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

อ่านต่อหน้า	5

โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ประจ�าปี 2562

โครงการห่วงใย
ใส่ใจคนพิการ

กองสวัสดิการสังคม	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมการสร้างสังคมที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้พิการในเขตเทศบาล	 โดยจัดโครงการห่วงใยใส่ใจคน
พิการ	ประจ�าปี	2562	เมือ่วันศุกร์ท่ี	20	ธนัวาคม	2562	
ตั้งแต่เวลา	 07.00	 -	 16.30	 น.	ณ	 ศาลาประชาคม
เทศบาลเมอืงบ้านสวน	โดยมกีจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ผู้พิการอย่างมากมายในด้านการส่งเสริมการท�างานร่วม
กันอย่างมีประสิทธิภาพของผู้พิการ     อ่านต่อหน้า	4

วนัเสาร์ที	่2	ของเดอืนมกราคมในทกุ	ๆ 	ปี	เทศบาลฯ	ร่วมส่งความสุขให้กับเดก็	ๆ 	และผูป้กครอง	
ในงาน	“วนัเดก็แห่งชาติ	เทศบาลเมอืงบ้านสวน”	จดักจิกรรมสร้างความสนกุสนานมากมายให้ได้เข้าร่วม	
ทัง้การจบัรางวลัต่างๆ	และการเปิดเวทีส�าหรบัการโชว์ความสามารถของเดก็นกัเรยีน	จากโรงเรียนและ
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ในเขตเทศบาลฯ		โดยกจิกรรมยงัได้รบัการสนบัสนนุจากหลากหลายหน่วยงานทีไ่ด้
ร่วมกันส่งความสุขในครั้งนี้    อ่านต่อหน้า	6

2562
ฉบับเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

เทศบาลฯ	 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัด
กิจกรรม	“วันคนพิการสากล	จังหวัดชลบุรี”	ประจ�าปี	2562	ณ	ศาลา
ประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วน
ราชการ	สมาชิกสภาเทศบาล	คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิารเทศบาลเมอืงบ้านสวน	คนพกิาร	และผูด้แูลคนพกิาร	เข้าร่วม
กิจกรรรมในวันอังคารที่	24	ธันวาคม	2562	 		อ่านต่อหน้า	4

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์	 เป็นส่ิงที่เทศบาลฯ	 ได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การอยู่อาศัย	 ของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านสวน	 โดย
ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ร่วมกันพัฒนาท�าความสะอาด
และขดุลอกคคูลอง	กบัโครงการเมอืงบ้านสวน	สดใส	ใส่ใจสิง่แวดล้อม	
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	 	อ่านต่อหน้า	10

กิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดชลบุรี ประจ�าปี 2562

ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

วันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2563
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พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ร่วมถวายราชสักการะ
เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ร่วมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พิธีท�าบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล

“โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เฉลิมพระเกียรติ	
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562”	 เป็น	 1	 ใน	7	 โครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ	 ดังกล่าว	 และต่อมา	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้เชิญพระบรมฉายาลกัษณ์	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทีฉ่าย 
กับสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชิน	ีไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด	8.25	x	11.75	นิ้ว	จ�านวน	
23,323,000	แผ่น	 ส�าหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน	ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
โรงเรียน	 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	 เพื่อให้ประชาชน	
หน่วยงาน	และองค์กรต่าง	ๆ

วันที่	25	ธันวาคม	2562	เวลา	9.00	น.	เทศบาลเมืองบ้านสวนได้จัดพิธีพิธีรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลกัษณ์	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนิ	ีโดยมนีาย
จกัรวาล	ตัง้ประกอบ	นายกเทศมนตร	ีพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	ประธานสภาเทศบาล	สมาชกิสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ	 พนักงานเทศบาล	 คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	 
ผู้น�าชมุชน	หน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ 	เข้าร่วมพธิ	ีเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	
พุทธศักราช	2562	ณ	ห้องประชุมยูงร�าแพน	ชั้น	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

วันที่ 	 28	 ธันวาคมของทุกป ี 	 นับเป ็นวันส�าคัญของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย	 เน่ืองจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 (วันที่	 28	 ธันวาคม	 2310)	 
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว	 และในป	ี 
พ.ศ.	2562	ครบ	252	ปี	แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี	ร่วมร�าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี	 พระมหากษัตริย์ 
ผู้ทรงพระคณุอนัประเสรฐิต่ออาณาประชาราษฎร์และชาตบ้ิานเมอืง 
เป็นอเนกประการ	โดยในวันที	่28	ธันวาคม	2562	เวลา	07.00	น.	 
ว่าท่ี	 ร.ท.หาญณรงค์	 เกิดคล้าย	 ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	 
น�าพนักงานเทศบาล	 เข ้าร ่วมพิธีถวายราชสักการะ	 เน่ืองใน 
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ณ	พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช	 วัดใหญ่อินทาราม	 (พระอารามหลวง)	
อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี

วนัที	่5	ธนัวาคม	ของทุกปี	เป็นวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกา 
ธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 เทศบาลเมือง
บ้านสวนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	 เน่ืองในโอกาสวันมหามงคลของประชาชนชาวไทย	 โดยในวันที่	 
5	ธนัวาคม	2562	เวลา	06.00	น.	ว่าท่ี	ร.ท.หาญณรงค์	เกิดคล้าย	ปลดัเทศบาล	และพนกังานเทศบาล	 

เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	ณ	หอพระพุทธสิหิงค์	 และในเวลา	08.00	น.	 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม 
ดอกไม้และถวายบังคม	ณ	อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล	 ตลอดจนเวลา	10.00	น.	 
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล	ณ	บริเวณด้านหน้าหอพระพุทธสิหิงค์	อ�าเภอเมืองชลบุรี	
จังหวัดชลบุรี
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บรรณาธิการ 

1. นายพิพัฒน์  โกสุมวัชราภรณ์ 
2. นางนิตยา  เจนทวีพรกุล
3. นางอัญชลี  จันทรกรานต์
4. นางบังอร  บุตรมะรัถยา
5. นางปานจิตต์  สุทธิกิติวรกุล
6. นางสาวเพ็ญประภา  ส�าเภาแก้ว
7. นางสาวสิรวี  วงษ์บ�ารุงจิตร

ว่าที่ ร.ท. หาญณรงค์ เกิดคล้าย   
ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.ส�านักการช่าง
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา

หน.ส�านักปลัดเทศบาล
ผอ.ส�านักการคลัง

รก.ผอ.ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

หน.ฝ่ายพัฒฯชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

คณะผู้จัดท�า กองบรรณาธิการ 

คงยังไม่สายเกินไปนะครับที่จะกล่าวค�าว่า	 “ซินเจียยู ่อี	่ 
ซินนี้ฮวดไช้”	 วารสารที่นี่..บ้านสวน	 ยังคงเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองบ้านสวน	 
ในการพัฒนาทีผ่่านได้รบัความร่วมมอืร่วมใจจากพีน้่องทัง้หลายเป็น
อย่างดียิ่ง	ส�าหรับสถานการณ์ช่วงนี้ปัญหา	PM	2.5	หนักถึงขั้นวิกฤต 
ทัว่ประเทศ	กระผมเป็นห่วงสุขภาพพีน้่องประชาชนชาวเทศบาลเมอืง
บ้านสวนกันนะครับ	ค่า	 PM	2.5	ฝุ่นละอองขนาดเล็กค่าขึ้นตัวแดง 
ช่วงเช้าเกอืบทกุวนั	วธิป้ีองกนัควรใส่หน้ากากอนามยั	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�า	การควบคุม
โรงงานที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ	 และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด	 ซึ่งมาตรการต่างๆ	ที่ส่วนราชการทุกส่วนออกกฎระเบียบ	
ข้อบังคับเพิ่มขึ้นมา	เพื่อช่วยลดปัญหา	PM	2.5	ให้พี่น้องประชาชน 
มสีขุภาพทีด่	ีปลอดภัยจากฝุน่ละอองขนาดเลก็	(PM	2.5)	โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ	 ค่ามาตรฐานของฝุ่นละออง 
ขนาดเลก็	(PM	2.5)	ควรมค่ีาไม่เกนิ	50	ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร	 
ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยกัน 
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง	

เทศบาลเมอืงบ้านสวน	โดยเฉพาะคณะผูบ้รหิารและพนกังาน 
เทศบาลเมืองบ้านสวน	 พร้อมด้วยจิตอาสาทุกคนร่วมใจกัน 
ใช้รถบรรทุกน�้าฉีดน�้าล้างถนนเกือบทุกเส้นทาง	 เพ่ือลดปัญหา
ฝุ่นขนาดเล็ก	 (PM	2.5)	 ไปอีกระดับหนึ่ง	 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจ	จากพี่น้องชาวบ้านสวนของเราเป็นอย่างดียิ่ง	 ขอขอบคุณมา	 
ณ	โอกาสนี้	ไว้พบกันฉบับหน้านะครับ

สวัสดีครับ

ท�าให้อากาศทีเ่ราสดูเข้าไปมคีณุภาพทีด่มีากขึน้	และหากพบเจอ 
รถควันด�า	โรงงานปล่อยควันเสีย	พบเห็นการเผาต่างๆ	ภายใน
เขตบ้านสวนแจ้งมาได้ทันทีครับ

ในฉบบัน้ีขอรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผน 
ประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 โดยเป็นโครงการของไตรมาส 
ที่	 1-4	 มีโครงการทั้งสิ้น	 248	 โครงการ	 	 ส่วนท่ีท�าไปแล้ว 
บรรลุวัตถุประสงค์	237	โครงการ		มีจ�านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด�าเนนิการ	3	โครงการ	และมโีครงการทีย่กเลกิทัง้สิน้	8	โครงการ 
คิดเป ็นร ้อยละ	 95.56	 ของจ�านวนโครงการทั้ งหมด	 
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม	 โดยเข้าในเว็บไซต์	
www.bansuan.go.th	 หัวข ้อระบบรายงานและติดตาม 
ผลการด�าเนินงาน	หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างประกาศ
ในหน้า	15	ของวารสารฉบับนี้ได้เลยครับ	

กระผมขอถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู ้ ใหญ่ใจดี 
ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 
ทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัเสาร์ที	่11	มกราคม	2563	ณ	โดมอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
ภาคประชาชน	มอบของรางวัล	ของขวัญ	ของเล่น	อาหาร	ขนม	
และน�้าดื่ม	รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่	และเครื่องเล่นต่างๆ	
มากมาย	มีมูลค่ากว่า	200,000	บาท	สร้างรอยยิ้ม	ให้ความรู้ 
พร้อมกับความสุข	 ความสนุกสนานให้เด็กๆ	 ของเรา	 จ�านวน	
2,635	คน	ภาพบรรยากาศในงานสามารถติดตามได้ในฉบับ	
(หน้า	6)

ในช่วงระยะเดือนกุมภาพันธ์	 -	 มีนาคม	 2563	 นี	้ 
ทางเทศบาลมีโครงการก่อสร้างท่อระบายน�้ าเหลี่ยมบน 
ผิวจราจรถนนสุชุมวิท	 หน้าส�านักงานการประปาฯ	 ตรงข้าม 
พาวเวอร ์บาย 	 เพื่ อแก ้ ไขป ัญหาน�้ าท ่ วมขั ง ในช ่วงฤดู
ฝน	 จะมีการสลับการเปิด	 -	 ปิดผิวจราจร	 อาจสร้างความ
ไม่สะดวกในการเดินทางส�าหรับทุกท่าน	 ต้องขออภัยมา	 
ณ	โอกาสนี้ด้วยครับ

สดุท้ายนีข้อฝากไว้สกันดินะครบั	เราจะร่วมฝ่าวกิฤตภยั
แล้งในปีนี้ไปด้วยกันครับ

“ร่วมด้วย ช่วยกัน ประหยัดน�้า” 
พบกันใหม่ในฉบับหน้านะครับ	 หากท่านมีข้อคิดเห็น 

หรือข้อเสนอแนะใดๆ	 ที่ต้องการให้เทศบาลน�าไปปรับปรุง
แก้ไข	 หรือต้องการรับทราบรายละเอียดเรื่องใด	 ท่านสามารถ
แจ้งเข้ามาได้ตามช่องทางที่เทศบาลได้จัดไว้เช่นเว็บไซต์	 
www.bansuan.go. th 	 หรือหมายเลขโทรศัพท ์ 	 1132	 
หากใช้มือถือโทร	 038-184555	 นะครับ	 หรือมาแจ้งที่
ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน	 หรือผ่านประธานชุมชน 
ในชุมชนของท่าน	หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหลังวารสารฉบับนี้	 
ทกุข้อเสนอแนะ	หรอืข้อร้องเรยีนร้องทกุข์	เทศบาลจะน�ามาแก้ไข
ไปสู่การพัฒนาบ้านสวนของเราต่อไป	

สวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านสวนทุกท่าน	 กลับมาพบกัน 
อีกครั้งในวารสาร	 ที่นี่..บ้านสวน	 ฉบับเดือนธันวาคม	 2562	
-	 มกราคม	 2563	 เพื่อเป็นการรายงานกิจกรรมและโครงการ
ที่เทศบาลได้จัดท�าข้ึน	 ในช่วงระยะ	 2	 เดือนที่ผ ่านมา	 และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	 กิจกรรมท่ีก�าลังจัดขึ้นในเดือนถัดไป	 
โดยผมยังยึดมั่นที่จะพัฒนาเมืองบ้านสวนต่อไป	 ตามวิสัยทัศน์ 
ของเทศบาลที่ว่า	“บ้านสวน	เมืองแห่งความสุข”

