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สะอาด

Cleaning Day

สวยงาม
ทม.บ้านสวน ปลอดภัย
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

จัดประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับเมือง

ประจ�ำปี 2562

เมื่ อ วั น ที่ 1 และ 6 กุ ม ภาพั น ธ์
2562 เทศบาลฯ ได้จัดให้มีการลงพื้นที่
ท�ำความสะอาด ฉีดล้างถนน ในเขตพื้นที่
เทศบาล โดยพนั ก งานกองสาธารณสุ ข
และสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ บรรเทามลภาวะ
ฝุ ่ น ละอองที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอากาศ และเพื่ อ
ทัศนียภาพที่ดียิ่งขึ้นของชุมชน
อ่านต่อหน้า 6
			

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เทศบาลได้มีการประชุมร่วมกับสมาชิก สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์บ้านสวน เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา และ
เพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานในปีถัดไปอีกด้วย
อ่านต่อหน้า 4

เทศบาลลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชน ตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ตั้งแต่หมู่ที่
1 - 9 ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และน�ำไปจัดท�ำแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
					

อ่านต่อหน้า 11

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม Bansuan Run 2019 Run for love ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันอาทิตย์
ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับความสนใจจากนักวิ่งและผู้รักสุขภาพ
เป็ น อย่ า งมาก โดยรายได้ ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด งานในครั้ ง นี้ ห ลั ง จาก
หักค่าใช้จา่ ย แล้ว ได้มอบให้กบั กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน และชมรม
คนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน
อ่านต่อหน้า 10
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ฉบับกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ความสำ�คัญ และ ความเป็นมา ของ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก เป็ น โบราณราชประเพณี
ที่ต้องท�ำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ดังความใน
“จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า
“...ตามราชประเพณี ใ นสยามประเทศนี้ ถื อ เปนต� ำ รา
แต่โบราณว่า พระมหากระษัตริยซ์ งึ่ เสด็จผ่านพิภพ ต้องท�ำพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกก่อน จึงจะเปนพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ ถ้ายังมิได้
ท�ำพระราชพิธบี รมราชาภิเษกอยูต่ ราบใด ถึงจะได้ทรงรับรัชทายาท
เมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวง ก็เสด็จอยู่เพียง
ณ ที่พักแห่งหนึ่ง พระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิม เป็นแต่เพิ่ม
ค�ำว่า  “ซึง่ ทรงส�ำเร็จราชการแผ่นดิน” เข้าข้างท้ายพระนาม แลค�ำรับสัง่
ก็ยังไม่ใช้พระราชโองการ จนกว่าจะได้สรงมุรธาภิเษก ทรงรับ
พระสุ พ รรณบั ฏ จารึ ก พระบรมราชนามาภิ ธั ย กั บ ทั้ ง เครื่ อ งราช
กกุธภัณฑ์จากพระมหาราชครูพราหมณ์ผู้ท�ำพิธีราชาภิเษกแล้ว
จึงเสด็จขึน้ เฉลิมพระราชมณเฑียร ครอบครองสิรริ าชสมบัตสิ มบูรณ์
ด้วยพระเกียรติยศแห่งพระราชามหากระษัตริย์แต่นั้นไป...”

ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นราชประเพณีคู่สังคมไทย
มายาวนานโดยได้รบั อิทธิพลจากคติอนิ เดีย แต่ลกั ษณะการพระราชพิธี
แต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดเป็นอย่างไร ไม่ปรากฏหลักฐาน
แน่ชัด แม้แต่การเรียกชื่อพิธีก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัย
เช่น สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า
“พระราชพิธีราชาภิเษก” หรือ “พิธีราชาภิเษก”
ส่วนในปัจจุบันเรียกว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
สมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ ๒ หรือจารึก
วัดศรีชมุ ซึง่ เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ กล่าวถึง
การขึ้นเป็นผู้น�ำของพ่อขุนบางกลางหาว ไว้ว่า
“...พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เมือง
สุโขทัย ให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์...”

๒ ครั้ ง คื อ พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. ๒๔๑๑ เมื่อทรงขึ้นครองราชสมบัติ
สื บ ต่ อ จากพระบรมชนกนาถ ขณะ
มี พ ระชนมพรรษาเพี ย ง ๑๕ พรรษา
ในระยะเวลาห้ า ปี แ รกของรั ช กาล
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) เป็นผูส้ ำ� เร็จราชการแผ่นดิน
จนกระทั่งเมื่อทรงเจริญพระชนม
พรรษาครบ ๒๐ พรรษา จึงทรงผนวช
หลังจากทรงลาสิขาแล้วทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ระกอบพระราชพิ ธี
บรมราชาภิ เ ษก ครั้ ง ที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖ หลังจากนั้นทรงรับพระราชภาระ
และมีพระราชอ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินโดยสมบูรณ์
ส่วนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ระกอบพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ๒ ครั้ ง
คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร เมื่อวันที่
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ เนื่องจากอยู่ในช่วงก�ำลังไว้ทุกข์งาน
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้
งดการเสด็ จ เลี ย บพระนครและการรื่ น เริ ง ต่ อ มาเมื่ อ ถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แล้วจึงทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
สมโภช เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เพื่อให้เป็นส่วนรื่นเริง
ส�ำหรับประเทศ อีกทั้งให้นานาประเทศที่เป็นสัมพันธมิตรไมตรี
มีโอกาสมาร่วมงาน

ส่วนในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาไทย และภาษาเขมรกล่าวถึง
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพิธีบรมราชาภิเษกพระมหาธรรมราชาที่ ๑
(ลิไทย) ว่ามี มงกุฎ พระขรรค์ชัยศรี และเศวตฉัตร
ส มั ย อ ยุ ธ ย า ป ร า ก ฏ ห ลั ก ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ พ ร ะ ร า ช พิ ธี
บรมราชาภิเษกในค�ำให้การของชาวกรุงเก่า ข้อความตอนหนึ่ง
กล่าวถึงขั้นตอนของพระราชพิธีนี้ว่า
“...พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อนั้น มาท�ำตั่ง
ส�ำหรับประทับสรงพระกระยาสนานในการมงคล เช่น พระราชพิธี
บรมราชาภิ เ ษก เป็ น ต้ น พระองค์ ย ่ อ มประทั บ เหนื อ พระที่ นั่ ง
ตั่งไม้มะเดื่อ สรงพระกระยาสนานก่อนแล้ว (จึงเด็จไปประทับ
พระที่นั่งภัทรบิฐ) มุขอ�ำมาตย์ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ คือ
มหามงกุ ฎ ๑ พระแสงขรรค์ ๑ พั ด วาลวิ ช นี ๑ ธารพระกร ๑
ฉลองพระบาทคู่ ๑...”
ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล : https://phralan.in.th/coronation/
ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ไม่ปรากฏหลักฐาน
การประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก สันนิษฐานว่า
ประกาศส�ำนักพระราชวัง
ท�ำตามแบบอย่างเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
บรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา แต่ทำ� อย่างสังเขป เพราะ
วันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย ยังอยู่ในภาวะสงคราม
เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้
ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ทราบทัว่ กันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เถลิงถวัลยราชสมบัตเิ ป็นพระมหากษัตริยแ์ ห่งประเทศไทย ตามค�ำกราบบังคมทูลเชิญของ
ได้ประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์ และทรงกรุณา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของ
้น
โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก ปวงชนชาวไทยนั
ทรงพระราชด� ำ ริ ว ่ า เป็ น โอกาสอั น ควรที่ จ ะได้ ป ระกอบการพระราชพิ ธี บ รม
แต่โดยสังเขป ยังไม่พร้อมมูล เต็มต�ำรา ครัน้ พ.ศ. ๒๓๒๖ ราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราช
โปรดให้ขา้ ราชการผูร้ คู้ รัง้ กรุงเก่า มีเจ้าพระยาเพชรพิชยั อาณาจักร ให้เป็นทีช่ นื่ ชมยินดีของประชาชนผูม้ คี วามหวังตัง้ ใจอยูท่ วั่ กัน จึงทรงพระกรุณา
เป็นประธาน ประชุมปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้
วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออก
และพระราชาคณะผู้ใหญ่ ท�ำการสอบสวนร่วมกัน
ตรวจสอบต� ำราว่าด้วยการราชาภิเษกในแผ่นดิน มหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้า
ลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
สมเด็ จ พระเจ้ า อุ ทุ ม พร หรื อ ขุ น หลวงวั ด ประดู ่ ทูลละอองธุ
วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระ
แล้วแต่งเรียบเรียงขึ้นไว้เป็นต�ำรา เรียกว่า “ต�ำรา นามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนคร
ราชาภิ เ ษกครั้ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาส� ำ หรั บ หอหลวง” โดยขบวนพยุหยาตรา ทางสถลมารค
วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวร
เป็ น ต� ำ ราที่ เ กี่ ย วกั บ การราชาภิ เ ษกที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด
เท่าที่พบหลักฐานในประเทศไทย เมื่อได้แบบแผน รย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก
การราชาภิเษกทีส่ มบูรณ์แล้ว อีกทัง้ พระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลี
ถวายพระพรชัยมงคล
สถานที่สร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๓๒๘ จึงทรง พระบาท
ส่วนการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรม โปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ราชาภิเษกให้สมบูรณ์ตามแบบแผนอันได้เคยมีมา ปลายปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
แต่เก่าก่อนอีกครัง้ หนึง่ และแบบแผนการราชาภิเษก
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ดังกล่าวได้รับการยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบมา
ส�ำนักพระราชวัง
เพื่ อ ความเป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ โ ดยสมบู ร ณ์
๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
บางพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก

เชิญชวนประชาชน

ร่วมใส่เสื้อเหลือง

ร่วมใส่เสื้อเหลือง
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ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
งานเฉลิมพระชนมพรรษา
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ฉบับกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน www.bansuan.go.th

จากใจ..นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านสวนทุกท่าน
กลั บ มาพบกั น อี ก ครั้ ง กั บ วารสาร “ที่ นี่ . ..บ้ า นสวน”
ในรอบสองเดือนเพื่อรายงานการปฏิบัติงานต่างๆ จากโครงการ
และกิจกรรมของเทศบาล รวมถึงรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 ให้พี่น้องชาวบ้านสวน
ได้รับทราบกัน
วันที่ 6 เมษายน 2562 นับเป็นมหามงคลยิ่งส�ำหรับ
ชาวจังหวัดชลบุรี ทีจ่ ะได้แสดงความจงรักภักดี และมีโอกาสเข้าร่วม
พิธีพลีกรรมตักน�้ำจากแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระน�้ำศักดิ์สิทธิ์
วั ด เขาบางทราย พระอารามหลวง เป็ น สถานที่ ใ นการจั ด ท� ำ
น�้ำอภิเษก เพื่อน�ำเข้าพิธีสมโภชน�้ำอภิเษก ณ มหาเจดีย์สถาน
ก่อนพระราชพิ ธีบ รมราชาภิเษก แล้วเชิญ ตั้งไว้ ในพระอุ โบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธี จึงได้เชิญ
เข้าพิธีสวดพระพุทธมนต์เสกน�้ำ ณ พระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ต่อไป
และตอนนี้พวกเราคงได้ทราบแล้วว่ามีใครบ้างที่ได้รับ
การเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อท�ำหน้าที่ช่วย
ก�ำหนดและผลักดันนโยบายที่ส�ำคัญๆ และส่งเสริมให้ประเทศ
พัฒนาเจริญก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจที่มั่นคง ประชาชนอยู่ดี มีสุข
นะครับ ในส่วนของเขต 1 และเขต 2 จังหวัดชลบุรี เป็นเขตเลือกตัง้
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาล  ผมต้องขอแสดงความยินดีกบั นายสุชาติ ชมกลิน่
และร้อยเอก ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง จากพรรคพลังประชารัฐ
ทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงไปถึง33,368และ 40,706 คะแนนตามล�ำดับ
เข้ า สู ่ ช ่ ว งเดื อ นเมษายนแล้ ว เทศกาลสงกรานต์
เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ด�ำเนินการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
และเทศบาลเมืองบ้านสวนมีการจัดงาน ”โครงการบ้านสวนห่วงใย
ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกปี ในปีนี้เราจัดในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน(เราเปลี่ ย นสถานที่ จ ากปี ที่ แ ล้ ว นะครั บ )
โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.00 น. เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกสบาย และการบริการในอาคารให้กับผู้สูงอายุ พร้อม
บริ ก ารรถรั บ ส่ ง ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางมาด้ ว ย
ตนเองได้ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
038-184-555 ต่อ 8 ครับ การจัดงานในปีนี้เราได้นมัสการ
เจ้าอาวาสจากวัดธรรมนิมติ ต์และคณะสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์
มีการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น และการแสดงของผูส้ งู อายุ พร้อมมอบ
ของขวัญให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อขอพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

เป็นขวัญก�ำลังใจ และศิริมงคลต่อไปด้วยครับ
มี สิ่ ง ที่ ผ มสั ง เกตได้ แ ละไม่ ไ ด้ นิ่ ง นอนใจคื อ สถิ ติ จ� ำ นวน
ผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี  โดยเฉพาะในปีนี้
ที่รับเบี้ยยังชีพจากทางเทศบาล มีถึง 7,508 คน ผมได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ำโครงการและกิจกรรมต่างๆ หมุนเวียนสลับ
สับเปลี่ยนมา ให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมกัน ในปัจจุบันเรามี
โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในผูส้ งู วัย เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีการจัดการเรียนรู้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน ซึ่ ง อยู ่ บ ริ เ วณโค้ ง มาลั ย ทอง, อาคาร
อเนกประสงค์   บ้านหนองตะโก หมู่ที่ 1, ส�ำนักชีนารีวงศ์ หมู่ที่ 2  
และ วัดชมภูแก้ว หมู่ที่ 4  พร้อมทั้งก�ำลังเพิ่มศูนย์การเรียนรู้ในปี
หน้า ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชลบุรี และโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
โดยปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วม 220 คนแล้วนะครับ หากมีผู้สูงอายุ
ท่านใดสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขฯ
โทร 038-184-555 ต่อ 5ผมอยากเห็นผู้สูงอายุชาวบ้านสวน
ทุกท่านแข็งแรง มีสขุ ภาพกาย สุขภาพใจทีม่ คี วามสุขมากขึน้ การจัดท�ำ
โครงการให้ผู้สูงอายุได้เข้าสังคม เพื่อลดภาวะการเกิดโรคซึมเศร้า
และลดการอยู่ตามล�ำพังลง เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะ
สมองเสือ่ ม  ซงึ่ หากเราปล่อยให้ผสู้ งู วัยกลายเป็นคนป่วยภาวะสมอง
เสื่อม ลูกหลานก็ต้องมาดูแลพ่อแม่ ดังนั้น ผมมีความตั้งใจจะท�ำให้
สังคมผู้สูงอายุของคนบ้านสวนให้เป็น “คนบ้านสวนสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ” อีกด้วย!!!
ผมขอความร่วมมือในการรักษาสภาพอากาศ ด้วยการลด
พฤติกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดควันพิษ เช่น การเผาขยะ หญ้า และวัชพืชต่างๆ
เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องพวกเราเองนะครับ  ขณะนีเ้ ข้าสูฤ่ ดูรอ้ นอย่างเต็ม
ตัวแล้ว ด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้น พี่น้องควรเตรียมการรับมือกับอากาศ
ที่ร้อนจัด โดยให้อยู่ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้า ดื่มน�้ำให้เพียงพอ
เพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
ที่ส�ำคัญ ในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินสถานการณ์ว่า ปริมาณ
น�้ำฝนจะลดน้อยลง ขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน�้ำเพื่อไว้ใช้
ส�ำหรับหน้าแล้งนี้ด้วยนะครับ ช่วยกันคนละไม้ละมือ
สุ ด ท้ า ยนี้ ผ มขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
ในการมาประชาคม ทัง้ การประชาคมระดับชุมชน และการประชาคม
ในระดับเมือง ท�ำให้ผมทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เป็นผลกระทบ
ต่อพี่น้องชาวบ้านสวน และจะน�ำไปพัฒนาปรับปรุง โดยปัญหาใด
ทีส่ ามารถเร่งแก้ไขให้ได้ ผมจะรีบด�ำเนินการโดยด่วน แต่หากปัญหาใด

บทบรรณาธิการ

รักษาสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆ ที่มาจากอากาศร้อน
รวมถึงโรคท้องร่วง โรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคใกล้ตัว จากการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันของเราทุกคน โดยร่วมกันสังเกตการณ์สงิ่ แวดล้อมในชุมชน
อันอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์มาได้โดยตรง ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 038-184-555 ต่อ 3103 และอีกเรื่อง
ทีน่ บั ว่าเป็นมหามงคลยิง่ ของจังหวัดชลบุรกี บั พิธจี ดั ท�ำน�ำ้ อภิเษกของ
จังหวัดชลบุรี ณ สระน�้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง
ซึ่งน�้ำอภิเษกดังกล่าวนี้จะได้น�ำไปประกอบพิธีเสกน�้ำอภิเษกใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ต่อไป ซึง่ วันนัน้
พวกเราก็คงได้มีโอกาสได้แสดงความปิติยินดีและแสดงความจงรัก
ภักดีในวโรกาสพระราชพิธดี งั กล่าวกันอย่างยิง่ ใหญ่อกี ครัง้ หนึง่   และ
สุดท้ายนี้ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงโครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ ที่ปีนี้เทศบาลเมืองบ้านสวนจะจัดโครงการดังกล่าวในวัน
ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน
ซึ่งอยู่ด้านหลังของอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

