทางหลวง โดยส�ำนักส�ำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่
ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ�ำกัด
และบริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด ได้ด�ำเนินงานส�ำรวจและ
ออกแบบรายละเอียดโครงการส�ำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 361 กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก นั้น กรมทางหลวง ได้จัดประชุม
เพื่อสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) พร้อมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ (ตัวแทนชุมชน
ในพื้นที่ศึกษา) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล ผู้น�ำชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล
สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป รวม 122 คน

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ และต้องการให้ก่อสร้างโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร โดยประเด็นที่ให้ความส�ำคัญ ได้แก่
การระบายน�ำ 
้ และเสนอให้เพิ่มความสูงบริเวณทางลอดกลับรถใต้สะพานบริเวณแยกทุ่งสระเพื่อให้รถใหญ่ผ่านได้
สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและน�ำไปประกอบการพิจารณา

1. รูปแบบบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับถนน
บ้านสวน-หนองข้างคอก
สนั บ สนุ น ให้ มี โ ครงการเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาการจราจร บริ เ วณทางแยก 361
กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก โครงการเห็นความส�ำคัญของปัญหาการจราจรติดขัด
จึงได้ส�ำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361
กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่ขัด
ต่อโครงการก่อสร้างทางต่างระดับตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 361 (ถนนบายพาสเลี่ยงเมือง
ชลบุรี) ตามแนวถนนสายบ้านสวน-หนองข้างคอก ของกรมทางหลวงชนบทตามที่เทศบาล
เมืองบ้านสวน ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด�ำเนินการส�ำรวจและออกแบบ

2. รูปแบบบริเวณแยกทุง่ สระ
เสนอให้เพิ่มความสูงทางลอดกลับรถใต้สะพาน จาก 3.00 เมตร เป็น 5.00 เมตร
เพื่ อ ให้ ร ถใหญ่ 18 ล้ อ สามารถลอดผ่ า นได้ เพราะเกรงว่ า จะมี ร ถใหญ่ เ ข้ า มาใช้ ง าน
แล้วเกิดอุบัติเหตุ จุดประสงค์ในการออกแบบความสูงทางลอดกลับรถใต้สะพานเท่ากับ
3.00 เมตร เพื่อให้รถเล็กลอดผ่าน ส่วนรถใหญ่ให้ขับตรงไปกลับรถใต้สะพานที่ออกแบบให้มี
ความสูง 5.00 เมตร บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับทางหลวงหมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท) เป็นการแยกประเภทรถอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจะน�ำไป
พิจารณา โดยยึดหลักความเป็นไปได้และความปลอดภัยตามมาตรฐานการออกแบบของ
กรมทางหลวง
การยกเลิกสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกทุ่งสระ อาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ช่วงที่ปริมาณการจราจรน้อยจะเปิดเป็นไฟกระพริบ แต่ถ้าปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอาจ
ปรับเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟจราจร โดยจะท�ำระบบไว้ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจราจรและเทศบาล
เมืองบ้านสวนพิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสม
รูปแบบบริเวณแยกทุง่ สระ

รูปแบบบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361
กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก

การด�ำเนินงานของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซ�้ำซ้อนกันหรือไม่
การด�ำเนินการของทั้งสองโครงการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร โดยโครงการของกรม
ทางหลวงชนบทช่วยให้รถจากแยกชลชายเข้าสู่ถนนหนองข้างคอกและหนองรี โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องเข้าแยกบ้านบึง ส่วนโครงการนี้จะเปิดช่องทางให้ชุมชนสองข้างทางสามารถเข้ามาใช้
เส้นทางข้ามจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอกได้
รูปแบบบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361
กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก

รูปแบบบริเวณแยกทุง่ สระ
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3. รูปแบบบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับทางหลวง
หมายเลข 3 (ถนนสุขม
ุ วิท)

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

4. จุดกลับรถ

บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) มี
งานส�ำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง
จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 (โครงการแยกต่างระดับห้วยกะปิ)
ของกรมทางหลวงได้ออกแบบไว้ถึงบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล ขอให้ประสานและบูรณาการ
ให้สอดคล้องกัน โครงการรับทราบข้อมูลดังกล่าวและได้น�ำมาพิจารณาศึกษาร่วมกันเป็นที่
เรียบร้อย

การกลับรถไปมอเตอร์เวย์ทั้งสายบนและล่าง จะเกิดการชะลอตัวเพื่อกลับรถและ
หลังจากกลับรถแล้วหรือไม่ และจะตัดกระแสการจราจรหรือไม่ โครงการได้ออกแบบช่องทาง
กลับรถ และช่องทางขับขี่ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้ขวางช่องทางตรงไปบางแสนและ
มอเตอร์เวย์
บริเวณแยกทุ่งสระควรมีช่องแยกรถส�ำหรับกลับรถ โครงการจะรับไปพิจารณา

5. การระบายน�ำ้

6. การก่อสร้างโครงการ

ขอให้ใช้ท่อลอดเหลี่ยมเพื่อความสะดวกในการระบายน�้ำของห้วยทวนและเห็นด้วย
กับการออกแบบรางระบายน�้ำเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู การไหลของน�้ำห้วยทวน โครงการจะปรับ
ทางน�ำ้ ใหม่ ให้ไหลข้างทางหลวง โดยออกแบบเป็นสะพานช่วงสัน้ ลอดใต้ถนน พร้อมรางระบาย
น�ำ้ คาดคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมคางหมู กว้าง 5-6 เมตร
แยกหนองข้างคอก-บ้านสวน ถ้ากดระดับต�่ำเกินไป แล้วอนาคตด้านข้างมีการ
ถมทีจ่ ะท�ำให้มปี ญ
ั หาการระบายน�ำ้ ในทางลอด ควรมีเครือ่ งสูบน�ำ้ ส�ำรอง โครงการกดระดับลง
ไปประมาณ 1 เมตร โดยน�ำ้ จะระบายน�้ำลงห้วยทวน โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (gravity)
เป็นหลัก แต่จะส�ำรองเครื่องสูบน�้ำไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การก่อสร้างโครงการใช้เวลากี่ปี รูปแบบที่ออกแบบไว้จะยังคงรองรับปริมาณการ
จราจรทีศ่ กึ ษาไว้ ณ ปีนหี้ รือไม่ โครงการใช้เวลาก่อสร้าง 2-3-5 ปี ซึง่ ในการศึกษาได้คาดการณ์
ปริมาณการจราจรไว้ 20 ปี การออกแบบจึงรองรับปริมาณการจราจรในอนาคตแล้ว
ตลอดเส้นทางโครงการมีทางเท้าตลอดแนวหรือไม่ มีทางเท้าชิดเขตทางตลอดแนว
และในการก่อสร้างหากชุมชนต้องการให้เว้นทางเช้าเพื่อเข้า - ออก ต�ำแหน่งใด ให้ประสาน
กับแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