ส�าหรับในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 และเบี้ย 
ความพกิาร	ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงมาตัง้แต่ต้นปี	2563	เป็นต้นไป	 
ซึ่งแต่เดิมเทศบาลจะเป็นผู ้ เบิกจ่ายและโอนเงินไปยังบัญชี 
ของผูส้งูอาย	ุและผูพ้กิารทุกท่านในเขตเทศบาล	ปัจจบุนัได้เปลีย่น
ไปเป็นการเบิกจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง	ดังนั้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย	ุ
และเบี้ยความพิการในแต่ละเดือนจะได้รับโดยประมาณวันที่	10	
ของทุกเดือน	 หากตรงวันหยุดจะเลื่อนขึ้นมาก่อนหน้าวันหยุด 
นะครบั	แต่หากผูใ้ดไม่ได้รบัเบีย้ยงัชพีสามารถมาแจ้งได้ทีเ่ทศบาล	
หรือโทรศัพท์	038-184-555	ต่อ	8	ได้เลยครับ

ปัญหาค่าฝุ ่นละอองในช้ันบรรยากาศ	 PM	 2.5	 ที่เป็น 
ปัญหาใหญ่ในทุกวันนี้	ฝุ่นเหล่านี้สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจและ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากมาย	ก่อให้เกดิโรคจมกูอกัเสบ	ภมูแิพ้	
โรคหอบหืด	 และโรคถุงลมโป่งพอง	ทางเทศบาลจึงมีมาตรการ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาล	 โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
ล้างและกวาดถนนไล่ปริมาณฝุ่นละอองให้ลดน้อยลง	 โดยจะมี
การล้างทุกอาทิตย์	 ควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง	 มีการรณรงค์ 
และประชาสัมพันธ ์สร ้างการตระหนักรู ้ ในเรื่องผลกระทบ 
จากการก่อมลพิษ	การงดเผาในที่โล่ง	เช่น	หญ้า	กิ่งไม้	ขยะ	ขอให้
ทกุท่านระมดัระวงัหลกีเลีย่งการออกก�าลงักายนอกอาคาร	ไม่ควร
ท�ากิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน	 สวมหน้ากากหรือใช้ 
ผ้าปิดจมูก	 นอกจากนี้แล้วสิ่งที่พี่น้องชาวบ้านสวนต้องช่วยกัน
คนละไม้คนละมือ	 ร่วมมือกันลดการก่อมลพิษและฝุ่นละออง	 
เช่น	 การดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีไม่ปล่อยควันด�า	 
ลดการใช ้รถยนต์	 ดับเครื่องยนต์ขณะจอด	 และหลีกเลี่ยง 
การกระท�าที่ก่อให้เกิดฝุ่นควัน	 ทุกท่านสามารถร่วมมือกันเพื่อ

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

บทบรรณาธิการจากใจ...นายกเทศมนตร ี

ส�านักงาน	ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัดชลบุรี	 ได้ร่วมบูรณาการกับจังหวัดชลบุรี	 และองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชลบุรี	 จัดกิจกรรม	 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)	 ในวันที่	 9	 ธันวาคม	2562	 
โดย	นายมนัส	เดชชีวะ	รองนายกเทศมนตรี	พร้อมด้วย	ว่าที่	ร.ท.หาญณรงค์	เกิดคล้าย	ปลัดเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล	ได้เข้าร่วมกจิกรรมการจดันทิรรศการ	ณ	อาคารศนูย์ประชมุ	โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ	 
ต�าบลแสนสุข	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดชลบุรี	 และมีนายภัครธรณ์	 เทียนไชย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร	ี 
เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รปัชนัสากลภายใต้แนวคดิ	Zero	Talarance	คนไทยไม่ทนต่อการทุจรติ

บ้านสวนไม่ทนต่อการทุจริต	 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ 
ทจุรติคอร์รปัชัน่	(Bansuan	Zero	Tolerance)	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	เมือ่วนัที	่18		ธนัวาคม	
2562	น�าโดยนายจักรวาล	ตั้งประกอบ	นายกเทศมนตรี	คณะผู้บริหาร	ประธานสภาเทศบาล	 
สมาชิกสภาเทศบาล	หวัหน้าส่วนราชการ	และพนกังานเทศบาล	ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกนัและต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	เพือ่ให้ความส�าคญักบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน	
และเพ่ือให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต	ิว่าด้วยการป้องกนั	และปราบปรามการทจุรติ	ระยะที	่3	 
(พ.ศ.	2560	–	2564)	ทีก่�าหนดวสิยัทศัน์	“ประเทศไทยใสสะอาด	ไทยทัง้ชาตต้ิานทจุรติ”	โดย
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน	การทุจริต	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน	 
รวมถึงบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล	ณ	โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน 
ไม่ทนต่อการทุจริต

ทม.บ้านสวนร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
ภายใต้แนวคิด Zero Talarance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ว่าที่ร้อยโท หาญณรงค์ เกิดคล้าย  
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
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www.bansuan.go.th  นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�า้เขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.thตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ

วันคนพิการสากลจังหวัดชลบุร ีประจ�าปี 2562

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน	ได้จัดโครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	เมื่อวันศุกร์ที่	20	ธันวาคม	
2562	ตัง้แต่เวลา	07.00	-	16.30	น.	ณ	ศาลาประชาคมเทศบาลเมอืงบ้านสวน	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ให้คนพิการได้รบัความรู้เกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ของคนพกิาร	การสร้างเสรมิสขุภาพจติ	การสร้าง 
งานแบ่งปันอาชีพ	 ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรม	 เป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มี 
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เสริมสร้างแรงจูงใจ	สร้างเครือข่ายระหว่างคนพิการด้วยกัน	รวมทั้งให้มี 
คณะกรรมการขับเคล่ือนการด�าเนนิงานศูนย์พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารอย่างต่อเนือ่ง	สร้างแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	อันจะน�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว	 โดยจัด
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงวิชาการและฝึกปฏิบัติการ	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	 คนพิการ	 ผู้ดูแล 
คนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	450	คน		

				ในการจดังานคร้ังน้ี	ได้รบัการสนับสนนุจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	รวมท้ัง	กจิกรรม
ต่าง	ๆ	ภายในโครงการ	มีรายละเอียด	ดังนี้	

เมือ่วนัองัคารที	่24	ธันวาคม	2562	ณ	ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน	 
นายชัยเดช	 ชิตวิเศษ	 รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	คณะผู้บริหาร	หัวหน้า
ส่วนราชการ	สมาชกิสภาเทศบาล	คณะกรรมการศนูย์พฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร
เทศบาลเมืองบ้านสวน	คนพิการ	 และผู้ดูแลคนพิการ	 ได้เข้าร่วมงานวันคนพิการ
สากลจังหวัดชลบุรี	ประจ�าปี	2562	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้น�า
ของคนพิการ	ขับเคล่ือนวาระและเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	2573	สูก่ารปฏบิตัิ	
โดยคณะกรรมการศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารเทศบาลเมอืงบ้านสวนได้มกีาร
จัดนิทรรศการและกิจกรรมแจกของรางวัลส�าหรับคนพิการ	 และผู้ดูแลคนพิการ	 
ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว

โครงการเชดิชเูกยีรตพิอ่ดเีดน่ ประจ�าป ี2562

	 ผู้ให้การสนับสนุนชุดถุงยังชีพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 420	 ชุด	 เป็นเงิน	 
137,085	บาท	ประกอบด้วย	 ข้าวสารหอมมะลิ	 ขนาด	5	 กิโลกรัม	ปลากระป๋อง	 จ�านวน	 
3	กระป๋อง	ผักกาดกระป๋อง	จ�านวน	3	กระป๋อง	และนมถั่วเหลือง	จ�านวน	6	กล่อง	ดังนี้

1. นายวิทยา	 คุณปลื้ม	 นายก	อบจ.ชลบุรี
2. นายชัยชนะ	 อาจวารินทร์	 สจ.เขตบ้านสวน	ชลบุรี
3. นายจักรวาล	ตั้งประกอบ	 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

พร้อมกลุ่มบ้านสวน	โฉมใหม่	เรารักชลบุรี

	 ผู้ให้การสนับสนุนชุดอุปโภคแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	420	 ชุด	 ประกอบด้วย					
แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	แชมพูสระผม	สบู่	และผงซักฟอก	ดังนี้

1. กองทุนสวัสดิการชุมชน จ�านวน	16,000	บาท	
2. บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน) จ�านวน	10,000	บาท
3. เค	สตาร์	เพลส จ�านวน	10,000	บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เหนือพัฒนาการช่าง จ�านวน	10,000	บาท
5. ศิษย์เก่าโรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง	รุ่นฟ้าคราม จ�านวน	10,000	บาท
6. บริษัท	นาถชิดา	จ�ากัด จ�านวน	10,000	บาท
7. บริษัท	พีพีพ	ีบ้านสวนแลนด์	จ�ากัด จ�านวน	10,000	บาท
8. บริษัท	เจริญทวีค้าเหล็ก	จ�ากัด	(คุณเพ็ญทิพย์	พรจะเด็ด) จ�านวน	10,000	บาท
9. โรงพยาบาลสมิติเวช	ชลบุรี จ�านวน			3,000	บาท
10. ร้านพุงกาง	ชาบู จ�านวน			2,500	บาท
11. คุณอรรจนา	ธนะธีรพงศ์ จ�านวน			1,000	บาท

ผู้ให้การสนับสนุนของที่ระลึก	ส�าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ	ดังนี้	
1. บริษัท	เอ็ม.จี.บี.	เวิลด์ฟู้ด	จ�ากัด		สนับสนุนขนมปัง	จ�านวน	450	ชิ้น
2. บริษัท	ม้าด�า	จ�ากัด	สนับสนุนข้าวสาร	ขนาด	5	กิโลกรัม	จ�านวน	100	ถุง

มูลค่า	8,000	บาท	(แปดพันบาทถ้วน)
3. คุณสมชาย	สุขุมเสาวลักษณ	์	สนับสนุนเสื้อยืด	จ�านวน	200	ตัว

ไฟฉาย	จ�านวน	200	กระบอก	และกล่องใส่อาหาร	จ�านวน	200	กล่อง

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนวิทยากร	ได้แก่
1. คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
3. ส�านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
4. กลุ่มวิ่งด้วยกันชลบุรี
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

นายวัฒน์ธนพล	 โสภณกิจวณิช	 พ่อผู้มีความมานะ	 อดทน	 ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยหัวใจ 
ที่เต็มเปี่ยม	ไปด้วยความรักที่มีต่อครอบครัว	เขาและภรรยา	ประกอบอาชีพธุรกิจเวดดิ้ง	โดยขยาย
สาขาทั่วประเทศจ�านวนมากถึง	14	สาขา	ท�าให้เขาและภรรยา	ต้องใช้ความมานะ	ขยัน	อดทนเป็นอย่างสูง	เพียงเพราะมุ่ง
หวงัสร้างรากฐานทีม่ั่นคง	เพือ่เลีย้งดบูตุรทัง้	2	คน	แม้จะต้องเผชญิกบัความเหนด็เหนือ่ยและฝ่าฟันอปุสรรคต่าง	ๆ 	มากมาย	
แต่นายวฒัน์ธนพลกไ็ม่ย่อท้อ	เขาและภรรยาพยายามใช้เวลาท่ีว่างเว้นจากการท�างานร่วมกนัดแูลบตุร	ส่งเสรมิให้บตุรได้รบั
การศึกษาที่ดีตามความประสงค์ของลูก	โดยเขาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร	ในเรื่องความมุมานะ	ขยันหมั่นเพียร	
และอดทน	ท�าให้บุตรยึดถือเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต	เขาส่งเสียบุตร	ให้ได้รับการศึกษาที่ดี		โดยบุตรชายคนโตของ
เขาจบการศกึษาในระดับปรญิญาตรแีล้ว	ยังมคีวามตัง้ใจในการศกึษาต่อระดบัปรญิญาโททีต่่างประเทศ	เพราะเหน็ต้นแบบ
ท่ีด	ีคอื	ผูเ้ป็นพ่อทีม่คีวามตัง้ใจศกึษาในระดับปริญญาโท	สาขาการจดัการภาครฐัและเอกชน	ด้วยนายวัฒน์ธนพลมคีวามมุง่
หวงัทีจ่ะน�าวิชาความรูท้ีไ่ด้มาช่วยเหลอืและพัฒนาสงัคมให้ดขีึน้	ปัจจุบนั	เขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการร่วมพฒันาสงัคม	
และตอบแทนคืนสู่สังคม	 โดยด�ารงต�าแหน่งทางสังคมมากมาย	อาทิเช่น	ประธานคณะกรรมการติดตาม	และตรวจสอบ 
การท�างานของต�ารวจ	ประธานผู้ประนีประนอมประจ�าศาลจังหวัดชลบุรี	เป็นต้น

เทศบาลเมืองบ้านสวน	ได้จดัโครงการเชิดชเูกยีรตพ่ิอดเีด่น	เม่ือวนัจนัทร์ที	่23	ธนัวาคม	2562	ณ	ห้องประชมุ
ยูงร�าแพน	ชั้น	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	เพือ่ให้ผูเ้ป็นพ่อได้ตระหนกัถงึ 
หน้าทีข่องตนทีพ่งึมต่ีอครอบครวั	ผูเ้ป็นลกูได้ส�านกึถงึพระคณุของพ่อ	และหน้าทีข่องลกูทีพ่งึมต่ีอพ่อ	เพือ่เสรมิสร้าง 
ความเข้าใจและทกัษะในการส่ือสารให้แก่กลุ่มสุภาพบรุษุ	รวมทัง้ส่งเสรมิให้ได้มแีนวทางในการเสรมิสร้างสมัพนัธภาพ 
ทีด่แีก่คนในครอบครวัและชมุชน	ผูเ้ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	คณะกรรมการและสมาชกิกลุม่สภุาพบรุษุเทศบาลเมอืง 
บ้านสวน	และประชาชนที่สนใจ	จ�านวน	128	คน