สวัสดีครับ พี่น้องชาวบ้านสวน
ที่เคารพรักทุกท่าน
เริม่ เปิดหัวฉบับนีจ้ ะไม่พดู ถึง
คงไม่ได้กับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู ้ แ ทนราษฎร ในวั น อาทิ ต ย์ ที่
24 มี น าคม 2562 ที่ ผ ่ า นไป
ซึ่งทุกท่านคงเห็นปรากฏการณ์
ร่ ว มใจกั น ออกมาใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของพี่ น ้ อ งประชาชน
คนไทยอย่ า งมากมายล้ น หลาม และนั บ จากนี้ ไ ปประเทศไทย
ของเราก็ ค งกลั บ เข้ า สู ่ บ รรยากาศของการปกครองโดยระบบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น ประมุ ข อี ก ครั้ ง โดย
รัฐบาลที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย และแน่นอนวันนี้สภาวะแห้งแล้ง อากาศอบอ้าว
ของฤดูร้อนมาถึงแล้ว จึงขอให้ทุกท่าน ทุกครอบครัวระมัดระวัง

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

ต้องใช้เงินและงบประมาณมาก ก็คงต้องรอด�ำเนินการตามขัน้ ตอน
ระเบียบกฎหมายต่อไป และต้องขอขอบคุณผู้ที่มีจิตอาสาทุกท่าน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการต่างๆ ทีเ่ ทศบาลจัดขึน้    เป็นความร่วมมือทีพ่ วกเรา
ช่วยกันพัฒนาเมืองบ้านสวนให้เจริญก้าวหน้า และอยูอ่ ย่างเป็นสุข
ด้วยน�้ำใจของพี่น้องทุกท่าน
หนังสือพิมพ์ ที่นี่...บ้านสวน ฉบับนี้ได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านในเล่มให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
โดยทัว่ กัน และขอเชิญพีน่ อ้ งประชาชนทุกท่าน หากท่านมีขอ้ คิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะใดใด ที่ต้องการให้เทศบาลน�ำไปแก้ไขปรับปรุง
หรือต้องการรับทราบรายละเอียดเรื่องอื่นใด ท่านสามารถแจ้ง
เข้ามาได้ตามช่องทางที่เทศบาลได้จัดไว้ เช่น เว็บไซต์เทศบาล
www.bansuan.go.th  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1132 หากใช้มอื ถือ
โทร 038-184555 นะครับ หรือแจ้งมาทาง Facebook: เทศบาล
เมืองบ้านสวน หรือมาแจ้งได้ทสี่ ำ� นักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน  หรือ
ผ่านประธานชุมชนในชุมชนของท่าน ทุกข้อแนะน�ำหรือข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ เทศบาลพร้อมจะน�ำมาเพื่อการแก้ไขไปสู่การพัฒนา
บ้านสวนของเรา พบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีครับ
ถนนพระยาสัจจา จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลของเรา
เข้าร่วมพิธีรดน�้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจ�ำปีนี้โดย
พร้อมเพรียงกัน ส�ำหรับเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยที่ก�ำลัง
จะมาถึงนี้ ขอให้ชว่ ยกันใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎ
จราจรโดยเคร่งครัด เพือ่ ความปลอดภัยของตัวเราและผูอ้ นื่ ตลอด
จนขอถือโอกาสนี้อ�ำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุข เจริญรุ่งเรือง
ในชีวติ และกิจการงานทัง้ หลาย สุขภาพแข็งแรงเป็นทีร่ กั และเคารพ
ของคนรอบข้างตลอดไป  สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

คณะผู้จัดทํา กองบรรณาธิการ
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล
1. นายพิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.สํานักคลัง
2. นางนิตยา เจนทวีพรกุล
หน.สํานักปลัดเทศบาล
3. นางอัญชลี จันทรกรานต์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. นางสาวอรวี บุญกัลยา
ผอ.กองการศึกษา
5. นางขนิษฐา โพธิสินธุ์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
6. นางสาวเพ็ญประภา สําเภาแก้ว
7. นางสาวสิรวี วงษ์บํารุงจิตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
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ฉบับกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน

รายที่
รายที่ 211
รายที่ 212
รายที่ 213
รายที่ 214
รายที่ 215
รายที่ 216
รายที่ 217
รายที่ 218
รายที่ 219
รายที่ 220
รายที่ 221
รายที่ 222
รายที่ 223
รายที่ 224
รายที่ 225
รายที่ 226
รายที่ 227
รายที่ 228
รายที่ 229
รายที่ 230
รายที่ 231
รายที่ 232
รายที่ 233
รายที่ 234
รายที่ 235
รายที่ 236
รายที่ 237
รายที่ 238
รายที่ 239
รายที่ 240
รายที่ 241
รายที่ 242
รายที่ 243
รายที่ 244
รายที่ 245
รายที่ 246
รายที่ 247
รายที่ 248
รายที่ 249
รายที่ 250
รายที่ 251
รายที่ 252
รายที่ 253
รายที่ 254
รายที่ 255
รายที่ 256
รายที่ 257
รายที่ 258
รายที่ 259
รายที่ 260
รายที่ 261
รายที่ 262
รายที่ 263
รายที่ 264
รายที่ 265
รายที่ 266
รายที่ 267
รายที่ 268
รายที่ 269
รายที่ 270
รายที่ 271
รายที่ 272
รายที่ 273
รายที่ 274

จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2562 ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชัน้ 5  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ตามมาตรา 22
แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
2. พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล
3. เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ
4. ปรึ ก ษาหารื อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง มี ส ่ ว นแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ให้ ก ารเสนอแนะ
ในการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน ต่อไป

รายงานผลการด�ำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน
ในรอบปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เดือน

รับใหม่ (คน)

เสียชีวิต (คน)

ลาออก (คน)

จ�ำนวนสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 ยกมา

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวมทั้งสิ้น

8
8
19
9
6
12
8
4
5
6
3
10
98

14
6
12
4
7
8
4
7
8
8
5
2
85

5
1
9
3
3
6
4
8
2
2
4
2
49

คงเหลือ (คน)
2,931
2,920
2,921
2,919
2,921
2,917
2,915
2,915
2,904
2,899
2,895
2,889
2,895
2,895

รายงานการเสี ยชีวิตของสมาชิก และ การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้แก่
สมาชิกที่เสียชีวิตทั้งสิ้น จ�ำนวน 85 คน ตั้งแต่ศพที่ 190 – 274 รวมเงินที่จ่ายค่าสงเคราะห์ศพทั้งสิ้น
4,710,290 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
รายที่
รายที่ 190
รายที่ 191
รายที่ 192
รายที 193
รายที่ 194
รายที่ 195
รายที่ 196
รายที่ 197
รายที่ 198
รายที่ 199
รายที่ 200
รายที่ 201
รายที่ 202
รายที่ 203
รายที่ 204
รายที่ 205
รายที่ 206
รายที่ 207
รายที่ 208
รายที่ 209
รายที่ 210

วันที่สมัคร
1 ก.พ. 56
1 มิ.ย. 55
1 ธ.ค. 55
1 ก.ย. 55
1 พ.ค. 55
1 ก.ย. 55
1 พ.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 พ.ย. 55
1 พ.ค. 55
1 ธ.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 ม.ค. 56
1 พ.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 ก.ย. 55
1 พ.ค. 55
1 ก.ย. 55
1 ก.ย. 55
1 ก.ค. 56

วันที่เสียชีวิต
31 ธ.ค. 60
2 ม.ค. 61
8 ม.ค. 61
6 ม.ค. 61
6 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
26 ธ.ค. 60
19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
28 ม.ค. 61
29 ม.ค. 61
29 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
7 ก.พ. 61
13 ก.พ. 61
19 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61
24 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61

วันที่แจ้งเสียชีวิต เลขที่สมาชิก
3 ม.ค. 61 บ้านห้วยทวน/200
อยู่สบาย/047
5 ม.ค. 61
โชคน�ำชัย/128
9 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61 บ้านหนองตาท้วม/132
โชคน�ำชัย/042
9 ม.ค. 61
สท/219
12 ม.ค. 61
โชคน�ำชัย/090
15 ม.ค. 61
18 ม.ค. 61 บ้านสวนสามัคคี/066
สท/204
19 ม.ค. 61
เมืองทอง/034
23 ม.ค. 61
29 ม.ค. 61 บ้านสวนพัฒนา/062
30 ม.ค. 61 บ้านหนองตะโก/064
30 ม.ค. 61 บ้านสวนพัฒนา/050
30 ม.ค. 61 บ้านสวนพัฒนา/203
14 ก.พ. 61 โพธิ์ทองสามัคคี/033
14 ก.พ. 61 บ้านศาลาคู่/062
อยู่สบาย/067
20 ก.พ. 61
สท/020
22 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61 บ้านห้วยทวน/109
ดงตาล/065
26 ก.พ. 61
สท/322
2 มี.ค. 61