รูปแบบบริเวณแยกทุง่ สระ

รูปแบบบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก
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โครงการเมืองบ้านสวน สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น�้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียง
สิ่งสวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครอง
สิง่ แวดล้อมของเราไว้ให้ดนี กี้ เ็ ท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลกู หลานของเราด้วย” พระบรม
ราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ฉะนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องทุกคนทีจ่ ะช่วยอนุรกั ษ์ธรรมชาติให้อยูก่ บั ลูกหลานสืบต่อไป และเพือ่ น้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และน้ อ มน� ำ มาเป็ น หลั ก คิ ด และแนวทางในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาท�ำความสะอาดและขุดลอกคูคลองในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน เมื่อวันที่
2 ธันวาคม 2562 ณ คลองห้วยตาลา ข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ 5

้ งต้น
โครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบือ
การช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ในภาวะฉุ ก เฉิ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก ฝนอย่ า งถู ก วิ ธี
เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงจัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่ 3 และรุ่น 4 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะให้เกิดความมั่นใจ สามารถน�ำไปปฏิบัติการช่วยชีวิต
เบื้องต้นได้ทันท่วงทีและปลอดภัย ช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ป้องกันความพิการ
และช่วยลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิต โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 4 และ 12 ธ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชั้น 5
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินกิจกรรมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยท�ำการตรวจปัสสาวะให้แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาล
เมืองบ้านสวน เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นจิตส�ำนึกของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้ห่างไกล
ยาเสพติด สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการให้บคุ ลากร
ของรัฐไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

ฉบับธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�ำ้ เขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

โครงการเพิ่มปร ิมาณสัตว์น�้ำเศรษฐกิจทางทะเล

สถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดชลบุรี ได้มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มคี วามต้องการในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมากขึน้ เช่นกัน ทางเทศบาล
เมืองบ้านสวนได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ จึงได้มีการจัดท�ำโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น�้ำเศรษฐกิจ
ทางทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยปล่อยพันธุ์ปลากะพง ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์น�้ำ ณ สะพานชลมารควิถี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

โครงการครอบครัวล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด

ครอบครัวเป็นจุดเริม่ ต้นของการวางรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวติ การอบรม ขัดเกลา
จากครอบครัวให้หา่ งไกลจากอบายมุข เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ตระหนักและเห็นถึงความส�ำคัญ
ของครอบครัว จึงได้จัดโครงการครอบครัวล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด ประจ�ำปี 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความส�ำคัญของครอบครัว และสร้างเครือข่าย
ครอบครัวในการเฝ้าระวังยาเสพติด ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท
จังหวัดชลบุรี

ฉบับธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน www.bansuan.go.th
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บริจาคโลหิต ในโครงการสร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต ประจ�ำปี 2563
การบริจาคโลหิต คือ การช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นการต่ อ ชี วิตที่ส่งผลให้หลายคนมีชีวิต รอด
ปลอดภัย เทศบาลเมืองบ้านสวน จึงได้จดั โครงการ
สร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต ประจ�ำปี 2563
เพื่อเป็นการท�ำความดี น้อมจิตร�ำลึก ส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร เมื่ อ วั น ที่
13 ธันวาคม 2562 ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต
ภาคบริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ ที่ 3 จั ง หวั ด ชลบุ รี
สภากาชาดไทย

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

การรองรับสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเอง
และใช้ชวี ติ ให้เกิดประโยชน์พร้อมมีความสุข จึงได้ดำ� เนินโครงการพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ วันที่ 17 ธ.ค.62 และ 19 ธ.ค.62 ซึ่งมีกิจกรรมศึกษาดูงาน
ณ เทศบาลต�ำบลตลาดเกรียบและเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษา
ดู ง านเรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ นอกจากนี้ ยั ง ได้ ศึ ก ษาและเยี่ ย มชม
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ซึง่ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน เช่น การท�ำชามะเขือพวง และวิธกี ารท�ำสเปรย์สมุนไพร
นวดคลายเส้นพร้อมทั้งสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่างๆ

การด�ำเนินงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ จึงได้จัดโครงการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพกองทุนฯแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด� ำเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพสูงต่อไป ซึ่งได้จัดอบรม
ในวันที่ 23 – 24 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคน�้ำดื่ม/น�้ำแข็ง/ตู้น�้ำหยอดเหรียญ
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสุขาภิบาลน�้ำ 
เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงได้จัดโครงการส่งเสริม
ความปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริโภคน�ำ้ ดืม่ /น�ำ้ แข็ง/ตูน้ ำ�้
หยอดเหรียญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพตู้น�้ำหยอด
เหรี ย ญให้ ส ะอาดปราศจากเชื้ อ โรคและสาร
ปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
จะมีน�้ำดื่มที่สะอาดในการบริโภค

Big Cleaning Day เมืองบ้านสวน
Big Cleaning Day “เมืองบ้านสวน ถนนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย” ณ บริเวณถนนพระยาสัจจา
ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระยะทางรวม 2 กิโลเมตร เพื่อเป็นการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาชนที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวทั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2563 และเป็นการบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ขณะนี้มีปริมาณสูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพการด�ำเนินงานแกนน�ำสุขภาพ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
การด� ำ เนิ น งานแกนน� ำ สุ ข ภาพ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพรองรั บ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ประจ� ำ ปี
งบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แกนน�ำสุขภาพสามารถดูแล และพัฒนา
แนวทางการด�ำเนินงานด้านสุขภาพทีเ่ หมาะสม เพือ่ รองรับต่อจ�ำนวนประชากรผูส้ งู อายุทมี่ จี ำ� นวน
มากขึ้น และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ไม่เป็นภาระต่อบุตรหลาน หรือชุมชน น�ำไปสู่
สุ ข ภาวะที่ ดี อ ย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ ไป โดยได้ รั บ เกี ย รติ วิ ท ยากรจากส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอ
เมืองชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรูใ้ นครัง้ นี้ ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชัน้ 5 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน
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1. โครงการก่อสร้างปรับปรุ งรางระบายน�้ำเปิด คสล.
ห้วยทวน ตัง้ แต่ถนนพงษ์ประเสร ิฐถึงถนนบายพาส หมู่
ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน และหมู่ท่ี 1 ต�ำบลหนองข้างคอก