ในการนี้	 ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ	 “สร้างสุขในบ้าน	 ด้วยการส่ือสารที่ดี”	 และ	 “ผู้น�าครอบครัวที่ด	ี 
สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว”	 โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพล	 เข็มก�าเหนิด	 	ผู้อ�านวยการศูนย์กิจกรรมผู้น�าเยาวชน 
บ้านเพชรบรูพา	จังหวดัชลบรุ	ีและมอบโล่รางวลัประกาศเกยีรตคิณุแก่ผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลอืกเป็นพ่อดเีด่น	ประจ�าปี	2562

วันจันทร์ที่	 6	 มกราคม	 2563	 ระหว่างเวลา	 09.00	 –	 12.00	 น.	 
ณ	ห้องประชุมยูงร�าแพน	 ชั้น	 5	 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน	 เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่	 ประจ�าปี	 
พ.ศ.2563	และรบัจ่ายเงินสมทบของสมาชกิรายเก่า	ปัจจบุนัมสีมาชกิทัง้สิน้	1,471	คน	 
ซึ่งสมาชิกกองทุนดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ	 จ�านวน	 9	 ด้าน	 ได้แก่	 สวัสดิการ 
การเกดิ	สวสัดกิารการศกึษา	สวสัดกิาร	การเกณฑ์ทหาร	สวสัดกิารการบวช	สวสัดกิาร
การท�าบุญขึ้นบ้านใหม่	 สวัสดิการการแต่งงาน	สวัสดิการการเจ็บป่วย	สวัสดิการ 
ผู้สูงวัย	และสวัสดิการการเสียชีวิต

เทศบาลเมอืงบ้านสวน	ได้ต้อนรับคณะศกึษาดงูานจากเทศบาลเมอืงบ่อหลวง	 
อ�าเภอฮอด	จงัหวดัเชยีงใหม่	โดยเข้าศกึษาดงูานด้านกจิการเดก็และเยาวชน	ประกอบด้วย 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 34	 คน	 
เมื่อวันจันทร์ที่	6	มกราคม	2563	เวลา	09.00	-	12.00	น.	ณ	ห้องประชุมยูงทอง	 
ชั้น	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

กองสวัสดิการสังคม	 ได้จัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองบ้านสวน	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดสวัสดิการชุมชน
และกระบวนการท�างาน	สนบัสนนุให้มกีารสร้างเครอืข่ายในการด�าเนนิงานระหว่าง
กองทนุสวสัดกิารชมุชนอืน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	คณะกรรมการสามารถบริหาร
จัดการกองทุนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้	โดยจัดกิจกรรม	ดังนี้

1. จดัศกึษาดงูานแลกเปลีย่นประสบการณ์	ระหว่างวนัที	่10	-13	ธนัวาคม
2562	ณ	 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�าปาง	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	 
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน	คณะผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง	
จ�านวน	43	คน	

2. จัดอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน	ในวันพฤหัสบดีที่	26	ธันวาคม	2562	ณ	ห้องประชุมยูงร�าแพน	 
ชั้น	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน	 ประธานชุมชนทุกชุมชน	 สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน	 คณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	 และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง	
จ�านวน	80	คน

ทั้งนี้	 ได้ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู ้ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ	 “พ่อดีเด่นประจ�าปี	 2562”	 
ผลการตัดสินเป็นดังนี้

นายประยรู	สรุะสทิธิ	์จากชาวไร่	ท�ามาหากนิเลีย้งดคูรอบครวั	สูก่ารเสยีสละตน	เพือ่ช่วย
เหลือชาวบ้านในชุมชน	 เขาและภรรยาช่วยกันท�ามาหากินเพื่อเลี้ยงดูบุตรทั้ง	 4	 คน	ส่งเสียบุตร 
ให้ได้รบัการศกึษาตามความประสงค์	ปัจจุบนับตุรทกุคนมอีาชพีสจุรติ	อกีทัง้ยงัได้พร�า่สอนให้รูจั้กรบัผดิชอบต่อหน้าทีต่นเอง	 
กตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณ	 แต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นในปี	 พ.ศ.2552	นางสมพรได้ล้มป่วยลง	 และเสียชีวิตจากไป	
และอีก	3	ปีถัดมา	นายประยูรยังได้สูญเสียบุตรชายคนที่	2	ไปอีก	ท�าให้เขารู้สึกเสียใจกับการจากไปของภรรยาและลูกชาย
เป็นอย่างมาก	นายประยรู	ได้ท�าหน้าทีผู่น้�าครอบครวัทีม่คีวามเข้มแขง็	ด�ารงตนเป็นแบบอย่างของพ่อทีด่ใีห้แก่บตุรทัง้	3	คน	 
ประมาณปี	 พ.ศ.	 2552	 เป็นต้นมา	 เขายังได้สละเวลา	 และเสียสละตน	 เพื่อช่วยเหลือชุมชน	ปัจจุบันได้ด�ารงต�าแหน่ง 
ประธานชุมชนหนองบัวขาว	 เสมือนเป็นตัวแทนของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหา	 และร่วมพัฒนาต�าบลบ้านสวน	ตลอดจน
ยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ	 และสมาชิกของกลุ่มต่าง	ๆ	อาทิเช่น	 คณะกรรมการกลุ่มสุภาพบุรุษเทศบาลเมืองบ้านสวน	
สมาชกิกองทนุสวสัดกิารชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน	(ออมวนัละบาท)	สมาชกิอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	หรอื	
อสม.	เป็นต้น	ถือได้ว่า	นายประยูรได้ด�ารงตนเป็นผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	สามารถท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน	สังคม	และร่วมพัฒนาท้องถิ่นได้

นายนพรตัน์		เริม่คดิการ	พ่อผูพิ้การ	ฝ่าฟันอปุสรรค	เลีย้งดคูรอบครวั	ด้วยสองมอืทีเ่ข้มแขง็	 
นายนพรัตน์อดีตประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ	เมื่อปี	พ.ศ.2522	
เขาได้รับอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดจากการท�างาน	ท�าให้ร่างกายเป็นอัมพาตครึ่งซีก	 และในปี	 พ.ศ.2529	นายนพรัตน์สมรส 
กับนางอุบลรัตน	์มีบุตรสาวด้วยกัน	จ�านวน	1	คน	นางอุบลรัตน์ยอมรับที่นายนพรัตน์มีความพิการทางด้านร่างกาย	โดยได้
ดูแลนายนพรตัน์เป็นอย่างดี	ให้ก�าลงัใจซึง่กันและกัน	แต่แล้วภายหลังนางอบุลรตัน์สขุภาพไม่ค่อยแขง็แรง	ท�าให้ต้องลาออก
จากการท�างาน	นายนพรัตน์จึงตั้งใจท�างานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว	ปัจจุบันเขาเกษียณอายุราชการ	แต่ได้ยึดอาชีพ
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล	ตามมาตรา	35	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550ฯ	เพื่อ
มีรายได้เล้ียงตนเองและครอบครัว	 ช่วงชีวิตการท�างานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ในขณะนั้น	 เขาได้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอหนองใหญ่	แม้ร่างกายมีความพิการ	แต่เขายินดียิ้มรับในสิ่งนี้	เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อ
ผลักดันพัฒนาตนเองในการท�างาน	 	 ส่งเสียบุตรให้ได้รับการศึกษาตามความประสงค์	 ปัจจุบันบุตรของเขามีอาชีพสุจริต	 
ในปี	พ.ศ.2561	เขาได้สละเวลาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึง่ของคณะกรรมการศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารเทศบาลเมอืง 
บ้านสวน	ท�าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ได้รับการดูแล	ฟื้นฟู	 และส่งเสริมให้เกิด 
ความเป็นธรรม	ต่อคนพิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 เสริมสร้างก�าลังใจแก่คนพิการรวมถึงเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนผู้พิการ 
ไม่ให้เกิดความท้อแท้ในการด�ารงชีวิต

โครงการเชดิชเูกยีรตพิอ่ดเีดน่ ประจ�าป ี2562 การรับสมคัรสมาชกิกองทุนสวสัดกิารชมุชนเทศบาลเมอืงบา้นสวน

ตอ้นรับคณะศกึษาดงูานเทศบาลเมอืงบอ่หลวง จังหวดัเชยีงใหม่

โครงการพฒันาศกัยภาพกองทุนสวสัดกิารชมุชน

นายวฒัน์ธนพล  โสภณกจิวณิช  พอ่ผู้มคีวามมานะอดทนขยันหมั่นเพยีร

นายประยูร  สรุะสทิธ์ิ  พอ่ผู้เสยีสละเพือ่สงัคม

นายนพรัตน์  เร่ิมคิดการ พอ่ผู้ไมย่่อท้อตอ่ความยากล�าบาก
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กิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ
ประจ�ปี 2563

ผู้สนบัสนุนการจดักิจกรรม

หน่วยงานผู้สนบัสนุนอาหารและเครื่องดื่ม

1. บริษัท	เอก-ชัย	ดีสทรีบิวชั่น	ซิสเทม	จ�ากัด 30,000		บาท
2. บริษัท	คิง	เพาเวอร	์อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด 10,000		บาท
3. บริษัท	พีพีพี	บ้านสวน	แลนด	์จ�ากัด 										10,000		บาท	
4. บริษัท	นายา	วิลล	์จ�ากัด 										10,000		บาท
5. หจก.	กฤตภาสรุ่งเรือง 10,000		บาท
6. บริษัท	นั่งเล่นกันไหม	จ�ากัด 10,000		บาท
7. โรงเรียนสอนขับรถ	ดี.ไดรฟ์เวอร์	ชลบุรี 10,000		บาท
8. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ปุณธิกุล	ก่อสร้างและการโยธา	 10,000		บาท
9. ร้านศาลาไม้ชลบุรี 10,000		บาท
10. คุณไพโรจน์	คุณอมรเลิศ	เค.สตาร์เพลส 10,000		บาท
11. บริษัท	เอ็มแอนด์พ	ีเทคโนโลย	ีจ�ากัด 10,000		บาท
12. บริษัท	เท็น	ทีค	ดีเวลลอปเม้นท	์จ�ากัด 		5,000		บาท
13. บริษัท	สยามไมโครซอฟท์เทค	จ�ากัด 		5,000		บาท
14. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เหนือพัฒนาการช่าง 		5,000		บาท
15. นายอันน์นุพันธ์	นิลเทศ 		5,000		บาท
16. หจก.พิบูลย์รัตน์แอสโซซิเอทด์	 		3,000		บาท
17. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	สมพัฒนาการช่าง 		2,000		บาท

หน่วยงานผู้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มบ้านสวนโฉมใหม่	เรารักชลบุรี	 ไก่ทอด	 500	ห่อ		
นายเดชณรงค์		ไพบูลย์นันทพงศ์	 ข้าวมันไก่	 350	จาน		
นายภูริวัฒน์		เสมอวงษ์		 ข้าวหมูแดง	 500	จาน
กลุ่มสุภาพบุรุษเทศบาลเมืองบ้านสวน		 น�้าอัดลม	 2,000	แก้ว
นางมยุรี		จิตรใสเย็น	ประธานชุมชนบ้านสวนสามัคคี	 ไอศครีม/ตัวดูด	 1000	แท่ง
ครอบครัวตระกูลเจน	 	 เดชาไอศครีม	 ไอศครีมโคน
คุณไพโรจน	์คุณอมรเลิศ	เค.สตาร์เพลส	 น�า้ดื่ม	 	 10	โหล
ชุมชนหมู	่5	บ้านสวน	 	 ไอติมโบราณ	 	 300	แท่ง
ร้าน	STOVE	PIZZA	 	 เฟรนซ์ฟราย	 	 จนกว่าของจะหมด
ครอบครัวกิมเล่งจิว	 	 ก๋วยเตี๋ยวหมู	 	 1,500	ชาม
การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	1	 น�้าดื่มประปา	 	 200	โหล
ชุมชนวัดใหม่บ้านสวนและคณะ	 ข้าวหมูกระเทียม+ไข่ดาว/ก๋วยจั๊บ	 600	จาน
บริษัท	เอก-ชัย	ดีสทริบิวชั่น	ซิสเทม	จ�ากัด	 ข้าวไข่เจียว	 	 900	จาน
บริษัทน�้าหวานสี่แสง	จ�ากัด	 ขนมปังน�้าแดง	 	 3,000	แก้ว
คณะกรรมการพัฒนาสตรี	 ก๋วยเตี๋ยวหมู+ไอติมแท่ง	 							10,000	บาท
คุณรัตนาภรณ	์สถิรชล	+	คุณสาคร	สระทองพิมพ์	 ลูกชิ้นทอด	+	น�้าสมุนไพร	 				จนกว่าของจะหมด
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่		 น�้าดื่มตราสิงห์	 100	โหล
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาค	ภาคตะวันออก	AIS	 น�้าดื่ม	AIS	 	 160	โหล
รองนิดแอนด์เดอะแก๊งค์		 ลูกชิ้นทอด	 	 800	ไม้
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�าบลบ้านสวน	 	 ก๋วยจั๊บ		 500	ชาม
ร้านชบาเมี่ยงปลาเผา	 	 โดนัท+น�า้ส้ม	 	 1,000	ชิ้น
กลุ่ม	LOVE@LOVE	 	 รถชานมไข่มุก	 	 4000	บาท
หมู่บ้านภูริ	 ขนมเค้ก	 				จนกว่าของจะหมด
น.ส.อรรจนา	ธนะธีระพงศ์	 ร้านราดหน้าพาต้า	 200	บาท
บริษัท	ชลบุรีอึ้งย่งล้ง	จ�ากัด	(บ้านช้างกรุ๊ป	ชลบุรี)	 เบเกอรี่	+	น�้าดื่ม	 500	แก้ว
บริษัท	เอ็ม	จ	ีบี	เวิล์ด	ฟู๊ด	 ขนมปังไส้ครีม/คัพเค้ก	 2,600	ชิ้น
ชุมชนบ้านสวนพระยาสัจจา	 เฉาก๊วย	 จนกว่าของจะหมด
ร้านผลไม้ตัวโต	 ผลไม้	 	 จนกว่าของจะหมด