ชื่อ - นามสกุล
นายเฉลียว วังสวัสดิ์
นายวีระ สามารถ
นางเชี้ยน ทิจะยัง
นางวันเพ็ญ พันธ์เวช
นายประดิษฐ์ มณีศรี
นายเชี้ยน ทองนพคุณ
นายกิมเฮง แซ่ลี้
นายสมาน แสงโชติ
น.ส.ลัดดา พรมนิล
นางกิม ผิวนวล
นางสอาด เนียมจันทร์
นายจรูญ พรรณพิจิตร
นายประเทือง มีเชาว์
นายศิริ คชเวช
นายพิจิตร ตึกโพธิ์
นางยิ้น กิตติศักดิ์ถาวร
นายสมชาย อ่อนใจ
นายประทิน อ่วมขัน
นางบุญชู ศรประสิทธิ์
นางพรรณี ดอกไม้เพ็ง
นายดิเรก ภัทรนวกิจ

อายุ(ปี) เงินสงเคราะห์(บาท)
75
55,822
91
55,803
85
55,765
46
55,746
87
55,727
85
55,708
62
55,689
65
55,670
45
55,651
71
55,575
89
55,556
93
55,518
78
55,499
65
55,480
83
55,594
88
55,575
52
55,556
67
55,537
68
55,518
77
55,499
68
55,841

วันที่สมัคร
1 ก.พ. 57
1 มิ.ย. 55
1 พ.ค. 55
1 ม.ค. 56
1 พ.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 ม.ค. 57
1 พ.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
1 ส.ค. 57
1 พ.ค. 55
1 เม.ย. 56
1 ต.ค. 55
1 ม.ค. 56
1 พ.ย. 56
1 พ.ย. 56
1 พ.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
1 ต.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 ต.ค. 56
1 ธ.ค. 56
1 ต.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 ก.พ. 56
1 พ.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
1 พ.ค.55
1 พ.ค.55
1 พ.ค.55
1 เม.ย.56
1 พ.ย.55
1 ก.ย.55
1 ต.ค.55
1 พ.ค.55
1 พ.ค.55
1 มิ.ย. 61
1 พ.ค. 55
1 พ.ค. 57
1 ก.ค. 55
1 ก.ย. 55
1 พ.ค. 55
1 พ.ย. 56
1 ส.ค. 56
1 พ.ค. 55
1 พ.ย. 55
1 พ.ย. 55
1 เม.ย 59
1 พ.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 พ.ค. 55
1 ก.ย. 55
1 ส.ค. 55
1 ม.ค. 57
1 พ.ค.55
1 พ.ย. 55
1 มิ.ย. 56
1 พ.ค. 56
1 พ.ค. 55

วันที่เสียชีวิต
3 มี.ค. 61
5 มี.ค. 61
6 มี.ค. 61
7 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61
10 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61
19 มี.ค. 61
19 มี.ค. 61
27 มี.ค. 61
20 มี.ค. 61
13 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61
1 พ.ค. 61
5 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
21 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61
28 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
2 มิ.ย. 61
3 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61
9 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61
24 ก.ค. 61
7 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61
14 ส.ค. 61
27 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61
27 ส.ค. 61
1 ก.ย. 61
4 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61
17 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
10 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
4 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61

รวมเงินทั้งสิ้น

วันที่แจ้งเสียชีวิต
เลขที่สมาชิก
5 มี.ค. 61
บ้านสวนสุขใจ/026
6 มี.ค. 61 บ้านสวนพัฒนา/133
6 มี.ค. 61
เมรี่/017
9 มี.ค. 61 บ้านหนองแหน/095
12 มี.ค. 61 บ้านสวนสามัคคี/027
13 มี.ค. 61 บ้านสวนยามนิมิต/031
15 มี.ค. 61
บ้านสวนแก้ว/061
19 มี.ค. 61 บ้านหนองตาท้วม/003
27 มี.ค. 61
พันสอง/009
29 มี.ค. 61 บ้านบ่อบุญทอง/004
29 มี.ค. 61
บ้านเข้าน้อย/206
19 เม.ย. 61
บ้านศาลาคู่/059
23 เม.ย. 61
อยู่สบาย/092
26 เม.ย. 61 บ้านห้วยทวน/142
30 เม.ย. 61
สท/259
3 พ.ค. 61
ราชันย์สามัคคี/016
7 พ.ค. 61
บ้านห้วยทวน/206
20 พ.ค. 61
เมรี่/024
22 พ.ค. 61 บ้านสวนพัฒนา/039
28 พ.ค. 61 บ้านสวนพัฒนา/128
28 พ.ค. 61 บ้านสวนสามัคคี/098
30 พ.ค. 61 บ้านสวนยามนิมิต/050
1 มิ.ย. 61
สุขนิมิตต์/102
4 มิ.ย. 61
สุขนิมิตต์/106
5 มิ.ย. 61 บ้านหนองแหน/069
11 มิ.ย. 61 บ้านหนองตาท้วม/010
สท/273
14 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61 บ้านสวนพัฒนา/106
25 มิ.ย. 61 บ้านสวนสามัคคี/046
บ้านศาลาคู่/007
27 มิ.ย. 61
นวมินทร์/030
11 ก.ค. 61
คลองยี่รัด/021
16 ก.ค. 61
บ้านเขามยุรา/053
25 ก.ค. 61
บ้านศาลาคู่/004
26 ก.ค. 61
บ้านพักต�ำรวจ/019
8 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61 บ้านหนองตาท้วม/253
17 ส.ค. 61 หมู่ 5 บ้านสวน/049
ดงตาล/080
20 ส.ค. 61
เมรี่/109
29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 บ้านหนองตาท้วม/006
30 ส.ค. 61 บ้านหนองตาท้วม/016
เมรี่/239
3 ก.ย. 61
บ้านเขาน้อย/085
6 ก.ย. 61
บ้านห้วยทวน/310
7 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61 ศูนย์บริการสาธารณสุข/012
10 ก.ย. 61
บ้านเขาน้อย/130
17 ก.ย. 61
บ้านเขามยุรา/042
18 ก.ย. 61 บ้านหนองตาท้วม/293
19 ก.ย. 61
เมรี่/179
12 ต.ค. 61
พยัคฆ์น้อย/002
22 ต.ค. 61 บ้านบ่อบุญทอง/023
24 ต.ค. 61
เมืองทอง/022
29 ต.ค. 61
เมืองทอง/073
29 ต.ค. 61 บ้านพักต�ำรวจ/029
30 ต.ค. 61
สุขนิมิตต์/002
31 ต.ค. 61 โพธิ์ทองสามัคคี/021
31 ต.ค. 61 บ้านห้วยทวน/116
1 พ.ย. 61
สุขนิมิตต์/038
5 พ.ย. 61 บ้านสวนพัฒนา/255
8 พ.ย. 61
บ้านเขามยุรา/018
20 พ.ย. 61 บ้านบ่อบุญทอง/022
22 พ.ย. 61 บ้านพักต�ำรวจ/081
6 ธ.ค. 61
ดงตาล/154
7 ธ.ค. 61
บ้านเขามยุรา/014