ในวงเงินงบประมาณ 37,762,000 บาท มีปริมาณงานก่อสร้าง
ปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำเปิด คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง
2.50 – 4.40 เมตร ยาว 545.00 เมตร ลึก 0.50 – 2.50 เมตร ช่วงที่ 2
กว้าง 4.00- 5.00 เมตร ยาว 1,198.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร
การก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำบริเวณดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหา
การเกิดน�ำ้ ท่วมขังทีเ่ กิดจากการตืน้ เขินของทางระบายน�ำ้ เดิม และเพือ่
เป็นการเร่งการระบายน�้ำออกจากเส้นทางการระบายน�้ำบริเวณ
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดการน�้ำท่วมขัง
ในพื้นที่

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนบ้านสวน 11

ห มู่ ที่ 1 , ห มู่ ที่ 6 ต� ำ บ ล บ้ า น ส ว น แ ล ะ ห มู่ ที่ 4
ต�ำบลหนองข้างคอก ในวงเงินงบประมาณ 4,369,000 บาท

มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ช่วงที่ 1
(ฝั่งโรงเรียนบ้านหนองตะโก) กว้าง 0.90- 3.30 เมตร ยาวรวม
1,633.00 เมตร ชวงที่ 2 (ฝัง่ วัดใหม่บา้ นสวน) กว้าง 1.20 – 2.20  เมตร
ยาวรวม 1,103.00 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 1,367.00
ตารางเมตร เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบของบริ เ วณดั ง กล่ า ว
และเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้า
ในพื้นที่ในการสัญจรไปมา

เทศบาลเมืองบ้านสวนตั้งจุดให้บร ิการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่หรือ 7 วัน อันตราย ประชาชนจะเดินทางไป - กลับภูมลิ ำ� เนา
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกันกับการเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงปีใหม่นี้  เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงได้
ตั้งจุดให้บริการประชาชนขึ้น ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
บริเวณสี่แยกไฟแดงทุ่งสระ ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้และร่วมรณรงค์
เมาไม่ขับ ให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจเยี่ยม ณ จุดบริการ
ประชาชนในครั้งนี้ด้วย

รณรงค์งดการเผาขยะ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี จะเป็นช่วงที่อากาศแห้งและสภาพอากาศปิด ที่ผ่านมา
มักมีการลักลอบเผาขยะ วัชพืช สิ่งของเหลือใช้ในชุมชน รวมไปถึงวัสดุทางการเกษตรต่างๆ ซึ่งการกระท�ำ
ในลักษณะนี้ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออ�ำนวยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นได้ ซึ่งจะ
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย และหมอกควันจากการเผาขยะยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนโดยตรงอีกด้วย จึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาขยะหรือวัชพืช สิ่งของอื่นๆ ทุกชนิด
ก่อนที่จะเกิดการสูญเสีย หากพบเห็นการเผาขยะสามารถแจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน ศู น ย์ บ ้ า นสวน หมายเลขโทรศั พ ท์ 038-282153 และศู น ย์ ม าลั ย ทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 038-271182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุ งระบบระบายน�้ำ บร ิเวณ

ถนนสุขุมว ิทตัดกับถนนบ้านสวน - สุขุมว ิท 17 หมู่ที่ 3
ต� ำ บลบ้ า นสวน ในวงเงินงบประมาณ 7,009,929.89 บาท

มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน�้ำ
เหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ยาวรวม
249.00 เมตร พร้อมบ่อ SUMP 4 บ่อ เพือ่ เป็นการแก้ปญั หาน�ำ้ ท่วมขัง
เนื่องจากเมื่อมีปริมาณน�้ำฝนที่ตกลงมาเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มี
น�้ำท่วมขังอยู่ถนนเพียงฝั่งเดียว โดยมีการขุดท่อเพื่อเป็นทางลอด
ระบายน�้ำออกจากพื้นที่ถนนเส้นดังกล่าว

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ติดตั้งกระจกโค้ง
บร ิเวณกลางซอยเพชรบ้านสวน (แยกโลตัสบ้านสวน ซอย 9) หมูที่ 5

เทศบาลได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณซอยเพชรบ้านสวน โดยต้องการ
ให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณสามแยกกลางซอยเพชรบ้านสวน (แยกโลตัสบ้านสวน
ซอย 9) หมู่ 5 ต.บ้านสวน เนือ่ งจากบริเวณนีม้ ผี ใู้ ช้รถใช้ถนนเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงเป็นจุดทีม่ รี า้ นสะดวกซือ้
หลายร้านอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในช่วงเย็นเวลาหลังเลิกเรียนการจราจรจะค่อนข้างหนาแน่น
และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงได้ด�ำเนินการลงพื้นที่ติดตั้งกระจกโค้ง
ในบริเวณดังกล่าว เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ด�ำเนินโครงการจิตอาสา
พัฒนาปรับปรุ งภูมิทัศน์ บร ิเวณถนนพระยาสัจจา

ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ด�ำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในครัง้ นีไ้ ด้ทำ� การทาสีขาว - แดง, ขาว - เหลือง, ขาว - ด�ำ บริเวณถนน
วิรชั ศิลป์ และถนนพระยาสัจจา เช่น หน้าโรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง เกาะกลางถนน และบริเวณจุดเสีย่ งอืน่ ๆ
ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุขนึ้ บ่อยครัง้ เพือ่ เป็นการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ รวมทัง้ ช่วยลดปัญหาด้านการเกิดอุบตั เิ หตุบนท้อง
ถนนอีกทางหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะด�ำเนินกิจกรรมนี้เป็นประจ�ำทุกเดือน
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รายละเอียดรายรับ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นอกงบประมาณ