เทศบาลจดักจิกรรมงานวนัเดก็แห่งชาตปิระจ�าปี	2563	เมือ่วนัเสาร์ที	่11	มกราคม	2563	โดยในปีนีเ้ทศบาลได้จดังาน 
ขึ้นที่	 โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	 มีกิจกรรมต่างๆ	 ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ	 ได้ร่วมสนุกกันอย่างสนุกสนาน	 
เปิดโอกาสให้เด็กๆ	 ได้มีโอกาสกล้าแสดงออก	 โดยมีกิจกรรมจากหน่วยงานของเทศบาลเมืองบ้านสวนประกอบด้วย	 
1.ช้อนไข่จบัรางวลั	2.บอลแยกขยะ	3.หนบีลกูโป่ง	–	คบีปิงปอง	4.Srystal	Shake	5.สวัสดกิารพาลงรู	-	ต่อจิก๊ซอว์	6.บ้านสาสุขฯ... 
สนุกหรรษา	7.แม่นแม่น..รับโชค	8.ระบายสี	 ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต	ิประจ�าปี	2563	 ในครังนี้	 ได้รับความร่วมมือ 
จากหน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ	รวมไปถึงซุ้มอาหารภายในงาน	
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ศนูย์พฒันาเดก็เลก็หมู	่10	ได้มกีารจดักจิกรรม
ท�าความเคารพ	ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จ	 พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพติร	และจัดนทิรรศการ 
“ปณิธานความดี…มีความแบ่งปัน”	 น ้อมน�า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ 
พระราชามาสืบสาน	 รักษา	ต่อยอด	 เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ให้แก่เด็กๆ	 ได้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 
ในหลักค�าสอนของพ่อหลวง	รัชกาลที่	9

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	6	 แห่ง	 ได้แก่	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านสวน	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	2	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส	 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดม	 ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เทศบาลเมอืงบ้านสวน	(สุวรรณวทิยาคาร)	ได้มกีารจดักจิกรรม	วันครสิต์มาสให้กบัเดก็ๆ	และคณะครู	 
ได้ร่วมกนัน�าของขวญั	ของเล่น	มาจดักจิกรรมแลกเปลีย่นของขวญักบัเดก็ๆ	ทกุคน	ซึง่สร้าง	ความสขุ	
รอยย้ิม	ให้กบัเดก็ๆ	เป็นอย่างมาก	โดยการจดักจิกรรมวนัครสิต์มาสในครัง้นี	้เพือ่ให้เดก็ๆ	ได้เรยีนรู	้ 
ถึงวัฒนธรรม	ของชาวต่างชาต	ิและเป็นการส่งความสุขซึ่งกันและกันด้วย

วันที่	 6	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2562	นายจักรวาล	 ตั้งประกอบ	นายกเทศมนตรี	 พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร	 และหัวหน้าส่วนราชการ	 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบัน 
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	 หลักสูตร	 อ�านวยการท้องถิ่นระดับกลาง	 รุ่นที่	 5	 ที่เข้ามาศึกษาดูงาน 
ในหัวข้อ	 “การบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”	ณ	ห้องประชุมยูงร�าแพน	 ชั้น	 5	 
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในสงักดัเทศบาลเมอืงบ้านสวนทัง้	6	แห่ง	ได้จดัรายการอาหารกลางวนั
ส�าหรับนักเรียน	โดยค�านึงถึงสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการที่นักเรียนจะได้รับครบทั้ง	5	หมู่	
ซึ่งโภชนาการที่ดีมีบทบาทส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก	 รวมถึง
การเจริญเติบโตทั้งทางสมองและร่างกาย	 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง	ส�าหรับเมนู
อาหารกลางวนั	อาหารว่าง	ทีศ่นูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงบ้านสวนได้จดัเตรยีมให้เดก็นกัเรยีน	
ประจ�าเดือนมกราคม	2563	มีดังนี้

รวม  21 วันท�าการ 
หมายเหต	ุ			 1.		รายการอาหารกลางวันอาจมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่อาจหาไม่ได้

2. รายการผลไม้อาจมีการปรับปรุงบ้างตามฤดูกาลหรือตามความเหมาะสม

5 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมการจัดนิทรรศการ

ปณิธานความดี มีความแบ่งปนั

โภชนาการอาหารกลางวันส�าหรับเด็กนักเรยีน
ประจ�าเดือนมกราคม 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หลักสูตรอ�านวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 5

กิจกรรมวันครสิต์มาส ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง

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

ข้าวสวย+ซุปน่องไก่+ไข่เจียว

ข้าวต้มหมูสับใส่เห็ดหอม	แครอท+ไข่ขยี้

วันเสาร์	-	วันอาทิตย์

ข้าวสวย+ไข่พะโล้ใส่น่องไก่

ข้าวสวย+ผัดผักกาดใส่กุ้ง	ใส่ตับ+ไข่ดาว+น�า้ซุป

เส้นใหญ่น�้าใสหมูสับลูกชิ้น+ไข่ต้ม

ข้าวสวย+ปลาดอลลี่ทอด	ซอสมะเขือเทศ+ไข่ขยี้

ข้าวผัดกุ้ง	ใส่ผัก	แครอท	ใส่ไข่+นักเก็ตทอด+น�า้ซุปกระหล�่าปลี

วันเสาร์	-	วันอาทิตย์

ข้าวมันไก่	ใส่ตับ	แตงกวา+ไข่ต้ม+น�้าซุปฝัก

เกี้ยมอี๋น�้าหมูสับ	ลูกชิ้น	+	เกี้ยวทอด

ข้าวสวย+หมูกระเทียม+แตงกว่า+แกงจืดเต้าหู้ไข่

วันครู

ข้าวสวย+ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง+ปลาดอลลี่ทอด

วันเสาร์	-	วันอาทิตย์

ข้าวสวย+ปลาโอทอด+ไข่น�า้+แครอท

ก๋วยจั๊บพะโล้	ใส่ตับ	เลือด	หมูตุ๋น

ข้าวหมูแดง+ไข่ต้ม+น�้าซุปฟัก

ซุปมักกะโรน	ีหมูสับ	แครอท	มันฝรั่ง

ข้าวสวย+หมูปั้นทอด+แกงจืดเต้าหู้ไข่

วันเสาร์	-	วันอาทิตย์

ข้าวสวย+ผัดวุ้นเส้นใส่กุ้ง	ไข่	หมูสับ	แครอท	ผัก+น�้าซุปฟัก

ข้าวสวย+ต้มจืดลูกเงาะ+ไข่เจียว

ข้าวสวย+ไข่ลูกเขย+หมูกระเทียม+น�้าซุป

ข้าวสวย+ปลาโอทอด+ไข่พะโล้

หมี่หยกน�า้หมูแดง	ลูกชิ้น	เกี๊ยว	ผัก+ไข่ต้ม

แยมโรล

ทองม้วน

ขนมปังไส่สับปะรด

วุ้นกะทิ

ขนมปังทาเนยกรอบ

ฝอยทองกรอบ

โดนัทนมสด

โอโจ้

เอแคลร์

ขนม	ABC

วันครู

ขนมเวเฟอร์

ชิฟฟ่อน

โตเกียว

ขนมก้นถั่ว

วุ้นน�้าแดง

แซนวิช

แยมโรล

ขนมปังเนย

วุ้นกะทิใบเตย

โดนัท

ขนมปังใส้สับปะรด

แอปเปิล

แตงโม

สาลี่

ฝรั่ง

มะม่วง

มะละกอ

ส้ม

แคนตาลูป

ชมพู่

องุ่น

วันครู

ส้ม

กล้วยไข่

แอปเปิล

แตงทิเบต

แตงโม

ฝรั่ง

มะม่วง

มะละกอ

ชมพู่

กล้วยไข่

สาลี่

วันที่
รายการอาหาร

อาหาร ขนมหวาน ผลไม้
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สรปุผลการประชมุเพือ่สรปุผลการคดัเลอืกรูปแบบท่ีเหมาะสม (สมัมนาคร้ังท่ี 2 )
งานส�รวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 361 กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก

	 วนัจนัทร์ที	่16	ธันวาคม	พ.ศ.2562	เวลา	13.00-16.00	น.	ณ	ห้องประชุมยงู
ร�าแพน	ชั้น	5	เทศบาลเมืองบ้านสวน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี	(ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่	www.ทางแยกต่างระดับหนองข้างคอก.com)
	 ตามที่	 กรมทางหลวง	 โดยส�านักส�ารวจและออกแบบ	 ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่
ปรึกษา	ประกอบด้วย	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	 เอ็นจิเนียริ่ง	 คอนซัลแต้นส์	 จ�ากัด	
และบริษัท	อินทิเกรเทด	เอนจิเนียริ่ง	คอนซัลแทนท	์จ�ากัด	ได้ด�าเนินงานส�ารวจและ
ออกแบบรายละเอยีดโครงการส�ารวจและออกแบบทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวง	
หมายเลข	361	กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก	นั้น	กรมทางหลวง	 ได้จัดประชุม
เพื่อสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม	(สัมมนาครั้งที่	2)	พร้อมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ	(ตัวแทนชุมชน
ในพื้นที่ศึกษา)	หน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจระดับจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	ผู้น�าชุมชน	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรพัฒนาเอกชน	สถาบันการศึกษา	สถานพยาบาล	
สื่อมวลชน	ประชาชนทั่วไป	รวม	122	คน

	 ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ	และต้องการให้ก่อสร้างโดยเร็ว	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร	โดยประเด็นที่ให้ความส�าคัญ	ได้แก่	
การระบายน�้า	และเสนอให้เพิ่มความสูงบริเวณทางลอดกลับรถใต้สะพานบริเวณแยกทุ่งสระเพื่อให้รถใหญ่ผ่านได้

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและน�าไปประกอบการพิจารณา

 สนับสนุนให ้มี โครงการเพื่อแก ้ป ัญหาการจราจร บริ เวณทางแยก 361  
กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก โครงการเห็นความส�าคัญของปัญหาการจราจรติดขัด	 
จึงได้ส�ารวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข	 361	 
กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก	 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	 โดยไม่ขัด
ต่อโครงการก่อสร้างทางต่างระดับตัดผ่านทางหลวงหมายเลข	361	(ถนนบายพาสเลี่ยงเมือง
ชลบุรี)	 ตามแนวถนนสายบ้านสวน-หนองข้างคอก	ของกรมทางหลวงชนบทตามที่เทศบาล
เมืองบ้านสวน	ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด�าเนินการส�ารวจและออกแบบ

 เสนอให้เพิ่มความสูงทางลอดกลับรถใต้สะพาน จาก 3.00 เมตร เป็น 5.00 เมตร  
เพื่อให้รถใหญ่ 18 ล้อ สามารถลอดผ่านได้ เพราะเกรงว่าจะมีรถใหญ่เข้ามาใช้งาน 
แล้วเกิดอุบัติเหตุ จุดประสงค์ในการออกแบบความสูงทางลอดกลับรถใต้สะพานเท่ากับ	 
3.00	เมตร	เพื่อให้รถเล็กลอดผ่าน	ส่วนรถใหญ่ให้ขับตรงไปกลับรถใต้สะพานที่ออกแบบให้ม ี
ความสูง	 5.00	 เมตร	 บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข	 361	 กับทางหลวงหมายเลข	 3	 
(ถนนสุขุมวิท)	 เป็นการแยกประเภทรถอย่างชัดเจน	 อย่างไรก็ตาม	 ทางโครงการจะน�าไป
พิจารณา	 โดยยึดหลักความเป็นไปได้และความปลอดภัยตามมาตรฐานการออกแบบของ 
กรมทางหลวง

 การด�าเนินงานของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซ�้าซ้อนกันหรือไม ่ 
การด�าเนินการของทั้งสองโครงการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร	 โดยโครงการของกรม
ทางหลวงชนบทช่วยให้รถจากแยกชลชายเข้าสู่ถนนหนองข้างคอกและหนองรี	 โดยไม่จ�าเป็น 
ต้องเข้าแยกบ้านบึง	 ส่วนโครงการน้ีจะเปิดช่องทางให้ชุมชนสองข้างทางสามารถเข้ามาใช้ 
เส้นทางข้ามจุดตัดทางหลวงหมายเลข	361	กับถนนบ้านสวน-หนองข้างคอกได้

 การยกเลิกสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกทุ่งสระ อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  
ช่วงที่ปริมาณการจราจรน้อยจะเปิดเป็นไฟกระพริบ	แต่ถ้าปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอาจ
ปรับเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟจราจร	 โดยจะท�าระบบไว้ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรและเทศบาล
เมืองบ้านสวนพิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม

1. รูปแบบบรเิวณจดุตดัทางหลวงหมายเลข 361 กบัถนน

บ้านสวน-หนองข้างคอก

2. รปูแบบบรเิวณแยกทุง่สระ

รปูแบบบรเิวณแยกทุง่สระ

รปูแบบบรเิวณแยกทุง่สระรปูแบบบรเิวณจดุตดัทางหลวงหมายเลข 361
กบัถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก

รปูแบบบรเิวณจดุตดัทางหลวงหมายเลข 361
กบัถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก
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 ขอให้ใช้ท่อลอดเหลี่ยมเพื่อความสะดวกในการระบายน�้าของห้วยทวนและเห็นด้วย
กับการออกแบบรางระบายน�้าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู การไหลของน�้าห้วยทวน	 โครงการจะปรับ
ทางน�า้ใหม่	ให้ไหลข้างทางหลวง	โดยออกแบบเป็นสะพานช่วงส้ันลอดใต้ถนน	พร้อมรางระบาย
น�้าคาดคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมคางหมู	กว้าง	5-6	เมตร

 แยกหนองข้างคอก-บ้านสวน ถ้ากดระดับต�่าเกินไป แล้วอนาคตด้านข้างมีการ 
ถมทีจ่ะท�าให้มปัีญหาการระบายน�า้ในทางลอด ควรมเีครือ่งสบูน�า้ส�ารอง โครงการกดระดบัลง
ไปประมาณ	1	เมตร	โดยน�า้จะระบายน�้าลงห้วยทวน	โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก	(gravity)	
เป็นหลัก	แต่จะส�ารองเครื่องสูบน�้าไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

5. การระบายน�า้

 การก่อสร้างโครงการใช้เวลากี่ปี รูปแบบที่ออกแบบไว้จะยังคงรองรับปริมาณการ
จราจรทีศ่กึษาไว้ ณ ปีนีห้รอืไม่ โครงการใช้เวลาก่อสร้าง	2-3-5	ปี	ซึง่ในการศกึษาได้คาดการณ์ 
ปริมาณการจราจรไว	้20	ปี	การออกแบบจึงรองรับปริมาณการจราจรในอนาคตแล้ว

 ตลอดเส้นทางโครงการมีทางเท้าตลอดแนวหรือไม่ มีทางเท้าชิดเขตทางตลอดแนว	
และในการก่อสร้างหากชุมชนต้องการให้เว้นทางเช้าเพื่อเข้า	 -	ออก	ต�าแหน่งใด	 ให้ประสาน
กับแขวงทางหลวงชลบุรีที	่2

6. การก่อสร้างโครงการ

 การกลับรถไปมอเตอร์เวย์ทั้งสายบนและล่าง จะเกิดการชะลอตัวเพื่อกลับรถและ
หลังจากกลับรถแล้วหรือไม่ และจะตัดกระแสการจราจรหรือไม่ โครงการได้ออกแบบช่องทาง
กลับรถ	และช่องทางขับขี่ออกจากกันอย่างชัดเจน	เพื่อไม่ให้ขวางช่องทางตรงไปบางแสนและ
มอเตอร์เวย์

บริเวณแยกทุ่งสระควรมีช่องแยกรถส�าหรับกลับรถ โครงการจะรับไปพิจารณา

4. จดุกลบัรถ

3. รูปแบบบรเิวณจดุตดัทางหลวงหมายเลข 361 กบัทางหลวง

หมายเลข 3 (ถนนสขุมุวทิ)
 บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) มี

งานส�ารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง
จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 (โครงการแยกต่างระดับห้วยกะปิ) 
ของกรมทางหลวงได้ออกแบบไว้ถึงบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล ขอให้ประสานและบูรณาการ
ให้สอดคล้องกัน โครงการรับทราบข้อมูลดังกล่าวและได้น�ามาพิจารณาศึกษาร่วมกันเป็นท่ี
เรียบร้อย

รปูแบบบรเิวณจดุตดัทางหลวงหมายเลข 361 กบัถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก

รปูแบบบรเิวณแยกทุง่สระ
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โครงการเมืองบ้านสวน สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

	 “ธรรมชาติแวดล้อมของเรา	ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน	ป่าไม้	แม่น�้า	ทะเล	และอากาศ	มิได้เป็นเพียง 
สิ่งสวยๆ	 งามๆ	 เท่านั้น	 หากแต่เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตของเรา	 และการคุ้มครอง 
สิง่แวดล้อมของเราไว้ให้ดน้ีีกเ็ท่ากบัเป็นการปกปักรกัษาอนาคตไว้ให้ลกูหลานของเราด้วย”	พระบรม
ราโชวาทของ	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	
ฉะน้ัน	จงึเป็นหน้าทีข่องทกุคนทีจ่ะช่วยอนรุกัษ์ธรรมชาตใิห้อยูก่บัลกูหลานสบืต่อไป	และเพือ่น้อมร�าลกึ 
ในพระมหากรุณาธิคุณ	 และน้อมน�ามาเป็นหลักคิดและแนวทางในการด�าเนินชีวิต	 ในการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาท�าความสะอาดและขุดลอกคูคลองในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน	 เมื่อวันที่	 
2	ธันวาคม	2562	ณ	คลองห้วยตาลา	ข้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	หมู่	5	

การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	 ในภาวะฉุกเฉินจ�าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธ	ี 
เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงจัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	รุ่นที่	3	และรุ่น	4	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มความรู้	 ความเข้าใจและฝึกทักษะให้เกิดความมั่นใจ	 สามารถน�าไปปฏิบัติการช่วยชีวิต 
เบื้องต้นได้ทันท่วงทีและปลอดภัย	 ช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ	ป้องกันความพิการ
และช่วยลดจ�านวนผู้เสียชีวิต	 โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี	 มาเป็น 
วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้	 ในวันที่	 4	 และ	 12	 ธ.ค.	 2562	ณ	ห้องประชุมยูงร�าแพน	 ช้ัน	 5	 
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการชว่ยฟื้ นคืนชพีเบือ้งตน้

โครงการเพิ่มปรมิาณสัตว์น�้าเศรษฐกิจทางทะเล

โครงการครอบครัวล้อมร้ัวหา่งไกลยาเสพตดิ

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

ครอบครวัเป็นจดุเริม่ต้นของการวางรากฐานในการพฒันาคณุภาพชวีติ	การอบรม	ขดัเกลา
จากครอบครวัให้ห่างไกลจากอบายมขุ	เทศบาลเมอืงบ้านสวนได้ตระหนกัและเหน็ถงึความส�าคญั
ของครอบครัว	 จึงได้จัดโครงการครอบครัวล้อมร้ัวห่างไกลยาเสพติด	ประจ�าปี	 2563	 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้สมาชกิในครอบครวัตระหนกัถงึความส�าคญัของครอบครวั	และสร้างเครอืข่าย 
ครอบครัวในการเฝ้าระวังยาเสพติด	ในวันเสาร์ที่	7	ธันวาคม	2562	ณ	พัทยาปาร์ค	บีช	รีสอร์ท	
จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวน	 โดยส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ด�าเนินกิจกรรมโครงการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	โดยท�าการตรวจปัสสาวะให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องเทศบาล 
เมืองบ้านสวน	เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นจิตส�านึกของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้ห่างไกล
ยาเสพตดิ	สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลทีต้่องการให้บคุลากร
ของรัฐไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ณ	วันที	่11	ธันวาคม	2562

	 สถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดชลบุรี	 ได้มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
เป็นจ�านวนมาก	ท�าให้มคีวามต้องการในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมากขึน้เช่นกัน	ทางเทศบาล
เมืองบ้านสวนได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ	 จึงได้มีการจัดท�าโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น�้าเศรษฐกิจ
ทางทะเล	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	โดยปล่อยพันธุ์ปลากะพง	ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์น�้า	ณ	สะพานชลมารควิถี	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2562	
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บริจาคโลหิต ในโครงการสร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต ประจ�าปี 2563

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคน�้าดื่ม/น�้าแข็ง/ตู้น�้าหยอดเหรียญ

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Big Cleaning Day เมืองบ้านสวน

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานแกนน�าสุขภาพ 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ

	 การบริจาคโลหิต	 คือ	 การช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นการต่อชีวิตที่ส่งผลให้หลายคนมีชีวิตรอด
ปลอดภยั	เทศบาลเมืองบ้านสวน	จงึได้จดัโครงการ
สร้างกุศลด้วยใจ	 ถวายด้วยจิต	ประจ�าปี	 2563	
เพื่อเป็นการท�าความดี	 น้อมจิตร�าลึก	 ส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ	 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมพิล
อดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 เมื่อวันที่	
13	 ธันวาคม	2562	ณ	หน่วยรับบริจาคโลหิต	
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี	 3	 จังหวัดชลบุร	ี
สภากาชาดไทย	

	 การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสุขาภิบาลน�้า	
เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงได้จัดโครงการส่งเสริม
ความปลอดภยัให้กบัผู้บริโภคน�า้ดืม่/น�า้แข็ง/ตูน้�า้
หยอดเหรียญ	 เพื่อตรวจสอบคุณภาพตู้น�้าหยอด 
เหรียญให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคและสาร 
ปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค	 จึงจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
จะมีน�า้ดื่มที่สะอาดในการบริโภค

	 การรองรับสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	 ให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเอง 
และใช้ชวีติให้เกดิประโยชน์พร้อมมคีวามสุข	จงึได้ด�าเนนิโครงการพฒันาศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติ 
ผู้สูงอายุ	 โดยแบ่งเป็น	2	 รุ่น	คือ	 วันที	่ 17	ธ.ค.62	และ	19	ธ.ค.62	ซึ่งมีกิจกรรมศึกษาดูงาน	 
ณ	 เทศบาลต�าบลตลาดเกรียบและเทศบาลเมืองอโยธยา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โดยศึกษา 
ดูงานเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ	 นอกจากน้ียังได้	 ศึกษาและเยี่ยมชม 
ผลติภณัฑ์ชมุชน	ซึง่เป็นภมูปัิญญาชาวบ้าน	เช่น	การท�าชามะเขอืพวง	และวธิกีารท�าสเปรย์สมนุไพร
นวดคลายเส้นพร้อมทั้งสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่างๆ	

	 Big	Cleaning	Day	“เมืองบ้านสวน	ถนนสะอาด	สวยงาม	ปลอดภยั”	ณ	บรเิวณถนนพระยาสจัจา	 
ต�าบลบ้านสวน	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	ระยะทางรวม	2	กิโลเมตร	เพื่อเป็นการปรับปรุง
ภูมิทัศน์	 และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด	 สวยงาม	 เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาชนที่เดินทางมา 
ท่องเที่ยวทั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	 และพื้นที่ใกล้เคียง	 ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า	 
ต้อนรับปีใหม่	2563	และเป็นการบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง	PM	2.5	ที่ขณะนี้มีปริมาณสูงขึ้น

	 การด�าเนินงานของส�านักงานหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	 เกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	การฟื้นฟูสมรรถภาพ	จึงได้จัดโครงการบริหารจัดการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพกองทุนฯแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงาน 
ของคณะกรรมการกองทุนฯ	 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพสูงต่อไป	 ซึ่งได้จัดอบรม 
ในวันที่	23	–	24	ธ.ค.	2562	ณ	โรงแรมริเวอร์ไซด	์กทม.

	 เมื่อวันที่	 9	 มกราคม	 2563	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
การด�าเนินงานแกนน�าสุขภาพ	 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพรองรับสังคมผู ้สูงอายุ	 ประจ�าปี 
งบประมาณ	2563	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แกนน�าสุขภาพสามารถดูแล	และพัฒนา
แนวทางการด�าเนนิงานด้านสขุภาพทีเ่หมาะสม	เพือ่รองรับต่อจ�านวนประชากรผูส้งูอายทุีม่จี�านวน
มากขึ้น	 และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ไม่เป็นภาระต่อบุตรหลาน	หรือชุมชน	น�าไปสู ่
สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป	 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ 
เมอืงชลบรุ	ีมาเป็นวิทยากรให้ความรูใ้นครัง้นี	้ณ	ห้องประชมุยงูร�าแพน	ชัน้	5	อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน
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1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด คสล.
ห้วยทวน ตัง้แตถ่นนพงษ์ประเสรฐิถึงถนนบายพาส หมู่
ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน และหมู่ที่ 1 ต�าบลหนองข้างคอก  
ในวงเงินงบประมาณ	37,762,000	บาท	 มีปริมาณงานก่อสร้าง
ปรับปรุงดังนี้	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�า้เปิด	คสล.	ช่วงที่	1	กว้าง	 
2.50	–	4.40	เมตร	ยาว	545.00	เมตร	ลกึ	0.50	–	2.50	เมตร	ช่วงที	่2	 
กว้าง	4.00-	5.00	 เมตร	 ยาว	1,198.00	 เมตร	 ลึก	2.50	 เมตร	 
การก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าบริเวณดังกล่าว	 เพื่อแก้ปัญหา 
การเกดิน�า้ท่วมขงัทีเ่กดิจากการตืน้เขนิของทางระบายน�า้เดมิ	และเพือ่ 
เป็นการเร่งการระบายน�้าออกจากเส้นทางการระบายน�้าบริเวณ 
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น	ป้องกันไม่ให้เกิดการน�้าท่วมขัง
ในพื้นที่

	 ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า	-	ต้อนรับปีใหม่หรอื	7	วนั	อนัตราย	ประชาชนจะเดนิทางไป	-	กลับภมูลิ�าเนา
เป็นจ�านวนมาก	ซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกันกับการเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงปีใหม่นี	้	เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงได้
ตั้งจุดให้บริการประชาชนขึ้น	ในระหว่างวันที	่27	ธันวาคม	2562	ถึงวันที่	2	มกราคม	2563	ที่ผ่านมา	
บริเวณสี่แยกไฟแดงทุ่งสระ	ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี	 เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้และร่วมรณรงค ์
เมาไม่ขับ	 ให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย	 โดยนายชัยเดช	 ชิตวิเศษ	 รองนายกเทศมนตร	ี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	 และหัวหน้าส่วนราชการ	 ร่วมตรวจเยี่ยม	ณ	 จุดบริการ
ประชาชนในครั้งนี้ด้วย