ชื่อ - นามสกุล
นางสีนวล คงชูชาติ
นายพิพัฒน์ อ่อนสีทอง
นางจรูญ สารภี
นายแฉล้ม แก้วพิทักษ์
นายบุญเรียน โรจน์จันเสถียร
นายทศธร อาจวารินทร์
นายจรัญ กลมเกลา
น.ส.หอม เสมอกิจ
ร.ต.ปรีชา สินธิสอน
นางบุญช่วย เทียนทอง
นางพะเยาว์ ยินดีสุข
น.ส.ชูศรี ขวัญแก้ว
นางพิน หวังรวยกลาง
นายวิรัตน์ พูลสวัสดิ์
นางปทุม ธีรโชติสกุล
นางล�ำไย ชาลีแดง
นางลมัย สุขนรินทร์
นางจารุพร ค�ำประสิทธิ์
นางเอื้อน บุญนาแพง
นายอริยะ สุพรศรีชลกานต์
น.ส.ยุพิน แก้วสกุล
น.ส.แสงศรี แซ่อึ๊ง
นายส่วน เพชรโอภาส
นางบุญมี อินทโชติ
นางองุ่น ทิจะยัง
นางทองค�ำ สุทธิพงษ์
นายยงยุทธ ยนตรประเสริฐ
นายพุฒ ปริวันตัง
นายประพันธ์ ตันตยาภรณ์
นางกัลยา ยศค�ำ
นางสมศรี อาจฝึ่ง
นางบุญมี จันทร์เขียว
นางเตือนใจ จันทร
น.ส.ทิพย์ เพิ่มพูล
นางอ�ำนวย สายแสง
นางบุญศรี สุขประเสริฐ
นางเฉลิม สายทองดี
นางบุญยืน รัติกุล
นายฮง เนื่องจ�ำนงค์
นายณรงค์ สามารถ
นางอนงค์ ช่างประเสริฐ
นายวิชัย เกตุแก้ว
น.ส.ชนกพรพรรณ ทองคูณ
นายพิมพ์ ชนะสงคราม
นายเฉลิมพล พวงทอง
นายลี ผลไสว
นางส�ำเนียง รัตนวิจารณ์
นายปิยะ ปิยจิรภาส
น.ส.พวงมาลี สังข์แก้ว
นางยุพดี อันอาตม์งาม
นางมี แซ่โง้ว
นางทองค�ำ พงษ์ไพโรจน์
นางสุภาภรณ์ กุมภวรรณ
นายสมจิตต์ งามข�ำ
นางเฮียะ แซ่กัง
นางสม อนันอุดมฉัตร
นางสมศรี สนศรีชัย
นางประภา โชคอนันต์ไพศาล
นายธีรยุทธ สินศิริทรัพย์
นายธงชัย ศิริจันทร์
นางโป๊เกียว สกุลวงศ์ธนา
นายสมสิทธิ์ จุลมณีรัตนกุล
นางอนงค์ จันทนรังสี
นายหล�่ำ แก้วซิ้ม

-สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-

อายุ(ปี) เงินสงเคราะห์(บาท)
55,803
91
55,784
74
55,765
74
55,746
73
55,670
86
55,651
59
55,594
64
55,537
79
55,518
68
55,480
77
55,461
53
55,575
83
55,556
82
55,518
69
55,499
88
55,556
83
55,537
87
55,499
52
55,480
75
55,461
85
55,442
61
55,423
63
55,632
85
55,613
90
55,575
82
55,556
81
55,537
77
55,461
80
55,442
73
55,423
77
55,461
58
55,423
93
55,404
57
55,385
75
55,385
85
55,290
82
55,271
81
55,252
86
55,214
90
55,195
78
55,176
84
55,252
59
55,214
67
55,195
73
55,176
57
55,157
88
55,119
94
55,100
71
55,081
79
55,157
79
55,119
96
55,100
84
55,081
58
55,062
87
55,043
86
55,024
67
55,005
79
55,043
60
55,024
43
54,929
65
54,910
86
54,891
72
55,024
80
55,005
86

4,710,290
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ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนพิการ ประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�ำบล

กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม จั ด โครงการห่ ว งใยใส่ ใ จคนพิ ก าร
โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนพิการ
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 ณ สถาบันปลูกป่า ปตท.
ศูนย์การเรียนรู้ ป่าวังจันทร์ ต�ำบลป่ายุบใน  อำ� เภอวังจันทร์  จงั หวัดระยอง
และสมาคมคนพิการจันทบูร ต�ำบลบางกะจะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นพิ ก ารได้ ศึ ก ษาหาความรู ้
และประสบการณ์จากสถานทีต่ า่ ง ๆ เพือ่ น�ำมาพัฒนาองค์กรและชุมชน
รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างแรงจูงใจ สร้างเครือข่าย
ระหว่างคนพิการด้วยกัน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 40 คน

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาล ร่วมกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 โดยมีเจตนารมณ์ในการขับเคลือ่ น
สร้างความเข้มแข็งให้ทกุ ชุมชนท้องถิน่ ให้มคี วามสามารถในการจัดการตนเองเกีย่ วกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ เป็นกระบวนการของความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ในต�ำบล
เป็นตัวตั้ง และให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชน
ในต�ำบลเกิดความเข้มแข็ง และสมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

มอบกายอุปกรณ์

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เทศบาลมอบกายอุปกรณ์ให้แก่ผพู้ กิ าร ผูส้ งู อายุและผูด้ อ้ ยโอกาส
ทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวน เช่น รถวีลแชร์ รถเข็นนั่งถ่าย เก้าอี้นั่งถ่ายสามขา ช่วยฝึกเดิน
ชนิดสีข่ า(walker) ไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้าสามขา ไม้เท้าสีข่ า เพือ่ ให้ผพู้ กิ าร
ผูด้ อ้ ยโอกาสสามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลือ่ นไหวได้ และด�ำเนินชีวติ
ได้อย่างมีความสุข

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลได้จดั โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ พัฒนาการของกองทุนสวัสดิการชุมชน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและผู้น�ำชุมชน
โดยการประเมิ น ความยั่ ง ยื น ของกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนและ
แนวทางการพั ฒ นากองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง และ
พึ่งตนเองได้ สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายในการด�ำเนินงาน
ระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชนอื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ ก องทุ น สามารถจั ด ระบบการด� ำ เนิ น งานและบริ ก าร
ให้สมาชิกได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของกองทุน
สวัสดิการชุมชนและการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน และ
การเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่หมดวาระลง
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชั้น 5

อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ประธานชุมชน
สมาชิกกองทุน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 100 คน
2. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการกองทุน
ให้ เ ข้ ม แข็ ง และพึ่ ง ตนเองได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกองทุ น
สวัสดิการชุมชนต�ำบลบางระก�ำ  อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวมหลายมิติ สามารถเชือ่ มโยง
และบูรณาการทรัพยากรจากหลากหลายแห่ง เพื่อแก้ไขปัญหา
ของสมาชิ ก ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ของกองทุ น สวั ส ดิ ก าร
ชุ ม ชนบางเลน อ� ำ เภอบางเลน จั ง หวั ด นครปฐม ในวั น ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 40 คน
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ต้อนรับคณะดูงาน จากหลักประกันสุขภาพสู่นานาชาติ
ผ่านการประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน โดยนายจั ก รวาล ตั้ ง ประกอบ
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
เพือ่ การเผยแพร่หลักประกันสุขภาพสูน่ านาชาติ ผ่านการประชุมนานาชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ค.ศ.2019 ในวันที่ 31 ม.ค. 2562   เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชัน้ 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
พร้อมทั้งน�ำคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่การดูแลผู้ป่วยในศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองทีส่ ง่ เสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ  เพือ่ ป้องกันการเจ็บป่วยทีอ่ าจจะเป็น
ผูป้ ว่ ยติดเตียงในอนาคต อีกทัง้ ยังลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาระบบการดูแลประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันโรค
เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน เป็นต้น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

จากเทศบาลต�ำบลสันทราย

เมือ่ วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข ต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาลจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มาศึกษาดูงานเกีย่ วกับการจัดการบริการสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์
บ้านหนองตะโก หมู่ 1 ต�ำบลบ้านสวน

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช
ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล
และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลต�ำบลสันทราย อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยการน�ำของ นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรี
ต� ำ บลสั น ทราย ที่ น� ำ คณะมาขอศึ ก ษาดู ง าน ทางด้ า น
การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ และการส่งเสริมอาชีพ
ของชุมชน ณ ห้องประชุมยูงทอง ชัน้ 5 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Big Cleaning Day