รายการ (หมวด) ตามเทศบัญญัติ

ช่วงเวลารับเงิน

ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ
และใบอนุญาต

ภาษีอากร

รายได้
จากทรัพย์สิน

รายได้
จากทุน

รายได้เบ็ดเตล็ด

ภาษีจัดสรร

เงินอุดหนุนทั่วไป

รวมรับตาม
เทศบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

รวมทั้งสิ้น

ต.ค.-62

1,180,186.94

616,939.00

264,000.00

83,200.00

-

16,229,206.18

39,760,416.11

58,133,948.23

-

-

58,133,948.23

พ.ย.-62

536,623.07

577,393.00

251,000.00

327,980.00

-

41,676,623.27

1,270,860.00

44,640,479.34

59,307.09

-

44,699,786.43

ธ.ค.-62

558,277.00

571,878.60

1,498,180.46

146,800.00

-

27,108,555.90

-

29,883,691.96

-

-

29,883,691.96

รับจริงตัง้ แต่ตน้ ปี

2,275,087.01 1,766,210.60

2,013,180.46

557,980.00

-   

85,014,385.35

41,031,276.11

132,658,119.53

59,307.09

-   

132,717,426.62

งบประมาณตัง้ ไว้

60,004,000.00 6,690,500.00

10,750,000.00 1,950,000.00

200,000.00

332,400,000.00 120,000,000.00

531,994,500.00

-   

-   

531,994,500.00

ผลต่างจากงบประมาณ -57,728,912.99 -4,924,289.40

-8,736,819.54 -1,392,020.00

-200,000.00 -247,385,614.65 -78,968,723.89 -399,336,380.47

59,307.09

-   

-399,277,073.38

ยอดรวมรายรับคิดเป็นร้อยละ 24.94 ของเทศบัญญัติ (ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ช่วงเวลาเบิกจ่าย

การเบิกจ่าย
งบด�ำเนินการ

งบบุคลากร
เงินเดือน/ค่าจ้างประจ�ำ
ฝ่าย
การเมือง

ต.ค.-62

ค่าจ้างชั่วคราว

เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน

งบลงทุน
รายจ่ายอื่น

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน

งบกลาง

รวม
ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

38,500.00

279,299.80

113,406.90

510,107.82

-

-

7,164,477.27

-

-

17,166,547.92

-

314,081.00

1,240,206.67

954,584.84

595,133.19 11,109,296.00

-

7,285,960.27

4,100.00

-

30,516,383.63

6,011,956.79

-

205,620.00

3,290,916.35

450,570.34

512,291.92

385,000.00

-

9,720,630.03

201,480.00

-

23,928,210.43

393,030.00 17,897,637.16

-   

558,201.00

4,810,422.82

-    24,171,067.57

205,580.00

-   

71,611,141.98

ข้าราชการ

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ภารกิจ-ทั่วไป

508,180.00

2,471,172.42

131,010.00

5,950,393.71

-

พ.ย.-62

508,180.00

2,438,545.00

131,010.00

5,935,286.66

ธ.ค.-62

508,180.00

2,510,555.00

131,010.00

จ่ายรวมตัง้ แต่ตน้ ปี

1,524,540.00

7,420,272.42

งบประมาณตัง้ ไว้

7,577,760.00 50,679,180.00 1,586,520.00 79,651,794.00 126,000.00 12,257,200.00 53,958,714.00 30,711,995.00 6,990,000.00 23,153,801.00 130,000.00 112,451,520.00 22,915,160.00 129,804,856.00 531,994,500.00

1,518,562.08 1,617,532.93 11,494,296.00

00 -130,000.00 -88,280,452.ร43 -22,709,580.00-129,804,856.00 -460,383,358.02
07 -11,659,ค5า่ 05.
ผลต่างจากงบประมาณ -6,053,220.00 -43,258,907.58 -1,193,490.00 -61,754,156.84 -126,000.00 -11,698,999.00 -49,148,291.18 -29,193,432.92 -5,372,คา่ 4ค67.
ทด
รภ
ี�
ุ
การเบิกจ่าย
เงินนอกงบประมาณ (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)
เงินเดือน
ค่าที่ดิน
งบกลาง (ฝ่ายประจ�ำ) ค่าครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง
ข้าราชการ
-

ภาษีจัดสรร
85,014,385.35 , 64%
เงน
ิ

17,166,547.92

19,769.03

-   

23,947,979.46
71,670,449.07

59,307.09

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-    531,994,500.00

ภาษีจ
ั
ด
ส
รร
,
85,014,385
.35 ,
64%

จ�ำนวนราย

2,500,000.00

2,031,472.61

2,000,000.00

1,283,910.00

1,000,000.00

45

ภาษีโรงเรือน

ภาษีป้าย

, 49

4,2
9

6. 0

500,000.00

171,083.00
23

ภาษีท้องที่

14,275

ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะ

0,

, -

16

ายจ
า่ ย

กอ
่

,0

-

%

,0

วัน

%

ท ี�

ค่าครุภัณฑ์
205,580.00 , 0%
งบกลาง
24,171,067.57 , 34%

รายได้จากทุน
- , 0%

เดอื

เงินเดือนฝ่ายการเมืขอา้ งราช
ก
1,524,540.00 , 2%

เงินเดือนข้าราชการ  
7,420,272.42 , 10%
ค่าจ้างประจ�ำ
393,030.00 , 1%
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ส�ำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายงานสรุปการยื่นค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค�ำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (กันเงิน)
อนุมัติเมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านสวน อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
แผนงาน

ประเภท
รายจ่าย

โอนตั้งจ่ายเป็น ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รายการใหม่
กองช่าง
เคหะและชุมชน

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

เคหะและชุมชน

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ/รายการ

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า
จ�ำนวน 1 เครื่อง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
พร้อมวางท่อระบายน�ำ้ ค.ส.ล.
บริเวณซอยสาธารณะ
แยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 19
ข้างบ้านเลขที่ 55/13 หมู่ที่ 1
ต�ำบลบ้านสวน

303,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 -13.00 เมตร ยาวรวม
27.60 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 215.90 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 30.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จ�ำนวนบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 3 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 3 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านสวน เลขที่ 85/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 4 ล�ำดับที่ 2

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ภายในซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 30
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน หมู่ที่ 1
และหมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองข้างคอก

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 35
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองข้างคอก

เคหะและชุมชน

15,500.00 - เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จ�ำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 15,500.00 บาท มีคุณลักษณะ
ดังนี้ ก�ำลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์,อัตราการเจาะกระแทกไม่น้อยกว่า 1,400 ครั้ง/นาที
- เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณะภายในเขตเทศบาล
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�ำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�ำนักงบประมาณ และมีความ
จ�ำเป็นต้องจัดซือ้ ตามราคาในท้องถิน่ โดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 33 ล�ำดับที่ 8
329,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรยาวรวม 26.00
เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 124.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวรวม 52.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จ�ำนวน
บ่อพักไม่น้อยกว่า 6 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 6 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านสวน เลขที่ 84/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 4 ล�ำดับที่ 1

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ข้างโรงเรียนบ้านหนองตะโก
หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านสวน

236,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 1.10-3.20 เมตร ยาวรวม 89.00 เมตร พื้นที่ดำ� เนินการ ไม่น้อยกว่า
204.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 1.30-2.20 เมตร ยาวรวม 75.00 เมตร พื้นที่ดำ� เนินการไม่น้อยกว่า
128.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 86/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 5 ล�ำดับที่ 3