	 ในช่วงเดือนมกราคม	-	 เมษายน	ของทุกปี	 จะเป็นช่วงที่อากาศแห้งและสภาพอากาศปิด	ที่ผ่านมา 
มักมีการลักลอบเผาขยะ	วัชพืช	สิ่งของเหลือใช้ในชุมชน	รวมไปถึงวัสดุทางการเกษตรต่างๆ	ซึ่งการกระท�า 
ในลักษณะนี้ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออ�านวยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นได้	 ซึ่งจะ 
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน	ที่อยู่อาศัย	 และหมอกควันจากการเผาขยะยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของประชาชนโดยตรงอีกด้วย	จึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาขยะหรือวัชพืช	สิ่งของอื่นๆ	ทุกชนิด
ก่อนที่จะเกิดการสูญเสีย	หากพบเห็นการเผาขยะสามารถแจ้งได้ที่	 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ศูนย์บ้านสวน	 หมายเลขโทรศัพท์	 038-282153	 และศูนย์มาลัยทอง	 
หมายเลขโทรศัพท์	038-271182	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

	 เทศบาลได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณซอยเพชรบ้านสวน	 โดยต้องการ
ให้เจ้าหน้าท่ีด�าเนินการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณสามแยกกลางซอยเพชรบ้านสวน	 (แยกโลตัสบ้านสวน	 
ซอย	9)	หมู	่5	ต.บ้านสวน	เนือ่งจากบรเิวณนีม้ผีูใ้ช้รถใช้ถนนเป็นจ�านวนมาก	รวมถงึเป็นจดุทีม่ร้ีานสะดวกซือ้ 
หลายร้านอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน	 ดังนั้น	 ในช่วงเย็นเวลาหลังเลิกเรียนการจราจรจะค่อนข้างหนาแน่น	 
และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุข้ึนได้	 เจ้าหน้าท่ีเทศกิจจึงได้ด�าเนินการลงพื้นท่ีติดตั้งกระจกโค้ง 
ในบริเวณดังกล่าว	เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

	 ช่วงเดือนธันวาคม	2562	ที่ผ่านมา	 เจ้าหน้าท่ีเทศกิจได้ด�าเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์	 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	โดยในครัง้นีไ้ด้ท�าการทาสขีาว	-	แดง,	ขาว	-	เหลอืง,	ขาว	-	ด�า	บรเิวณถนน	 
วรัิชศิลป์	และถนนพระยาสัจจา	เช่น	หน้าโรงเรยีนชลราษฎรอ�ารุง	เกาะกลางถนน	และบรเิวณจุดเส่ียงอ่ืนๆ	
ทีเ่กดิอบุตัเิหตขุึน้บ่อยครัง้	เพือ่เป็นการปรบัปรงุภมูทิศัน์	รวมทัง้ช่วยลดปัญหาด้านการเกดิอบุตัเิหตบุนท้อง
ถนนอีกทางหนึ่ง	ซึ่งเจ้าหน้าที่จะด�าเนินกิจกรรมนี้เป็นประจ�าทุกเดือน

2. โครงการกอ่สร้างปรับปรุงทางเท้าถนนบา้นสวน 11
หมู่ที่  1 ,  หมู่ที่  6  ต�าบลบ้านสวน และหมู่ ท่ี  4  
ต�าบลหนองข้างคอก ในวงเงินงบประมาณ	4,369,000	บาท	
มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้	ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า	ช่วงที่	1	 
(ฝั่งโรงเรียนบ้านหนองตะโก)	 กว้าง	 0.90-	3.30	 เมตร	 ยาวรวม	
1,633.00	เมตร	ชวงที	่2	(ฝ่ังวดัใหม่บ้านสวน)	กว้าง	1.20	–	2.20		เมตร	 
ยาวรวม	1,103.00	 เมตร	พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า	1,367.00	
ตารางเมตร	 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของบริเวณดังกล่าว	 
และเพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้า 
ในพื้นที่ในการสัญจรไปมา

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน�้า บรเิวณ
ถนนสุขุมวทิตัดกับถนนบ้านสวน - สุขุมวทิ 17 หมู่ที่ 3  
ต�าบลบ้านสวน	 ในวงเงินงบประมาณ	 7,009,929.89	 บาท	 
มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน�้า
เหลี่ยม	คสล.	ชนิด	2	ช่องทาง	ขนาด	1.20	x	1.20	เมตร	ยาวรวม	
249.00	เมตร	พร้อมบ่อ	SUMP	4	บ่อ	เพือ่เป็นการแก้ปัญหาน�า้ท่วมขัง	 
เนื่องจากเมื่อมีปริมาณน�้าฝนที่ตกลงมาเป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้มี 
น�้าท่วมขังอยู่ถนนเพียงฝั่งเดียว	 โดยมีการขุดท่อเพื่อเป็นทางลอด
ระบายน�้าออกจากพื้นที่ถนนเส้นดังกล่าว

เทศบาลเมืองบ้านสวนตั้งจุดให้บรกิารประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

รณรงค์งดการเผาขยะ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ติดตั้งกระจกโค้ง 
บรเิวณกลางซอยเพชรบ้านสวน (แยกโลตัสบ้านสวน ซอย 9) หมูที่ 5

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ด�าเนินโครงการจิตอาสา
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บรเิวณถนนพระยาสัจจา
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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	531,994,500.00	

-399,336,380.47	

	264,000.00	

	251,000.00	

	1,498,180.46	

	2,013,180.46	

	10,750,000.00	

-8,736,819.54	

	-	

	-	

	-	

	-			

	-			

	-			

	-	

	-	

	-	

	-			

	200,000.00	

-200,000.00	

	16,229,206.18	

	41,676,623.27	

	27,108,555.90	

	85,014,385.35	

	332,400,000.00	

-247,385,614.65	

	39,760,416.11	

	1,270,860.00	

	-	

	41,031,276.11	

	120,000,000.00	

-78,968,723.89	

	83,200.00	

	327,980.00	

	146,800.00	

	557,980.00	

	1,950,000.00	

-1,392,020.00	

	58,133,948.23	

	44,699,786.43	

	29,883,691.96	

	132,717,426.62	

	531,994,500.00	

-399,277,073.38	

	616,939.00	

	577,393.00	

	571,878.60	

	1,766,210.60	

	6,690,500.00	

-4,924,289.40	

	-	

	59,307.09	

	-	

	59,307.09	

	-			

	59,307.09	

ช่วงเวลาเบิกจ่าย
ฝ่าย

การเมือง
ลูกจ้าง
ประจ�า

ข้าราชการ ภารกิจ-ทั่วไป
เงินวิทยฐานะ ค่าใช้สอยค่าตอบแทน ค่าวัสดุ

งบบุคลากร งบด�าเนินการ

การเบิกจ่าย

เงินเดือน/ค่าจ้างประจ�า ค่าจ้างชั่วคราว

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
รวม	

ตามเทศบัญญัติรายจ่ายอื่น งบกลาง ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

ยอดรวมค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ	13.46	ของเทศบัญญัต	ิ(ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)

	510,107.82	

	595,133.19	

	512,291.92	

	1,617,532.93	

	6,990,000.00	

-5,372,467.07	

	131,010.00	

	131,010.00	

	131,010.00	

	393,030.00	

	1,586,520.00	

-1,193,490.00	

	-	

	-	

	-	

	-			

	130,000.00	

-130,000.00	

	38,500.00	

	314,081.00	

	205,620.00	

	558,201.00	

	12,257,200.00	

-11,698,999.00	

	-	

	-	

	-	

	-			

	126,000.00	

-126,000.00	

	-	

	4,100.00	

	201,480.00	

	205,580.00	

	22,915,160.00	

-22,709,580.00

	279,299.80	

	1,240,206.67	

	3,290,916.35	

	4,810,422.82	

	53,958,714.00	

-49,148,291.18	

	-	

	-	

	-	

	-			

	129,804,856.00	

-129,804,856.00	

	113,406.90	

	954,584.84	

	450,570.34	

	1,518,562.08	

	30,711,995.00	

-29,193,432.92	

	17,166,547.92	

	30,516,383.63	

	23,928,210.43	

	71,611,141.98	

	531,994,500.00	

-460,383,358.02	

	5,950,393.71	

	5,935,286.66	

	6,011,956.79	

	17,897,637.16	

	79,651,794.00	

-61,754,156.84	

	7,164,477.27	

	7,285,960.27	

	9,720,630.03	

	24,171,067.57	

	112,451,520.00	

-88,280,452.43	

	2,471,172.42	

	2,438,545.00	

	2,510,555.00	

	7,420,272.42	

	50,679,180.00	

-43,258,907.58	

	-	

	11,109,296.00	

	385,000.00	

	11,494,296.00	

	23,153,801.00	

-11,659,505.00	

ต.ค.-62

พ.ย.-62

ธ.ค.-62

จ่ายรวมต้ังแต่ต้นปี

งบประมาณต้ังไว้

ผลต่างจากงบประมาณ

	508,180.00	

	508,180.00	

	508,180.00	

	1,524,540.00	

	7,577,760.00	

-6,053,220.00	

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงนิเดอืนฝ่ายการเมอืง,  1,524,540.00 , 2%

เงนิเดอืนขา้ราชการ, 7,420,272.42 , 10%

คา่จา้งประจํา, 393,030.00 , 1%

คา่จา้งพนักงานจา้ง,  17,897,637.16 , 25%

คา่ตอบแทน, 558,201.00 , 1%

คา่ใชส้อย,  4,810,422.82 , 7%

คา่วัสด,ุ 1,518,562.08 , 2%

คา่สาธารณูปโภค, 1,617,532.93 , 2%

เงนิอดุหนุน,  11,494,296.00 , 16%
รายจ่ายอื�น, - , 0%

งบกลาง,  24,171,067.57 , 34%

คา่ครภุัณฑ์ , 205,580.00 , 0%

คา่ที�ดนิและส ิ�งกอ่สรา้ง, - , 0%

เงนิอดุหนุนระบุวัตถปุระสงค/์
เฉพาะกจิ, 

59,307.09 , 0%

รายจา่ย ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

-	,	0%

เงินเดือนฝ่ายการเมือง
1,524,540.00	,	2%

เงินเดือนข้าราชการ		 
	7,420,272.42	,	10%

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 
17,897,637.16	,	25%

ค่าตอบแทน
558,201.00		,	1%

ค่าใช้สอย
	4,810,422.82		,	7%

ค่าวัสดุ
1,518,562.08	,	2%

รายจ่ายอื่น
-	,	0%

งบกลาง
24,171,067.57	,	34%

ค่าครุภัณฑ์	
205,580.00	,	0%

เงินอุดหนุน	
11,494,296.00	,	16%

ค่าจ้างประจ�า
393,030.00	,	1%

รายจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
	59,307.09	,	0%

ค่าสาธารณูปโภค	
1,617,532.93	,	2%

ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีท้องที่

ต.ค. 62

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

รวม

	1,004,871.94	

	502,039.67	

	524,561.00	

	2,031,472.61	

16

11

18

	45	

17

10

22

	49	

9

10

4

	23	

	4,801	

	4,724	

	4,750	

	14,275	

4,843

4,755

4,794

	14,392	

	32,387.00	

	16,060.40	

	22,484.00	

	70,931.40	

	142,328.00	

	18,003.00	

	10,752.00	

	171,083.00	

	462,790.00	

	448,050.00	

	373,070.00	

	1,283,910.00	

1,642,376.94

984,153.07

930,867.00

	3,557,397.01	

เงินนอกงบประมาณ	(อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

การเบิกจ่าย

รวมทั้งสิ้น
งบกลาง

เงินเดือน

(ฝ่ายประจ�า)

ข้าราชการ
ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	39,538.06	

	19,769.03	

	59,307.09	

	-			

	59,307.09	

	-	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	17,166,547.92	

	30,555,921.69	

	23,947,979.46	

	71,670,449.07	

	531,994,500.00	

-460,324,050.93	

รายละเอียดรายรับ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

500,000.00 

ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ค่าธรรมเนียม

เก็บขยะ

	70,931.40	

2,031,472.61	

45 1,49	 23 14,275171,083.00

1,500,000.00 

2,500,000.00 

2,000,000.00 

1,000,000.00 

จ�านวนเงิน จ�านวนราย

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ 2563
ณ  วันที ่ 31  ธันวาคม  2562

	1,283,910.00	

จัดตั �งใหม่ 974 คําขอ

เปลี�ยนแปลง 231 คําขอ

เลกิ 243 คําขอ

แกไ้ขอื�นๆ 23 คําขอ

ส�านักงานจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลเมืองบ้านสวน
รายงานสรุปการยื่นค�าขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน 1 มกราคม 2554  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จดัตัง้ทะเบยีนพาณชิย์

เปลีย่นแปลงทะเบยีนพาณชิย์

เลกิทะเบยีนพาณชิย์

แก้ไขอืน่	ๆ	ไม่ต้องจดทะเบยีน

รวมทัง้หมด

974

231

243

23

1,471

1

2

3

4

รายการจดทะเบียนพาณิชย์ล�าดับที่ จ�านวนค�าขอ

จัดตั้งใหม่ 974 ค�าขอ

เปลี่ยนแปลง 231 ค�าขอ

เลิก 243 ค�าขอ

แก้ไขอื่นๆ 23 ค�าขอ

แก้ไขอื่นๆ
2%

จัดตั้งใหม่
66%

เลิก
17%

เปลี่ยนแปลง
16%
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เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 
จ�านวน 1 เครื่อง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
 พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. 

ภายในซอยสาธารณะ 
ข้างบ้านเลขที ่5 ตรงข้ามซอยโปษยานนท์

 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านสวน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. 

บริเวณซอยสาธารณะ 
แยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 19 

ข้างบ้านเลขที่ 55/13 หมู่ที่ 1 
ต�าบลบ้านสวน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. 