“ถนนท้องถิ่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย”
เมือ่ วันศุกร์ที่ 1 และวันพุธที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตัง้ ประกอบ นายกเทศมนตรี
เมื อ งบ้ า นสวน พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ น� ำ พนั ก งานกองสาธารณสุ ข
และสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ด�ำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day
“ถนนท้องถิ่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย” เพื่อบรรเทามลภาวะจากฝุ่นละอองที่จะเพิ่มขึ้นในอากาศ
บริเวณถนนพระยาสัจจา และถนนเศรษฐกิจ ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เมือ่ วันอังคารที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 9.00 น. นายมนัส เดชชีวะ
รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธาน
สภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนา
เครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของชุมชน  ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และเพือ่ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในการท�ำงานแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับ
ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนจ� ำ นวน 150 คน ได้ ร ่ ว มกั น เรี ย นรู ้ เ รื่ อ งการจั ด การ
น�้ำเสียและการท�ำ  EM Ball และได้รับเกียรติจากส�ำนักงานประมง
จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม
ยูงร�ำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
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พลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด
ประจ�ำปี 2562 ใน “กิจกรรมรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติด” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างจิตส�ำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยมีการอบรม ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน แบ่งเป็น 2 รุ่น
รุ่นละ 150 คน และได้รับเกียรติจาก คุณอุเทน บุญทับโถม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการครอบครัวล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2562 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
นายนพดล รัฐศุภางค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการครอบครัวล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด ประจ�ำปี 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของครอบครัว และสามารถสร้างเครือข่ายครอบครัว
ในการเฝ้าระวังยาเสพติด โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.สมพล เข็มก�ำเนิด และคณะ จากศูนย์กจิ กรรมผูน้ ำ� เยาวชน
บ้านเพชรบูรพา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในผูส้ งู วัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและทักษะต่างๆ
ในการเรียนรู้ ครัง้ ที่ 8 มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ช่วยให้ผสู้ งู อายุเพิม่ พูนความรู้ การพัฒนาทักษะทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวติ
อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ แ สดงศั ก ยภาพ ด้ ว ยการถ่ า ยทอดความรู ้ ป ระสบการณ์ ที่ สั่ ง สมมาให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น
เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่ากับชุมชนและสังคม โดยได้รับเกียรติจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
น�ำโดย ดร.เดชา วรรณพาหุล เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ห่างไกลโรค
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค จัดโครงการ
อาหารสะอาดปลอดภัย ห่างไกลโรค โดยมีการอบรมผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
และผู้จ�ำหน่ายอาหาร ครู บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร
จ�ำนวน 130 คน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพือ่ เป็นการสร้างจิตส�ำนึก
ให้แก่ผู้ปรุงประกอบและจ�ำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารเพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคทีเ่ กิดจากอาหารและน�ำ้ เป็นสือ่ พร้อมเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินอาหาร
เพือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารให้สอดคล้องกับโครงการ
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562
ที่

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

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

โครงการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน�้ำ
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนบ้านสวน 11 ซอย 5 หมู่ที่ 4
ต�ำบลหนองข้างคอก อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามัคคี)
โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนนซอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน�้ำ  หน้าบ้านเลขที่ 11/192
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน สุขุมวิท 2 (ต้นโพธิ์) หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ภายในซอยสาธารณะบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30 (ซอย 12)
ซอยหลังอู่แสงไทย หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองรี (เสนอโดย ชุมชนเพชรวิลล่า)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านเขาน้อยวิลล่า หมู่ที่ 8
ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขาน้อย, ชุมชนเนินยายวาส)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมปรับปากบ่อพัก ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1/1 หมูท่ ี่ 1
ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสวัสดี)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน�้ำ คสล. ถนนบ้านบ่อน�้ำจืด ซอย 5
หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองข้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามัคคี)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน�้ำ คสล. ภายในซอยสาธารณะข้างบ้านเลขที่
5 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านสวน(เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านสวน-สุขมุ วิท 13 (วิรชั ศิลป์) หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย ชุมชนแพร เพชร แก้ว,ชุมชนสงวนวงศ์)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในซอยสาธารณะ แยกจากถนนโรงเรียนเมรี่ หมู่ที่ 7
ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเมืองทอง, ชุมชนบ้านพักต�ำรวจ)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในซอยสาธารณะ ตรงข้ามซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 22
(โรงสี) หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองข้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบายพาสหนองข้างคอก)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนบ้านสวน 11 หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน และ
หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองข้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองแหน,ชุมชนบ้านหนองตะโก, ชุมชน
วัดใหม่-บ้านสวน, ชุมชนอยูส่ บาย,ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามัคคี,ชุมชนบ้านสวนสวัสดี)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน - เขาน้อย 16  หมูท่   ี่ 7
ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขามยุรา)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 23
ซอย 2 หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน�้ำ  คสล. ภายในซอยสาธารณะ
แยกจากถนนบายพาส ซอย 14 หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน�้ำ คสล. ภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 4
หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่)
โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปาบริเวณ ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 13
(บายพาสโฮเต็ล) หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนโชคน�ำชัย)
โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาบริเวณซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน 11
ซอย   3   ขา้ งบ้านเลขที  ่ 39/137หมูท่ ี่4ต�ำบลหนองข้างคอก   (เสนอโดยชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามัคคี)
โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาบริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน  - เขาน้อย 23
หมู่ที่ 7 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขามยุรา)
โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปาบริเวณซอยบ้านสวน - เขาน้อย 23 หมู่ที่ 7
ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขามยุรา)
โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปาบริเวณซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 2 เชื่อมซอย
บ้านสวน - สุขมุ วิท 20 หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา, ชุมชนแพร เพชร แก้ว)
โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปาบริเวณภายในซอยสาธารณประโยชน์
ตรงข้ามซอยโปษยานนท์ 1หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน�ำ ้ บริเวณถนนสุขมุ วิทตัดกับ ถนนบ้านสวน - สุขมุ วิท 17
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์, ชุมชนบ้านสวนอุดม)
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนหนองข้างคอก
ข้างสะพานข้ามสี่แยกไฟแดงโรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง ฝั่งทิศตะวันออกหมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
(เสนอโดย  ชุมชนแพร เพชร แก้ว)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

ที่

2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

82,200 (งบท้องถิ่น)

งานเทศกิจ ส�ำนักปลัดฯ

156,000 (งบท้องถิ่น)

งานเทศกิจ ส�ำนักปลัดฯ

60,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

454,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

649,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1,010,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

664,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

5,200,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

2,838,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

42,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

375,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

53,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

5,284,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

2,859,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

1

670,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

2
3

2,940,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

1,950,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

206,004 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

235,153 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

71,219 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

385,826 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

151,487 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

293,458 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

7,766,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

389,600 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน�้ำ
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายใน 172,952.71 (อุดหนุน
ซอยสาธารณะตรงข้ามซอยโปษยานนท์ 1 หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บา้ นสวน) ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

1

1
2
3

โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐาน และแห
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกา
มีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์			
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์/ฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม และพ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม		
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบดักไขมันใต้อาคารศาลาประชาคม (เสนอโดย ชุมชนคลอ
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชุมชน (เสนอโดย ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณ
และมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
4.2 แผนงานการศึกษา
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการปรับปรุงสภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และด้านหน้าอาคารเรียน สปช.105/29 (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอก-สา
4.3 แผนงานสาธารณสุข
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านหนองตะโก
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านหนองตาท้วม      
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านสวนสามัคคี        
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านห้วยทวน
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านสวนพัฒนา
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ม.5 บ้านสวน
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนสัมพันธ์วิลล่า
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเมืองทอง
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านหนองแหน
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านเขามยุรา
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านเขาน้อย
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนดงตาล
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านศาลาคู่
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนนวมินทร์
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนพยัคฆ์น้อย
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนพันสอง
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนราชันย์สามัคคี
4.3 แผนงานสาธารณสุข
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง การควบคุมกา
หรือปล่อยสัตว์
โครงการบ้านสวนรวมพลัง ลดใช้ถุงพลาสติก ลดภัยสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาศักยภาพการด�ำเนินงานแกนน�ำสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
รองรับสังคมวัยสูงอายุ
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการปรับปรุงลานกีฬาพร้อมก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาสวนสาธ
หมู่บ้านทรัพย์อนันต์ (เสนอโดย ชุมชนเนินยายวาส)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคน และชุมชน ให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีค
และมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโต ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขคจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล			
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 				
โครงการติดตั้งราวบันไดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการติดตั้งประตูและราวบันได อาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนสู่ความเป็นเลิศ

บัญช

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิ่มเต
แผนงาน

กองช่าง

วัตถุประสงค์

สังคมสงเคราะห์ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เคหะและชุมชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สาธารณสุข จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
บริหารงานทั่วไป จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

อุปกร
(Smart Card Read
อุปกร
(Smart Card Read
อุปกร
(Smart Card Read
อุปกร
(Smart Card Read
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2563
2564

2562

บัญชีครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 7/2562 เทศบาลเมืองบ้านสวน

หล่งน�้ำ

าร

พลังงาน

ที่

แผนงาน

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

แผนงานเคหะและชุมชน

เต๊นท์ผ้าใบสีขาว (ทรงโค้ง) ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 12 เมตร สูง 2.50 เมตรโครงสร้าง
เหล็กแป๊บประปา เหล็กเสาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว เหล็กคานข้างขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว เหล็กใต้โค้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว เหล็กโค้งขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 3/4 นิว้ ผ้าใบสีขาว ความหนา 0.50 มิลลิเมตร จ�ำนวน 4 หลังๆละ 36,500 บาท
รวมเป็นเงิน 146,000 บาท

146,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

2

แผนงานเคหะและชุมชน

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า บาร์โซ่ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว จ�ำนวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 9,000 บาท  