เคหะและชุมชน

94,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ดำ� เนินการไม่น้อยกว่า 110.50 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 89/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 6 ล�ำดับที่ 7

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 19
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน

94,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ดำ� เนินการไม่น้อยกว่า 111.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 91/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 6 ล�ำดับที่ 9

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 18
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน

339,000.00

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า 378.50 ตาราง
เมตร ปรับปากบ่อพัก จ�ำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 1 ฝารายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 92/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 7 ล�ำดับที่ 10

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 33
หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองข้างคอก

385,000.00

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า 439.00 ตาราง
เมตร ปรับปากบ่อพัก จ�ำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 1 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 93/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 7 ล�ำดับที่ 11

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 27
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน

110,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ดำ� เนินการไม่น้อยกว่า 130.50 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 94/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 7 ล�ำดับที่ 13
434,730.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว
506 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1แบบเลขที่ PWA1-62 CB 037
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 8 ล�ำดับที่ 14

โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่าย
น�้ำประปา
บริเวณซอยบ้านสวน-พระยาสัจจา 4/2
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน

312,435.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว
277 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 แบบเลขที่ PWA1-62
CB 038
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 8 ล�ำดับที่ 15

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน
ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวนเศรษฐกิจ 10 ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม
หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทร
บริหารธุรกิจ ถึงบ้านเลขที่ 349/138

317,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 -7.00 เมตร ยาวรวม
113.00 เมตร พืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า 458.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านสวน เลขที่ 95/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่

จ�ำนวน
เงินที่โอน

ค�ำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 8 ล�ำดับที่ 17

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล.
ภายในซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 8 หมู่
ที่ 5 ต�ำบลบ้านสวน

613,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.70 - 6.00 เมตร ยาวรวม
84.00 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 338.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 84.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จ�ำนวนบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 8 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 8 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้าน
สวน เลขที่ 96/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 9 ล�ำดับที่ 18

ค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลาง
สิ่งสาธารณูปโภค และก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
บริเวณถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 6
ต�ำบลบ้านสวน

76,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลาง และก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พื้นที่ด�ำเนินการไม่
น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 97/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 9 ล�ำดับที่ 19

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
3,689,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.50 - 6.00 เมตร ยาวรวม
301.00 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 1,580.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล.
พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล.
ซอยสาธารณะแยกจาก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 2 ฝั่ง ยาวรวม 602.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน
ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 (ซอย 12)
(จ�ำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 58 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 58 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน
เชื่อมซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 ซอย 4
เทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 98/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองรี
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 9 ล�ำดับที่ 20

เคหะและชุมชน

โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�้ำ
ประปา
บริเวณซอยสาธารณะแยกจาก
ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 (ซอย 12)
เชื่อมซอยบ้านสวนเศรษฐกิจ 30 ซอย 4
หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองรี

329,746.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่า
- วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 320 เมตร
- วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 324 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 แบบเลขที่ PWA1-62 CB 027
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 11 ล�ำดับที่ 22

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 3
หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านสวน

88,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 94.00 ตาราง
เมตร ปรับปากบ่อพัก จ�ำนวน 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่
100/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 11 ล�ำดับที่ 24

ค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
สิ่งสาธารณูปโภค พร้อมวางท่อระบายน�ำ้ ค.ส.ล. ภายใน
ซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน
- เลี่ยงเมือง 10 หมู่ที่ 10
ต�ำบลบ้านสวน (ต่อจากถนนเดิม)

346,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 47.00
เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 183.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 47.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จ�ำนวนบ่อพักไม่
น้อยกว่า 5 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 5 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้าน
สวน เลขที่ 101/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 12 ล�ำดับที่ 25

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 10
หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านสวน

351,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 315.50 ตาราง
เมตร ปรับปากบ่อพัก จ�ำนวน 4 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 4 ฝารายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 103/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 12 ล�ำดับที่ 26

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 8
หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านสวน

98,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 115.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 104/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 12 ล�ำดับที่ 27

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
จั ง หวั ด ชลบุ รี เพื่ อ ขยายเขตไฟฟ้ า
สาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะ
แยกจากซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30
(ซอย 12) เชือ่ มซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ
30 ซอย 4 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองรี

609,257.43 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
แผนกแรงต�่ำภายนอก
- ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จ�ำนวน 11 ต้น
- ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จ�ำนวน 4 เส้น,ระยะทางประมาณ
325 เมตร
แผนกหม้อแปลงภายนอก
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต้นหม้อแปลง
แผนกไฟสาธารณะภายใน
- ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จ�ำนวน 1 เส้น, ระยะทางประมาณ
325 เมตร
- ติดตั้งดวงโคมไฟทาง LED ขนาด 20 วัตต์ จ�ำนวน 8 ดวงโคม
แผนกแรงสูงภายนอก
- ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จ�ำนวน 2 ต้น
- ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จ�ำนวน 5 ต้น
- ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จ�ำนวน 3 เส้น, ระยะทางประมาณ
140 เมตร (การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคม และด�ำเนินการติดตั้งให้)เป็นจ�ำนวนเงิน 609,257.43
บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดชลบุรี ที่ มท 5310.18/ชบ 1339 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน
2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 10 ล�ำดับที่ 21

749,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวรวม
140.00 เมตร พื้นที่ดำ� เนินการไม่น้อยกว่า 713.00 ตารางเมตร ปรับปากบ่อพัก จ�ำนวน 14 บ่อ
พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 14 ฝารายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 88/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 6 ล�ำดับที่ 6

65,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ดำ� เนินการไม่น้อยกว่า 76.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 90/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 6 ล�ำดับที่ 8

โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่าย
น�้ำประปา
บริเวณซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 25/1
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน

โครงการ/รายการ

หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านสวน

38,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 11.00
เมตร พืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า 55.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้าน
สวน เลขที่ 87/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 5 ล�ำดับที่ 4

ค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
สิ่งสาธารณูปโภค บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 29/1
หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองข้างคอก

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ประเภท
รายจ่าย

ค�ำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมวางท่อระบายน�ำ้ ค.ส.ล.
ภายในซอยสาธารณะ
ข้างบ้านเลขที่ 5 ตรงข้ามซอยโปษยานนท์
ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านสวน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ภายในซอยสาธารณะแยกจาก
ซอยบ้านสวน 11 ซอย 5
(ตรงข้ามโรงเรียนสุวรรณวิทยาคาร)
หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองข้างคอก