ข้างโรงเรียนบ้านหนองตะโก 
หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านสวน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
 ภายในซอยสาธารณะแยกจาก

ซอยบ้านสวน 11 ซอย 5 
(ตรงข้ามโรงเรียนสุวรรณวิทยาคาร) 

หมู่ที่ 4 ต�าบลหนองข้างคอก

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
ภายในซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 30 

หมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านสวน หมู่ที่ 1 
และหมู่ที่ 4 ต�าบลหนองข้างคอก

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 35 

หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน  
หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองข้างคอก

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 29/1 

หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองข้างคอก

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

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

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 33 

หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองข้างคอก

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 27 

หมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านสวน

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่าย
น�้าประปา

บริเวณซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 25/1 
หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่าย
น�้าประปา

บรเิวณซอยบ้านสวน-พระยาสจัจา 4/2 
หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน
ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-
เศรษฐกิจ 10 ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม 
หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทร
บริหารธุรกิจ ถึงบ้านเลขที่ 349/138 

15,500.00

329,000.00

303,000.00

236,000.00

38,000.00

749,000.00

94,000.00

65,000.00

94,000.00

339,000.00

385,000.00

110,000.00 

434,730.00

312,435.00

317,000.00

โครงการ/รายการ ค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน  จ�านวน

เงินที่โอน
ประเภท
รายจ่าย

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

โอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่

กองช่าง

เคหะและชุมชน

เคหะและชุมชน

เคหะและชุมชน

เคหะและชุมชน

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จ�านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 15,500.00 บาท มีคุณลักษณะ
ดังนี้ ก�าลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์,อัตราการเจาะกระแทกไม่น้อยกว่า  1,400 ครั้ง/นาที
- เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณะภายในเขตเทศบาล
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�านักงบประมาณ และมีความ
จ�าเป็นต้องจดัซือ้ตามราคาในท้องถิน่โดยประหยดั ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 33 ล�าดับที่ 8

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรยาวรวม 26.00 
เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 124.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�า้ ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวรวม 52.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จ�านวน
บ่อพักไม่น้อยกว่า 6 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 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�าดับที่ 1

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 -13.00 เมตร ยาวรวม 
27.60 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 215.90 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน�า้ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 30.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จ�านวนบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 3 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 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�าดับที่ 2

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 1.10-3.20 เมตร ยาวรวม 89.00 เมตร พื้นที่ด�าเนินการ ไม่น้อยกว่า 
204.00 ตารางเมตร
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 1.30-2.20 เมตร ยาวรวม 75.00 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 
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�าดับที่ 3

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 11.00 
เมตร พืน้ทีด่�าเนนิการไม่น้อยกว่า 55.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงบ้าน
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�าดับที่ 4

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวรวม 
140.00 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 713.00 ตารางเมตร ปรับปากบ่อพัก จ�านวน 14 บ่อ 
พร้อมฝาเหลก็หล่อ จ�านวน 14 ฝารายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงบ้านสวน เลขที ่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�าดับที่ 6

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 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�าดับที่ 7

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 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�าดับที่ 8

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 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�าดับที่ 9

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พืน้ทีด่�าเนนิการไม่น้อยกว่า 378.50 ตาราง
เมตร ปรับปากบ่อพัก จ�านวน 1 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 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�าดับที่ 10

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พืน้ทีด่�าเนนิการไม่น้อยกว่า 439.00 ตาราง
เมตร ปรับปากบ่อพัก จ�านวน 1 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 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�าดับที่ 11

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 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�าดับที่ 13

- 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�าดับที่ 14

- 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�าดับที่ 15

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 -7.00 เมตร ยาวรวม 
113.00 เมตร พืน้ทีด่�าเนนิการไม่น้อยกว่า 458.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านสวน เลขที่ 95/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 

หมู่ที่ 5 ต�าบลบ้านสวน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน�า้ ค.ส.ล.

 ภายในซอยบ้านสวน-เศรษฐกจิ 8 หมู่
ที่ 5 ต�าบลบ้านสวน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลาง
และก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
บริเวณถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 6 

ต�าบลบ้านสวน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน�า้ ค.ส.ล. 

ซอยสาธารณะแยกจาก
ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 (ซอย 12)
 เชื่อมซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 ซอย 4 

หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองรี

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้า
ประปา

บริเวณซอยสาธารณะแยกจาก
ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 (ซอย 12)
 เชื่อมซอยบ้านสวนเศรษฐกิจ 30 ซอย 4 

หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองรี

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 3 

หมู่ที่ 10 ต�าบลบ้านสวน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
 พร้อมวางท่อระบายน�า้ ค.ส.ล. ภายใน
ซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน 

- เลี่ยงเมือง 10 หมู่ที่ 10 
ต�าบลบ้านสวน (ต่อจากถนนเดิม)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
 บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 10 

หมู่ที่ 10 ต�าบลบ้านสวน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 8 

หมู่ที่ 10 ต�าบลบ้านสวน

โครงการอดุหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
จังหวัดชลบุ รี  เพื่อขยายเขตไฟฟ ้า

สาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะ
แยกจากซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 
(ซอย 12) เชือ่มซอยบ้านสวน-เศรษฐกจิ 

30 ซอย 4 หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองรี

โครงการประกวดมารยาทไทย

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ร่วมใจประกวดคัดลายมือ

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
หัวข้อ“บ้านสวนเมืองในฝันที่ฉันอยาก

ให้เป็น”

613,000.00

76,000.00

3,689,000.00

329,746.00

88,000.00

346,000.00

351,000.00

98,000.00

609,257.43

450,000.00

26,000.00

45,000.00

15,000.00

โครงการ/รายการ ค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน  จ�านวน

เงินที่โอน
ประเภท
รายจ่าย

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ

ราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ

ราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

เคหะและชุมชน

เคหะและชุมชน

เคหะและชุมชน

โอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่

กองการศึกษา

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

การศึกษา

1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 8 ล�าดับที่ 17

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.70 - 6.00 เมตร ยาวรวม 
84.00 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 338.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 84.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จ�านวนบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 8 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 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�าดับที่ 18

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลาง และก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พื้นที่ด�าเนินการไม่
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�าดับที่ 19

- เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.50 - 6.00 เมตร ยาวรวม 
301.00 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 1,580.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 2 ฝั่ง ยาวรวม 602.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน 
(จ�านวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 58 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 58 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 98/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 9 ล�าดับที่ 20

- 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�าดับที่ 22

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 94.00 ตาราง
เมตร ปรับปากบ่อพัก จ�านวน 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�าดับที่ 24

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 47.00 
เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 183.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 47.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จ�านวนบ่อพักไม่
น้อยกว่า 5 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 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�าดับที่ 25

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 315.50 ตาราง
เมตร ปรับปากบ่อพัก จ�านวน 4 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�านวน 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�าดับที่ 26

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 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�าดับที่ 27

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี ด�าเนินการดังต่อไปนี้
แผนกแรงต�่าภายนอก
   - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จ�านวน 11 ต้น
   - ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จ�านวน 4 เส้น,ระยะทางประมาณ 
325 เมตร
แผนกหม้อแปลงภายนอก
   - ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ
   - ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต้นหม้อแปลง
แผนกไฟสาธารณะภายใน
   - ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จ�านวน 1 เส้น, ระยะทางประมาณ 
325 เมตร
   - ติดตั้งดวงโคมไฟทาง LED ขนาด 20 วัตต์ จ�านวน 8 ดวงโคม 
แผนกแรงสูงภายนอก
   - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จ�านวน 2 ต้น
   - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จ�านวน 5 ต้น
 - ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จ�านวน 3 เส้น, ระยะทางประมาณ 

140 เมตร (การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคม และด�าเนินการติดตั้งให้)เป็นจ�านวนเงิน 609,257.43 
บาท ตามหนงัสอืการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัชลบรุ ีที ่มท 5310.18/ชบ 1339 ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 
2562

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 10 ล�าดับที่ 21

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างท�ารูปเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับบริการค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายโครงการทาสีตีเส้นสนามกีฬาภายในลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวนและเส้นทาง
เดิน-วิ่ง บริเวณส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นเงิน 429,000 บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 22 ล�าดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดมารยาทไทย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าโล่รางวลั 
ค่าเงินรางวัลส�าหรับผู้ชนะการแข่งขัน ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 14 ล�าดับที่ 1

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

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดวาดภาพระบายสีหวัข้อ“บ้านสวนเมอืงในฝันทีฉ่นัอยากให้
เป็น” เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล ค่าเงินรางวัลส�าหรับผู้ชนะการแข่งขัน ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (กันเงิน)

อนุมัติเมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านสวน อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
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โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก�าลังกาย
กลางแจ้งและเครือ่งเล่นสนามกลางแจ้ง
บรเิวณส�านกังานเทศบาลเมอืงบ้านสวน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา

รถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ 
จ�านวน 1 คัน

โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2  

และทางเท้าพร้อมคันหิน

โครงการตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติย์
อาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมือง

บ้านสวน 

เครื่องเติมอากาศ (Ejector Pump 
single operated) จ�านวน 1 ตัว

เตียงควิก จ�านวน 2 ตัว

รถยนต์ดับเพลิง จ�านวน 2 คัน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ 

เพื่อเป็นลานออกก�าลังกาย  
หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสวน

โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน 
ซอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 

โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย 
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก
จ�านวน 3 ตู้

โต๊ะท�างาน จ�านวน 4 ตัว

โครงการปรับปรุงป้ายชุมชน

เครื่องพ่นหมอกควัน จ�านวน 2 เครื่อง

2,604,000.00

403,500.00

1,960,000.00

566,000.00

5,221,000.00

95,230.00

5,200.00

11,000,000.00

932,000.00

495,000.00

816,500.00

11,550.00

17,160.00

275,000.00

150,000.00

35,109,808.43

โครงการ/รายการ โครงการ/รายการค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน แผนงาน จ�านวน

เงินที่โอน
 จ�านวน
เงินที่โอน

ประเภท
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ

และขนส่ง

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ครุภัณฑ์ส�านักงาน

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ครุภัณฑ์เครื่องดับ
เพลิง

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ

ครุภัณฑ์การเกษตร

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

การศึกษา

โอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่

ล�านักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป

การรักษา

ความสงบภายใน

บริหารงานทั่วไป

การรักษา

ความสงบภายใน

การรักษา

ความสงบภายใน

โอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่

ส�านักการคลัง

บริหารงานทั่วไป

โอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่

กองวิชาการและ

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

โอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่

กองสวัสดิการ

สังคมสร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

โอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุข

1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 16  ล�าดับที่ 1

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซ้ือเครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้งและเครื่อง
เล่นสนามกลางแจ้งบริเวณส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน จ�านวน 15 รายการ ประกอบด้วย
1.ชุดบริหารข้อเท้าและเข่า 2 สถานี จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 180,000.00 บาท
2.เครื่องฝึกก้าวเดิน 2 สถานี จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 200,000.00 บาท
3.ชุดอุปกรณ์จักรยานบริหารหน้าท้อง 2 สถานี จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 180,000.00 บาท
4.ชุดบริหารหัวไหล่และหน้าอก แบบดึงลง 2 สถานี จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 234,000.00 บาท
5.ชุดเตียงซิทอัพ 2 สถานี จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 184,000.00 บาท
6.ลูกตุ้มแกว่งตัว 2 สถานี จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 180,000.00 บาท
7.จักรยานก้าวเดิน 2 สถานี จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 198,000.00 บาท
8.ชุดจักรยานเอนปั่นบริหารขา ข้อเข่า(มีการ์ดสายพาน) 2 สถานี จ�านวน 1 ชุด ชุดละ

270,000.00 บาท
9.ชุดจักรยานนั่งปั่นบริหารขา ข้อเข่า(มีฝาครอบ) 2 สถานี จ�านวน 1 ชุด

ชุดละ 280,000.00 บาท
10.ชุดล้อหมุนคู่ บริหารหัวไหล่ 2 สถานี จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 240,000.00 บาท
11.เครื่องเล่นสนามชุดจักรยานสามเกลอ จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 64,000.00 บาท
12.เครื่องเล่นสนามชุดปีนป่ายหอยทาก จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 80,000.00 บาท
13.เครื่องเล่นสนามชุดถ้วยหมุนวงแหวน จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 70,000.00 บาท
14.เครื่องเล่นสนามชุดกระดานกระดก 6 ที่นั่ง จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 80,000.00 บาท

 15.เครื่องเล่นสนามชุดรวมปีนป่ายโหนตัว และกระดานลื่น จ�านวน 1 ชุด ชุดละ 164,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,604,000.00 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก�าหนด
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีสุขภาวะที่ดี
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�านักงบประมาณ และมีความ
จ�าเป็นต้องจดัซือ้ตามราคาในท้องถิน่โดยประหยดั ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 23 ล�าดับที่ 2

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ�านวน 4 รายการ ประกอบด้วย
 1.ชดุแป้นบาสเกตบอลโครงเหลก็มล้ีอเลือ่น พร้อมแป้นพลาสติกหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.และแป้นห่วง
พร้อมตาข่าย 4 อัน อันละ 66,000.00 บาท

2.เสาประตูโกว์ฟุตซอลโครงเหล็ก ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
จ�านวน 2 คู่ คู่ละ 29,500.00 บาท

3.เสาอเนกประสงค์ มล้ีอเลือ่นปรบัระดบัได้ ส�าหรบัตดิตัง้ตาข่ายตะกร้อ จ�านวน 2 คู ่คูล่ะ 36,000.00 บาท
4.รถเข็นตะแกรงเหล็กส�าหรับใส่อุปกรณ์กีฬา ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า