เคหะและชุมชน

จ�ำนวน
เงินที่โอน

แผนงาน

เคหะและชุมชน

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ

โอนตั้งจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้
รายการใหม่
มาซึง่ บริการ
กองการศึกษา
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
การศาสนา รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
วัฒนธรรมและ กับการปฏิบัติ
นันทนาการ
ราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

การศึกษา

450,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างท�ำรูปเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับบริการค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายโครงการทาสีตีเส้นสนามกีฬาภายในลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวนและเส้นทาง
เดิน-วิ่ง บริเวณส�ำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นเงิน 429,000 บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 22 ล�ำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
โครงการประกวดมารยาทไทย

26,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการประกวดมารยาทไทย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล
ค่าเงินรางวัลส�ำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 14 ล�ำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ร่วมใจประกวดคัดลายมือ

45,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือเช่น ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล ค่าเงินรางวัลส�ำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 15 ล�ำดับที่ 2

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
กับการปฏิบัติ หัวข้อ“บ้านสวนเมืองในฝันที่ฉันอยาก
ราชการ
ให้เป็น”
ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

15,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการประกวดวาดภาพระบายสีหวั ข้อ“บ้านสวนเมืองในฝันทีฉ่ นั อยากให้
เป็น” เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล ค่าเงินรางวัลส�ำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่

15

ฉบับธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน www.bansuan.go.th
แผนงาน

ประเภท
รายจ่าย

โครงการ/รายการ

จ�ำนวน
เงินที่โอน

ค�ำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 16 ล�ำดับที่ 1
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

การศึกษา

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ
และขนส่ง

โครงการจัดซื้อเครื่องออกก�ำลังกาย 2,604,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้อเครื่องออกก�ำลังกายกลางแจ้งและเครื่อง
กลางแจ้งและเครือ่ งเล่นสนามกลางแจ้ง
เล่นสนามกลางแจ้งบริเวณส�ำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน จ�ำนวน 15 รายการ ประกอบด้วย
1.ชุดบริหารข้อเท้าและเข่า 2 สถานี จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 180,000.00 บาท
บริเวณส�ำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
2.เครื่องฝึกก้าวเดิน 2 สถานี จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 200,000.00 บาท
3.ชุดอุปกรณ์จักรยานบริหารหน้าท้อง 2 สถานี จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 180,000.00 บาท
4.ชุดบริหารหัวไหล่และหน้าอก แบบดึงลง 2 สถานี จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 234,000.00 บาท
5.ชุดเตียงซิทอัพ 2 สถานี จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 184,000.00 บาท
6.ลูกตุ้มแกว่งตัว 2 สถานี จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 180,000.00 บาท
7.จักรยานก้าวเดิน 2 สถานี จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 198,000.00 บาท
8.ชุดจักรยานเอนปั่นบริหารขา ข้อเข่า(มีการ์ดสายพาน) 2 สถานี จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ
270,000.00 บาท
9.ชุดจักรยานนั่งปั่นบริหารขา ข้อเข่า(มีฝาครอบ) 2 สถานี จ�ำนวน 1 ชุด
ชุดละ 280,000.00 บาท
10.ชุดล้อหมุนคู่ บริหารหัวไหล่ 2 สถานี จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 240,000.00 บาท
11.เครื่องเล่นสนามชุดจักรยานสามเกลอ จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 64,000.00 บาท
12.เครื่องเล่นสนามชุดปีนป่ายหอยทาก จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 80,000.00 บาท
13.เครื่องเล่นสนามชุดถ้วยหมุนวงแหวน จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 70,000.00 บาท
14.เครื่องเล่นสนามชุดกระดานกระดก 6 ที่นั่ง จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 80,000.00 บาท
15.เครื่องเล่นสนามชุดรวมปีนป่ายโหนตัว และกระดานลื่น จ�ำนวน 1 ชุด ชุดละ 164,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,604,000.00 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำ� หนด
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีสุขภาวะที่ดี
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�ำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�ำนักงบประมาณ และมีความ
จ�ำเป็นต้องจัดซือ้ ตามราคาในท้องถิน่ โดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 23 ล�ำดับที่ 2
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา

รถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ
จ�ำนวน 1 คัน

ค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2
สิ่งสาธารณูปการ
และทางเท้าพร้อมคันหิน

403,500.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ�ำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย
1.ชุดแป้นบาสเกตบอลโครงเหล็กมีลอ้ เลือ่ น พร้อมแป้นพลาสติกหนาไม่นอ้ ยกว่า 5 มม.และแป้นห่วง
พร้อมตาข่าย 4 อัน อันละ 66,000.00 บาท
2.เสาประตูโกว์ฟุตซอลโครงเหล็ก ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
จ�ำนวน 2 คู่ คู่ละ 29,500.00 บาท
3.เสาอเนกประสงค์ มีลอ้ เลือ่ นปรับระดับได้ ส�ำหรับติดตัง้ ตาข่ายตะกร้อ จ�ำนวน 2 คู่ คูล่ ะ 36,000.00 บาท
4.รถเข็นตะแกรงเหล็กส�ำหรับใส่อุปกรณ์กีฬา ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า
70 เซนติเมตร 1 คัน คันละ 8,500.00 บาทรวมเป็นเงิน 403,500.00 บาท
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีสุขภาวะที่ดี
- ซึง่ เป็นครุภณั ฑ์ทไี่ ม่มกี ำ� หนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณั ฑ์ ส�ำนักงบประมาณ และมีความจ�ำเป็น
ต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1/2562
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 24 ล�ำดับที่ 3
1,960,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ จ�ำนวน 1 คัน คันละ 1,960,000.00 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี
- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�ำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�ำนักงบประมาณ และมีความ
จ�ำเป็นต้องจัดซือ้ ตามราคาในท้องถิน่ โดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 31 ล�ำดับที่ 5

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เตียงควิก จ�ำนวน 2 ตัว

ประเภท
รายจ่าย

โครงการ/รายการ

11,000,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซือ้ รถยนต์ดบั เพลิง จ�ำนวน 2 คัน คันละ 5,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,000,000
บาท มีคุณลักษณะดังนี้ รถยนต์ดับเพลิง ขนาดรถยนต์ไม่น้อยกว่า240 แรงม้า ถังบรรจุนำ�้ มีความจุ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ถังบรรจุโฟมไม่น้อยกว่า 400 ลิตร เป็นรถยนต์ดับเพลิงที่ออกแบบส�ำหรับ
ใช้ในการระงับและป้องกันอัคคีภยั เป็นรถยนต์ดบั เพลิงชนิดมีถงั น�ำ้ และถังโฟมอยูใ่ นตัว ติดตัง้ เครือ่ ง
สูบน�้ำดับเพลิงขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถสูบส่งน�้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที ของ
ตัวรถติดตั้งแท่นหัวฉีดน�้ำ/โฟม มีตู้เก็บอุปกรณ์ที่มีประตูปิด-เปิด พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจ�ำตัว
รถครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานที่ออกแบบ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
- เพื่อใช้ในการระงับและป้องกันอัคคีภัย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�ำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�ำนักงบประมาณ และมีความ
จ�ำเป็นต้องจัดซือ้ ตามราคาในท้องถิน่ โดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 30 ล�ำดับที่ 4

บริหารงานทั่วไป

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์
เพื่อเป็นลานออกก�ำลังกาย
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน

932,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นที่ลาน ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 72 เมตร
พืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า 216.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน
เลขที่ 102/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 15 ล�ำดับที่ 1

ค�ำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

495,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนนซอยในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนจ�ำนวน
45 ป้าย โดยมีขนาดกว้าง 0.62 เมตร ยาว 0.85 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านสวน เลขที่ 82/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 3 ล�ำดับที่ 1

การรักษา
ค่าก่อสร้าง
ความสงบภายใน สิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

816,500.00 - เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งป้ายชือ่ ซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จ�ำนวน 31 ป้าย
มีรายละเอียดดังนี้ โครงป้าย และฐานโคนเสา ชนิดเหล็กหล่อ โลโก้เทศบาล,แผ่นป้ายชนิดอะลูมเิ นียม
( 2 แผ่น ) พร้อมผนึกแผ่นสะท้อนแสงและข้อความ,เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาด 4 นิ้ว,ฐานคอนกรีต
ตอหม้อใต้ดนิ พร้อมขุดปักติดตัง้ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 75/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 3 ล�ำดับที่ 2

โอนตั้งจ่ายเป็น ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
รายการใหม่
ส�ำนักการคลัง
บริหารงานทั่วไป

ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก
จ�ำนวน 3 ตู้

11,550.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จ�ำนวน 3 ตู้ ตู้ละ 3,850.00 บาทรวมเป็นเงิน
11,550.00 บาท คุณลักษณะดังนี้ ภายในแบ่งเป็น 3 ช่อง มีกุญแจล็อคลิ้นชัก พร้อมกัน 3 ลิ้นชัก
และตู้เหล็กมีการเคลือบป้องกันสนิม
- เป็นครุภณั ฑ์ทใี่ ช้เฉพาะส่วนราชการส�ำนักการคลัง เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ านเก็บเอกสารทางราชการ
ของฝ่ายการเงินและบัญชี
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�ำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�ำนักงบประมาณ และมีความ
จ�ำเป็นต้องจัดซือ้ ตามราคาในท้องถิน่ โดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โอนตั้งจ่ายเป็น ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
รายการใหม่
กองวิชาการและ
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

โต๊ะท�ำงาน จ�ำนวน 4 ตัว

17,160.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท�ำงาน จ�ำนวน 4 ตัว ตัวละ 4,290.00 บาท รวมเป็นเงิน 17,160.00 บาท
คุณลักษณะดังนี้ ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ (W) 120 x (D) 60 x (H) 75 ซ.ม. พร้อมลิ้นชัก
- เป็นครุภณั ฑ์ทใี่ ช้เฉพาะส่วนราชการกองวิชาการและแผนงาน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของบุคลากรในกองวิชาการและแผนงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�ำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�ำนักงบประมาณ และมีความ
จ�ำเป็นต้องจัดซือ้ ตามราคาในท้องถิน่ โดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โอนตั้งจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้าง
รายการใหม่ สิ่งสาธารณูปการ
กองสวัสดิการ
สังคมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการปรับปรุงป้ายชุมชน

275,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายชุมชน พร้อมติดตัง้ ในบริเวณเขตชุมชน ให้ครอบคลุมทุกชุมชนในเขต
เทศบาล จ�ำนวน 25 ป้าย โดยมีขนาดกว้าง 0.62 เมตร ยาว 0.85 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 83/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 13 ล�ำดับที่ 1

โอนตั้งจ่ายเป็น ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จ�ำนวน 2 เครื่อง
รายการใหม่
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข

150,000.00 - เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ�ำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 75,000.00 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน
150,000.00 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ ก�ำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า หรือ 18.64 กิโลวัตต์
สามารถฉีดพ่นสารเคมี ได้ตั้งแต่ 8 - 42 ลิตรต่อชั่วโมงหัวฉีดปรับได้ 4 ระดับ ถังบรรจุสารเคมีและ
ถังบรรจุน�้ำมันเชื้อเพลิงท�ำด้วยโลหะสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน ท่อพ่นน�้ำยาท�ำด้วย เหล็กพิเศษ
มีน�้ำหนักเบา ทนความร้อนและการท�ำลายของสารเคมี มีรูระบายความร้อน มีเอกสารรับรอง
มาตรฐานการผลิต
- ใช้ในภารกิจของงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เพือ่ ให้ได้เครือ่ งพ่นหมอกควันทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
เกิดความทนทานในการใช้งาน ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การควบคุมโรคติดต่อที่มียุงและ
แมลงเป็นพาหะน�ำโรค จึงจ�ำเป็นต้องจัดซือ้ ครุภณั ฑ์ทมี่ คี ณุ สมบัตนิ อกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
- ซึง่ เป็นครุภณั ฑ์ทมี่ กี ำ� หนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณั ฑ์ ส�ำนักงบประมาณ โดยตัง้ งบประมาณ
มากกว่าที่ก�ำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�ำนักงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 29 ล�ำดับที่ 1

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 35,109,808.43

5,200.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงควิก จ�ำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,600.00 บาท รวมเป็นเงิน 5,200.00 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้ มีขนาด 3 ฟุต สามารถพับเก็บได้ มีล้อเลื่อน
- เป็นครุภัณฑ์เฉพาะส่วนราชการ ส�ำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ สถานที่
ราชการใช้สำ� หรับพักเวรระหว่างปฏิบัติหน้าที่
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�ำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�ำนักงบประมาณ และมีความ
จ�ำเป็นต้องจัดซือ้ ตามราคาในท้องถิน่ โดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รถยนต์ดับเพลิง จ�ำนวน 2 คัน

จ�ำนวน
เงินที่โอน

การรักษา
ค่าก่อสร้าง โครงการปรั บ ปรุ ง ป้ า ยบอกชื่ อ ถนน
ความสงบภายใน สิ่งสาธารณูปการ ซอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