70 เซนติเมตร 1 คัน คันละ 8,500.00 บาทรวมเป็นเงิน 403,500.00 บาท 
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีสุขภาวะที่ดี
- ซึง่เป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่มกี�าหนดไว้ในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส�านักงบประมาณ และมคีวามจ�าเป็น
ต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัเพิม่เติม คร้ังที ่1/2562 
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 24 ล�าดับที่ 3

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ จ�านวน 1 คัน คันละ 1,960,000.00 บาท  
มีคุณลักษณะดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี 
- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�านักงบประมาณ และมีความ
จ�าเป็นต้องจดัซือ้ตามราคาในท้องถิน่โดยประหยดั ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 31 ล�าดับที่ 5

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2  จ�านวน 1 ป้ายพร้อม
ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 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�าดับที่ 2

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
1.แผงโซล่า 330 Wp จ�านวน 288 แผง
2.อินเวอร์เตอร์ 27.6 KW จ�านวน 3 ตัวพร้อมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมงบประมาณในการด�าเนินการ รวมทั้งสิ้น 5,221,000.00 บาท 
- ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณบนหลังคาอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน
เพื่อช่วยในการลดการใช้พลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�านักงบประมาณ และมีความ
จ�าเป็นต้องจดัซือ้ตามราคาในท้องถิน่โดยประหยดั ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 29 ล�าดับที่ 3

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศ (Ejector Pump single operated)  จ�านวน 1 ตัว ๆละ             
95,230.00 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 3.7 กิโลวัตตต์ 380 โวลต์ 1,500 รอบ/นาที 
- เป็นครภุณัฑ์เฉพาะส่วนราชการ ส�านกัปลดัเทศบาล เพือ่เตมิอากาศในบ่อบ�าบดัน�า้เสยีของอาคาร
อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�านักงบประมาณ และมีความ
จ�าเป็นต้องจดัซือ้ตามราคาในท้องถิน่โดยประหยดั ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่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 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงควิก จ�านวน 2 ตัว ตัวละ 2,600.00 บาท รวมเป็นเงิน 5,200.00 บาท 
มีคุณลักษณะดังนี้  มีขนาด 3 ฟุต สามารถพับเก็บได้ มีล้อเลื่อน
- เป็นครุภัณฑ์เฉพาะส่วนราชการ ส�านักปลัดเทศบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ สถานที่
ราชการใช้ส�าหรับพักเวรระหว่างปฏิบัติหน้าที่    
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�านักงบประมาณ และมีความ
จ�าเป็นต้องจดัซือ้ตามราคาในท้องถิน่โดยประหยดั ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่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 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซือ้รถยนต์ดบัเพลงิ จ�านวน 2 คนั คนัละ 5,500,000 บาท รวมเป็นเงนิ 11,000,000 
บาท มีคุณลักษณะดังนี้ รถยนต์ดับเพลิง ขนาดรถยนต์ไม่น้อยกว่า240 แรงม้า ถังบรรจุน�้ามีความจุ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ถังบรรจุโฟมไม่น้อยกว่า 400 ลิตร เป็นรถยนต์ดับเพลิงที่ออกแบบส�าหรับ
ใช้ในการระงบัและป้องกนัอคัคภียั เป็นรถยนต์ดบัเพลงิชนดิมถีงัน�า้และถงัโฟมอยูใ่นตวั ตดิตัง้เครือ่ง
สูบน�้าดับเพลิงขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถสูบส่งน�้าได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที ของ
ตัวรถติดตั้งแท่นหัวฉีดน�า้/โฟม มีตู้เก็บอุปกรณ์ที่มีประตูปิด-เปิด พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจ�าตัว
รถครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานที่ออกแบบ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
- เพื่อใช้ในการระงับและป้องกันอัคคีภัย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�านักงบประมาณ และมีความ
จ�าเป็นต้องจดัซือ้ตามราคาในท้องถิน่โดยประหยดั ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 30 ล�าดับที่ 4

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นที่ลาน ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 72 เมตร 
พืน้ทีด่�าเนนิการไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงบ้านสวน 
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�าดับที่ 1

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนนซอยในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนจ�านวน 
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�าดับที่ 1

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการตดิตั้งป้ายชือ่ซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองบา้นสวน จ�านวน 31 ป้าย 
มรีายละเอยีดดงันี ้โครงป้าย และฐานโคนเสา ชนดิเหลก็หล่อ โลโก้เทศบาล,แผ่นป้ายชนดิอะลมูเินยีม 
( 2 แผ่น ) พร้อมผนึกแผ่นสะท้อนแสงและข้อความ,เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาด 4 นิ้ว,ฐานคอนกรีต
ตอหม้อใต้ดนิ พร้อมขดุปักตดิตัง้ รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงบ้านสวน เลขที ่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�าดับที่ 2

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จ�านวน 3 ตู้ ตู้ละ 3,850.00 บาทรวมเป็นเงิน  
11,550.00 บาท คุณลักษณะดังนี้ ภายในแบ่งเป็น 3 ช่อง มีกุญแจล็อคลิ้นชัก พร้อมกัน 3 ลิ้นชัก
และตู้เหล็กมีการเคลือบป้องกันสนิม
- เป็นครภุณัฑ์ทีใ่ช้เฉพาะส่วนราชการส�านกัการคลงั เพือ่ใช้ในการปฏบัิตงิานเกบ็เอกสารทางราชการ
ของฝ่ายการเงินและบัญชี
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�านักงบประมาณ และมีความ
จ�าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาในท้องถิน่โดยประหยัด ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่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 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท�างาน จ�านวน 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  
- เป็นครภุณัฑ์ทีใ่ช้เฉพาะส่วนราชการกองวชิาการและแผนงาน เพือ่อ�านวยความสะดวกในการปฏบิตัิ
หน้าที่ของบุคลากรในกองวิชาการและแผนงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน 
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก�าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�านักงบประมาณ และมีความ
จ�าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาในท้องถิน่โดยประหยัด ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่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 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรงุป้ายชมุชน พร้อมตดิตัง้ในบรเิวณเขตชมุชน ให้ครอบคลมุทกุชมุชนในเขต
เทศบาล จ�านวน 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�าดับที่ 1

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ�านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 75,000.00 บาท เป็นจ�านวนเงิน 
150,000.00 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ ก�าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า หรือ 18.64 กิโลวัตต์ 
สามารถฉีดพ่นสารเคมี ได้ตั้งแต่ 8 - 42 ลิตรต่อชั่วโมงหัวฉีดปรับได้  4 ระดับ ถังบรรจุสารเคมีและ
ถังบรรจุน�้ามันเชื้อเพลิงท�าด้วยโลหะสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน ท่อพ่นน�้ายาท�าด้วย เหล็กพิเศษ
มีน�้าหนักเบา ทนความร้อนและการท�าลายของสารเคมี มีรูระบายความร้อน มีเอกสารรับรอง
มาตรฐานการผลิต
- ใช้ในภารกจิของงานป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อ เพือ่ให้ได้เครือ่งพ่นหมอกควนัทีม่ปีระสิทธภิาพและ
เกิดความทนทานในการใช้งาน ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การควบคุมโรคติดต่อที่มียุงและ
แมลงเป็นพาหะน�าโรค จงึจ�าเป็นต้องจดัซ้ือครภุณัฑ์ทีม่คีณุสมบัตนิอกเหนอืจากบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- ซึง่เป็นครภุณัฑ์ทีม่กี�าหนดไว้ในบัญชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ์ ส�านกังบประมาณ โดยตัง้งบประมาณ
มากกว่าที่ก�าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�านักงบประมาณ 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�าดับที่ 1

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

สแกนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
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ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
ถนนพระยาสัจจา	ต�าบลบ้านสวน	
อ�าเภอเมืองชลบุร	ี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

โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองบ้านสวน 
ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

เข้าร่วมโครงการ
บ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจ�าปี 2563

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

     ภายในงานพบกับกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่
การถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์	
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น	
การบรรยายให้ความรู้	
การมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุสุขภาพด	ี
การแสดงของผู้สูงอายุ	
การรดน�้าขอพรผู้สูงอาย	ุ						
บริการนวดผ่อนคลาย	
บริการตัดผม	
การมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ	

	 ด้วยกรมบญัชกีลางได้ร่วมมอืกบักรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิน่	เชือ่มโยงข้อมลูระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลู
เบีย้ยงัชพีของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่กบัระบบบรูณา
การฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม	(e-Social	Welfare)			ของกรม
บัญชีกลาง		โดยกรมบัญชีกลาง	จะท�าหน้าที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้งูอาย	ุและเบีย้ความพกิารแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่		
เริ่มตั้งแต่	เดือน	มกราคม	2563	เป็นต้นไป

จะมีก�ำหนดจ่ำยทุกวันที่ 10 ของเดือน หำกเดือนใดวันที่ 10 
ตรงกับวันหยุดรำชกำรจะจ่ำยในวันท�ำกำรก่อนวันหยุดนั้น

	 ในการนี	้เทศบาลเมืองบ้านสวน	ขอแจ้งก�าหนดการรบัเงนิ
เบีย้ยังชพี	ประจ�าเดือน	มกราคม	ถงึเดือนกนัยายน	พ.ศ.	2563	
ดังนี้

	 						เทศบาลเมืองบ้านสวน	จึงขอแจ้งผู้มีสิทธิทุกท่านตรวจ
สอบการโอนเงนิ	ตามก�าหนดการดังกล่าว		โดยในวันท่ี	11	ของ
ทุก	ๆ	เดือน	หากผู้มีสิทธิท่านใดมิได้รับการโอนเงิน	จากกรม
บัญชีกลางในแต่ละเดือน	 ให้ด�าเนินการติดต่อเทศบาลเมือง
บ้านสวน	 เพื่อด�าเนินการแก้ไขข้อมูล	 และเทศบาลเมืองบ้าน
สวน	จะส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง	เพื่อกรมบัญชีกลาง	จะ
ได้ด�าเนินการโอนเงินตกเบิกให้ท่านในเดือนถัดไป

หมายเหตุ หากผู้สูงอายุ	หรือคนพิการ	ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
	 ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

กรุณาติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน 
โทรศัพท์ 0 3818 4555 ต่อ 4203

เพื่อตรวจสอบข้อมูล และโอนเงินตกเบิกให้ในเดือนถัดไป

กำรรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
และเบี้ยควำมพิกำร

เดือน

มกราคม		 2563

กุมภาพันธ์	 2563

มีนาคม	 2563

เมษายน		 2563

พฤษภาคม		 2563

มิถุนายน		 2563

กรกฎาคม		 2563

สิงหาคม		 2563

กันยายน		 2563

ก�าหนดการโอนเงิน

10		 มกราคม		 2563

		7		 กุมภาพันธ์		 2563

10		 มีนาคม		 2563

10		 เมษายน		 2563

		8		 พฤษภาคม		 2563

10		 มิถุนายน		 2563

10		 กรกฎาคม		 2563

10		 สิงหาคม		 2563

10		 กันยายน		 2563

O38 - 184555 ต่อ 8
O64 - 24OO463

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน

เอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร ดังนี้

1. อายุครบ		20	ปีบริบูรณ	์และ	ไม่เกิน	65	ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
5. มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	ติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า	1	ปี	นับถึงวันที่สมัคร
6. ต้องมีความประพฤติดี	และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ

ของสมาคม

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบรายงานกิจการในรอบป  ี
ที่ผ ่านมาของสมาคม พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได ้ รายจ ่าย  
บัญชีงบดุล ปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีส่วนแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น ในการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน 
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยให้มา 
ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน	 จัดตั้งขึ้นเพื่อท�าการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ	 หรือจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลซ่ึงถึงแก่ความตาย	 โดยมิได้
ประสงค์จะหาก�าไร	หรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน	

1. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน	หรอืส�าเนาบตัรประจ�าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	จ�านวน	1	ฉบับ

2. ส�าเนาทะเบียนบ้านจ�านวน	1	ฉบับ
3. รูปถ่าย	1	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป
4. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง	 จากสถานพยาบาล

ของรัฐ	ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
5. เงนิค่าสมคัร	จ�านวน	100	บาท	(จ่ายคร้ังเดยีวในวนัสมัคร)
6. 	เงินค่าบ�ารุง	จ�านวน	50	บาท	(จ่ายทุกปี	ๆ	ละ	50	บาท)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน
คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก

ก�าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563
ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 

ระหว่างเวลา 13.OO - 16.3O น.
ณ ห้องประชุมยูงร�าแพน ชั้น 5 

อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

อปท.ประกาศแจ้งรายการที่ดินฯ

ขยายเป็น

พ.ย. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63เม.ย.-มิ.ย. 63มี.ค. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63ส.ค.-ต.ค. 63

ขยายเป็นขยายเป็น ขยายเป็นขยายเป็น ขยายเป็น ขยายเป็น

การด�าเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ

การขยายเวลา

1 2 43 5 6 7

ขั้นตอนตามกฎหมาย

อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะเวลาที่ขยาย

ประชาชนช�าระภาษีอปท.ประกาศราคาประเมินฯ ประชาชนผ่อนช�าระภาษีอปท.แจ้งประเมินฯภาษี อปท.แจ้งเตือนภาษีค้างช�าระ อปท.แจ้งชื่อผู้ค้างช�าระภาษี

การด�าเนินการตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเรื่องใหม่ที่ประชาชนยังไม่คุ้นเคยกับระบบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว เพื่อให้การจัดเก็บภาษี 
เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยถกูต้องครบถ้วน และเป็นธรรมกบัผูเ้สยีภาษ ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยจงึเหน็ชอบให้ขยายก�าหนดเวลาด�าเนนิการ 
ของเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษี เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าปี พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นการทั่วไปรวม 7 เรื่อง