95,230.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศ (Ejector Pump single operated) จ�ำนวน 1 ตัว ๆละ
95,230.00 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 3.7 กิโลวัตตต์ 380 โวลต์ 1,500 รอบ/นาที
- เป็นครุภณั ฑ์เฉพาะส่วนราชการ ส�ำนักปลัดเทศบาล เพือ่ เติมอากาศในบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสียของอาคาร
อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�ำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�ำนักงบประมาณ และมีความ
จ�ำเป็นต้องจัดซือ้ ตามราคาในท้องถิน่ โดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

การรักษา
ครุภัณฑ์เครื่องดับ
ความสงบภายใน
เพลิง

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ

แผนงาน

566,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 จ�ำนวน 1 ป้ายพร้อม
ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 47.00 ตารางเมตร และก่อสร้างคันหิน ความยาวไม่
น้อยกว่า 23 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 105/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 17 ล�ำดับที่ 2

โอนตั้งจ่ายเป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ โครงการติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 5,221,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
1.แผงโซล่า 330 Wp จ�ำนวน 288 แผง
รายการใหม่
วิทยุ
อาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมือง
ล�ำนักปลัด
2.อินเวอร์เตอร์ 27.6 KW จ�ำนวน 3 ตัวพร้อมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
บ้านสวน
รวมงบประมาณในการด�ำเนินการ รวมทั้งสิ้น 5,221,000.00 บาท
เทศบาล
- ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณบนหลังคาอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน
บริหารงานทั่วไป
เพื่อช่วยในการลดการใช้พลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�ำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�ำนักงบประมาณ และมีความ
จ�ำเป็นต้องจัดซือ้ ตามราคาในท้องถิน่ โดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 29 ล�ำดับที่ 3
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน เครื่องเติมอากาศ (Ejector Pump
single operated) จ�ำนวน 1 ตัว

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

สแกนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
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ฉบับธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�ำ้ เขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเบี้ยความพิการ

โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองบ้านสวน

ภายในงานพบกับกิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่

ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
เข้าร่วมโครงการ
บ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจ�ำปี 2563
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

ด้วยกรมบัญชีกลางได้รว่ มมือกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ เชือ่ มโยงข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบีย้ ยังชีพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กับระบบบูรณา
การฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)   ของกรม
บัญชีกลาง  โดยกรมบัญชีกลาง จะท�ำหน้าที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ งู อายุ และเบีย้ ความพิการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป

การถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
การบรรยายให้ความรู้
การมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุสุขภาพดี
การแสดงของผู้สูงอายุ
การรดน�ำ้ ขอพรผู้สูงอายุ       
บริการนวดผ่อนคลาย
บริการตัดผม
การมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน จัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้
ประสงค์จะหาก�ำไร หรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน
คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก

จะมีก�ำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10
ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันท�ำการก่อนวันหยุดนั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอแจ้งก�ำหนดการรับเงิน
เบีย้ ยังชีพ ประจ�ำเดือน มกราคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ดังนี้
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน

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

ก�ำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563

ในวันพุ ธที่ 25 มีนาคม 2563
ระหว่างเวลา 13.OO - 16.3O น.
ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชั้น 5

อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

เอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร ดังนี้

1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ�ำนวน 1 ฉบับ
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้านจ�ำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป
4. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาล
ของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
5. เงินค่าสมัคร จ�ำนวน 100 บาท (จ่ายครัง้ เดียวในวันสมัคร)
6. เงินค่าบ�ำรุง จ�ำนวน 50 บาท (จ่ายทุกปี ๆ ละ 50 บาท)

O38 - 184555 ต่อ 8
O64 - 24OO463

การขยายเวลา

การด�ำเนินการตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเรื่องใหม่ที่ประชาชนยังไม่คุ้นเคยกับระบบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน และเป็นธรรมกับผูเ้ สียภาษี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยจึงเห็นชอบให้ขยายก� ำหนดเวลาด�ำเนินการ
ของเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษี เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นการทั่วไปรวม 7 เรื่อง

การด�ำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ
1
2
3

ขั้นตอนตามกฎหมาย
ระยะเวลาที่ขยาย

       เทศบาลเมืองบ้านสวน จึงขอแจ้งผู้มีสิทธิทุกท่านตรวจ
สอบการโอนเงิน ตามก�ำหนดการดังกล่าว  โดยในวันที่ 11 ของ
ทุก ๆ เดือน หากผู้มีสิทธิท่านใดมิได้รับการโอนเงิน จากกรม
บัญชีกลางในแต่ละเดือน ให้ด�ำเนินการติดต่อเทศบาลเมือง
บ้านสวน เพื่อด�ำเนินการแก้ไขข้อมูล และเทศบาลเมืองบ้าน
สวน จะส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อกรมบัญชีกลาง จะ
ได้ด�ำเนินการโอนเงินตกเบิกให้ท่านในเดือนถัดไป
หมายเหตุ หากผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
กรุณาติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน
โทรศัพท์ 0 3818 4555 ต่อ 4203
เพื่อตรวจสอบข้อมูล และโอนเงินตกเบิกให้ในเดือนถัดไป

โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั บ ทราบรายงานกิ จ การในรอบปี
ที่ ผ ่ า นมาของสมาคม พิ จ ารณาอนุ มั ติ บั ญ ชี ร ายได้ รายจ่ า ย
บัญชีงบดุล ปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีส่วนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ในการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยให้มา
ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน
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  7
10
10
  8
10
10
10
10

2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563

ก�ำหนดการโอนเงิน
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม
2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

4

5

6

7

อปท.ประกาศแจ้งรายการที่ดินฯ

อปท.ประกาศราคาประเมินฯ

อปท.แจ้งประเมินฯภาษี

ประชาชนช�ำระภาษี

ประชาชนผ่อนช�ำระภาษี

อปท.แจ้งเตือนภาษีค้างช�ำระ

อปท.แจ้งชื่อผู้ค้างช�ำระภาษี

ขยายเป็ น

ขยายเป็ น

ขยายเป็ น

ขยายเป็ น

ขยายเป็ น

ขยายเป็ น

ขยายเป็ น

พ.ย. 62

มี.ค. 63

ม.ค. 63

พ.ค. 63

ก.พ. 63

มิ.ย. 63

เม.ย. 63

ส.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ส.ค.-ต.ค. 63

พ.ค. 63

ก.ย. 63

มิ.ย. 63

ต.ค. 63

อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ติดต่อเทศบาลเมืองบ้านสวน

038 - 184555

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 121/2543
ปณ.บางปลาสร้อย

ส�ำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
ถนนพระยาสัจจา ต�ำบลบ้านสวน
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

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

อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล
ลูกบาศกละ 250 บาท