18,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

3

แผนงานเคหะและชุมชน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว (180 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า 1,800 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 8,000 รอบต่อนาที จ�ำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 6,300 บาท

6,300 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

4

แผนงานเคหะและชุมชน

สว่านไฟฟ้า ก�ำลังไฟไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ จ�ำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,461 บาท
รวมเป็นเงิน 4,922 บาท

4,922 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

5

แผนงานเคหะและชุมชน

เครื่องตบดิน พร้อมเครื่องยนต์เบนซินจ�ำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000 บาท

18,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

6

แผนงานเคหะและชุมชน

โคมไฟ Floodlight LED ขนาด 200 วัตต์(Day light) จ�ำนวน 30 ชุด ชุดละ 12,000 บาท

385,200 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

7

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนหนองข้างคอกข้างสะพาน
ข้ามสี่แยกไฟแดงโรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุงฝั่งทิศตะวันออกหมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
-โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จ�ำนวน 21 ชุด
-กิ่งโคมซุปกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จ�ำนวน 2 ชุด
-ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุปกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จ�ำนวน 2 ชุด
-สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม. 105 เมตร
-คัททริทฟิวส์กันฝน จ�ำนวน 21 อัน
-น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จ�ำนวน 4 ตัว
-ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 21 โคม

389,600 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

8

แผนงานเคหะและชุมชน

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูง
ไม่น้อยกว่า12 เมตร จ�ำนวน 2 คันคันละ 2,850,000 บาท  รวมเป็นเงิน 5,700,000 บาท

5,700,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

9

แผนงานเคหะและชุมชน

ปรับปรุงรถขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 84-6604 ชลบุรี ยกเปลี่ยนตู้ถังรถยนต์บรรทุก
อัดท้ายเป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย

480,000 (งบท้องถิ่น)

กองช่าง

10 แผนงานการศึกษา

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด24.2 ล้านพิกเซล รองรับการเชื่อมต่อแบบ
ไร้สาย Wi-Fi, NFC และ Bluetooth มีแฟลชในตัวสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้
รับประกันศูนย์ 1 ปี

31,000 (งบท้องถิ่น)

กองการศึกษา

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full Colorชนิดภายใน ขนาดป้าย สูง 199 เซนติเมตร ยาว
295 เซนติเมตร หนา 10 เซนติเมตร ขนาดจอแสดงผล สูง 192 เซนติเมตร ยาว 295
เซนติเมตร ระยะห่างของดวงไฟ4 มิลลิเมตร จ�ำนวนดวงไฟทั้งหมด 345,000 ดวง
สีที่แสดงได้ไม่น้อยกว่า 16.7 ล้านล้านสี ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 CD ต่อตารางเมตร
ขนาดของแผงแอลอีดี 16x16 เซนติเมตร โปรแกรมพร้อมคู่มือการใช้งาน เครื่อง
ควบคุมการรับส่งสัญญาณรับภาพและข้อมูลติดตั้ง พร้อมใช้งาน จ�ำนวน 1 ป้าย ป้ายละ
498,406 บาท

498,406 (งบท้องถิ่น)

งานบริหารฯส�ำนักปลัดฯ

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ภายในอาคารศาลาประชาคมและบริเวณรอบ
อาคารอเนกประสงค์
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส�ำหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร ส�ำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ�ำนวน 19 ชุด
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ส�ำหรับติดตั้งภายในอาคาร
ส�ำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ�ำนวน 41 ชุด
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จ�ำนวน 10 ชุด
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จ�ำนวน 4 ชุด
-อุปกรณ์สำ� หรับเชือ่ มต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ1000Mbps(SFP)
		
จ�ำนวน 28 ชุด
-ส�ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด 9U) ลึก60 เซนติเมตร แบบแขวนผนัง จ�ำนวน 6 ตู้
-เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายแบบที่ 2 จ�ำนวน 2 เครื่อง
-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส�ำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส�ำหรับ
รองรับหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 Core)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย  จ�ำนวน 2 ชุด
-อุปกรณ์ส�ำหรับส่วนขยายการจัดเก็บข้อมูล แบบภายนอก(Expansion Enclosure)
JBOD จ�ำนวน 1 เครื่อง

6,015,000 (งบท้องถิ่น)

งานบริหารฯส�ำนักปลัดฯ

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ดัดแปลงรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 84-6600 ชลบุรี ยกเปลี่ยนตู้ถัง
รถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายเป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย

460,000 (งบท้องถิ่น)

งานป้องกันฯส�ำนักปลัดฯ

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป

868,000 (งบท้องถิ่น)

งานบริหารฯส�ำนักปลัดฯ

ชีครุภัณฑ์

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต�่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือก�ำลัง
เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต�่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ�ำนวน
1 คัน คันละ 868,000 บาท
(1) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(2) เป็นกระบะส�ำเร็จรูป
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เก้าอี้อเนกประสงค์พนักพิงเล็ก ขนาด 44X61X90 ซม.จ�ำนวน 500 ตัว ตัวละ 550 บาท

275,000 (งบท้องถิ่น)

งานบริหารฯส�ำนักปลัดฯ

ติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2562 เทศบาลเมืองบ้านสวน

16 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า แผ่นเหล็กบังคับโซ่ ไม่เกิน 12 นิ้ว จ�ำนวน 5 ตัว
ตัวละ 9,000 บาท

45,000 (งบท้องถิ่น)

งานป้องกันฯส�ำนักปลัดฯ

เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2562
รณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
2,100 (งบท้องถิน่ )
กองสวัสดิการสังคม
der) จ�ำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท
1,400 (งบท้องถิน่ )
กองช่าง
รณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
der) จ�ำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท
4,900 (งบท้องถิน่ ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
der) จ�ำนวน 7 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท
2,100 (งบท้องถิน่ )
ส�ำนักคลัง
รณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
der) จ�ำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว)
จ�ำนวน 4 เครื่องราคาเครื่องละ 53,000 บาท

212,000 (งบท้องถิ่น)

กองวิชาการและแผนงาน

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ส�ำหรับงานบริการฯ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
จ�ำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 74,990 บาท

149,980 (งบท้องถิ่น)

กองวิชาการและแผนงาน

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ MP 3 จ�ำนวน 1 เครื่อง

5,000 (งบท้องถิ่น)

กองวิชาการและแผนงาน

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล�ำโพงฮอร์น 15 นิ้ว ก�ำลังขยาย 100 วัตต์(พร้อมติดตั้ง) จ�ำนวน 30 ชุด

60,000 (งบท้องถิ่น)

กองวิชาการและแผนงาน

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เครื่องขยายเสียง ชนิด Line Matchingขนาด 350 วัตต์ จ�ำนวน 1 เครื่อง

12,500 (งบท้องถิ่น)

กองวิชาการและแผนงาน

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เครื่องแปลงไฟอินเวอร์เตอร์ ชนิด DC-AC ขนาด 600 วัตต์ จ�ำนวน 1 เครื่อง

9,500 (งบท้องถิ่น)

กองวิชาการและแผนงาน

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป

วอลลุ่ม เพิ่มลดเสียง จ�ำนวน 30 ชุด

15,000 (งบท้องถิ่น)

กองวิชาการและแผนงาน

องยีร่ ดั ) 150,000  (งบท้องถิ่น)

งานบริหารฯ ส�ำนักปลัดฯ

253,500 (งบท้องถิ่น)

กองสวัสดิการสังคม

ณภาพ

อเพียง

180,000 (งบท้องถิ่น)

ามัคคี)

*งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม./แกนนำ�สุขภาพ
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น) *ชุมชนบ้านหนองตะโก
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น) *ชุมชนบ้านหนองตะโก
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น) *ชุมชนบ้านสวนสามัคคี
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น) *ชุมชนบ้านห้วยทวน
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น) * ชุมชนบ้านสวนพัฒนา
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น) *ชุมชน ม.5 บ้านสวน
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น) *ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น)
*ชุมชนเมืองทอง
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000 (งบท้องถิ่น) *ชุมชนบ้านหนองแหน
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น) *ชุมชนบ้านเขามยุรา
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น) *ชุมชนบ้านเขาน้อย
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น)
*ชุมชนดงตาล
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น) *ชุมชนบ้านศาลาคู่
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น)
*ชุมชนนวมินทร์
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น) *ชุมชนพยัคฆ์น้อย
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น)
*ชุมชนพันสอง
15,000 (งบท้องถิ่น) 15,000(งบท้องถิ่น) *ชุมชนราชันย์สามัคคี

ารเลี้ยง 28,000 (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)

ธารณะ

โรงเรียนวัดผาสุการาม
(สุวรรณวิทยาคาร)

งานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหารกองสาธารณสุขฯ
50,000 (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)
984,620 (งบท้องถิ่น) 984,620 (งบท้องถิ่น) 984,620 (งบท้องถิ่น)
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1,711,000.00
(งบท้องถิ่น)

รกองสวัสดิการสังคม

คุณภาพ
น
ภิบาล
			
51,000 (งบท้องถิ่น)
270,000 (งบท้องถิ่น)
300,000 (งบท้องถิ่น)

งานบริหารฯ ส�ำนักปลัดฯ
งานบริหารฯ ส�ำนักปลัดฯ
งานบริหารฯ ส�ำนักปลัดฯ
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ประมวลภาพกิจกรรม

10 ก.พ. 2562 เวลา 05.45 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม Bansuan Run
2019 “Run For Love” โดยการจัดงานในครั้งนี้ จะน�ำเงินที่ได้หลังจาก
หักค่าใช้จา่ ย มอบให้กบั กองทุนผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูป้ ว่ ยติดเตียง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำรายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน มอบ
ให้กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน และชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน
น�ำไปใช้ในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส คนพิการและผูป้ ว่ ยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอเรียนว่า รายได้ทงั้ หมดหลังหักค่าใช้จา่ ย
จ�ำนวนทั้งสิ้น 265,874.00 บาท ได้น�ำไปมอบช่วยเหลือในการ
ด�ำเนินกิจกรรมทางสังคมด้านต่างๆ อันได้แก่ กองทุนสวัสดิการ
คนบ้านสวน จ�ำนวน 165,274.00 บาท กองทุนผูป้ ว่ ยติดเตียง จ�ำนวน
70,600 บาท ชมรมคนพิการ จ�ำนวน 30,000 บาท และขอขอบคุณ
ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้สนับสนุนโครงการ “Bansuan Run 2019 Run for love”

รายการ
ล�ำดับ
1 หจก.กฤตภาสรุ่งเรือง
2 ร้าน Pigsy Hong  Kong
3 เมเจอร์ ซีนีเพล็ก
4 บริษัท อมรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ ทรานสปอร์ต จ�ำกัด
5 บริษัท สุขสมบูรณ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

จ�ำนวน

ราคา
40,000
เงิน 40,000 บาท
ราดหน้า 200, ข้าวหมูแดง 400 10,000
30,000
น�้ำดื่มสมุนไพร 1,500 ขวด
30,000
น�้ำดื่ม 2,000 ขวด
30,000
ก๋วยเตี๊ยว 800 ชาม

น�้ำดื่ม 1,000 ขวด, น�้ำมันพืช
มาสคอต
บริษัท ชลบุรีโชคถาวร จ�ำกัด
ข้าวมันไก่ 500 ชาม
สนับสนุนข้าวเหนียวหมู 1500 ห่อ
คุณมนตรี - นงนุช  วัฒนโกศล
ชมรมรวมใจชลบุรี รักษ์สุขภาพ (ร้านเด่น) ก๋วยจั๊บ 400 ชาม
กระเพราหมู 400 จาน
นายเดชณรงค์  ไพบูลย์นันทพงศ์ (สท.โก้)
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น 400 ชาม
บริษัท แสงอรุณเครนเซอร์วิส จ�ำกัด
เครื่องดื่มเกลือแร่ 2,000 แก้ว
บริษัท อาเจไทย จ�ำกัด (บิ๊กโคล่า)
ไอศกรีม 5 ถัง
ทรงเจริญอะไหล่ยนต์ ชลบุรี
กุ่ยช่ายผ่องพรรณ 250 กล่อง
บริษัท บูรพายนต์ จ�ำกัด
บริษัท ป.บายพาสอะไหล่ยนต์ชลบุรี จ�ำกัด น�้ำส้มเกล็ด 1000 ถ้วย
กล้วยทอดและไข่นกกระทาทอด
บริษัท บูรพารวมยนต์(1999) จ�ำกัด
และมันฝรั่งอบเลย์ซอง
บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี(1999) จ�ำกัด สปอนเซอร์ 20 ลัง  
Kusatsu Onsen
น�้ำดื่ม 100 โหล
คุณมนต์ธินี อัศวพรรณราย (เอม)
ราดหน้า 200 ชาม
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
น�้ำดื่ม 2,000 แก้ว
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
น�้ำดื่ม 200 โหล 2,400 ขวด
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
น�้ำดื่ม 1,000 ขวด
บริษัท พีพีพี บ้านสวนแลนด์ จ�ำกัด
ข้าวไข่เจียว 500 จาน
คนท�ำ Bib
ข้าวต้มหมู

25,000
15,000
15,000
12,000
10,000
6,000
6,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
5,000
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ประมวลภาพการจัดประชุมประชาคมระดับชุมชน และระดับเมือง ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมระดับชุมชนตาม
ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตัง้ แต่หมูท่ ี่ 1 - 9 ระหว่างวันที่
12 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 และการประชุมประชาคมระดับเมือง
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารท้องถิ่น ร่วมเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

21 ก.พ. 2562 การประชุมประชาคมระดับเมือง ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน

12 ก.พ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา หมู่ 2, 3, 4 ต.บ้านสวน

13 ก.พ. 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 2 หมู่ 7, 8, 10 ต.บ้านสวน

13 ก.พ. 2562 ณ ที่ท�ำการชุมชนพยัคฆ์น้อย หมู่ 9

14 ก.พ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) หมู่ 5, 6 ต.บ้านสวน , หมู่ 1 ต.หนองรี

15 ก.พ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองตะโก หมู่ 1 ต.บ้านสวน , หมู่ 3 ต.หนองรี , หมู่ 4 ต.หนองข้างคอก

แผนรณรงค์

“แยกก่อนทิ้ง” ชาวบ้านสวนร่วมใจแยกก่อนทิ้ง ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้ ขยะย่อยสลายได้

01

ขยะย่ อ ยสลาย (ขยะอิ น ทรี ย์ ) เป็ น ของที่ เ น่ า เสี ย และย่ อ ยสลายได้ ง่ า ยตามธรรมชาติ ได้ แ ก่
เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ฯลฯ บริหารจัดการ ดังนี้
1.1 จัดท�ำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
1.2 น�ำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์
1.3 ให้ขยะอินทรีย์แก่ผู้ต้องการน�ำไปใช้ประโยชน์

02

ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถคัดแยกเพื่ อน�ำไปรีไซเคิลใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก
โลหะ / อโลหะ ฯลฯ มีแนวทางการคัดแยก ดังนี้
2.1 บรรจุขยะรีไซเคิลลงในถุงพลาสติกใส และทิ้งลงในถังขยะที่จัดไว้ให้
2.2 คัดแยกและรวบรวมน�ำมาจ�ำหน่ายตามวัน และสถานที่จัดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ

03

ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน เป็นขยะที่มีความเป็นอันตราย หรือมีส่วนประกอบ
ที่เป็นสารอันตราย ได้แก่ ขวดหรือภาชนะใส่สารเคมีภัณฑ์ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋อง
สเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ให้น�ำไปรวบรวม
ไว้ทถ
ี่ ังขยะอันตรายของชุมชน (ถังสีแดง)

04
05

ขยะทัว
่ ไป เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 3 ประเภทข้างต้น โดยย่อยสลายยาก น�ำไปรีไซเคิลไม่ได้
หรือน�ำไปรีไซเคิลไม่คุ้มทุน และไม่เป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงพลาสติกเปื้ อนอาหาร
หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ให้บรรจุขยะทัว่ ไปในถุงพลาสติกสีดำ� และทิง
้ ลงในถังขยะทีเ่ ทศบาลจัดไว้ให้
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน งดการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม
และลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าแทน

COMPOSTABLE WASTE

เศษอาหาร, ผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์ ฯลฯ
FOOD WASTE

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองบ้านสวน

การก�ำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

ขั้นตอนและวิธีการก�ำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

ขั้นตอนที่ 1

จั ด เตรี ย มภาชนะหรื อ เศษวั ส ดุ ภ าชนะเหลื อ ใช้ เช่ น ถั ง สี
ถังพลาสติกใช้แล้ว มีฝาปิด ขนาด 20 – 60 ลิตรขึ้นไป จากนั้น
ตัดภาชนะที่ก้นถัง

ขั้นตอนที่ 2

ขุดหลุมดินให้มีความลึกเท่ากับ 2 ใน 3 ส่วนของความสูงภาชนะ
ทีจ่ ด
ั เตรียมไว้ จากนัน
ุ และกลบดินรอบ ๆ ถัง
้ น�ำภาชนะใส่ลงในหลุมทีข่ ด

ขั้นตอนที่ 3

น�ำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ และเศษหญ้าทีเ่ หลือมาเทใส่ในถัง
ที่ฝังไว้ ใส่น้ำ� จุลินทรีย์ชีวภาพ/EM แล้วปิดฝาให้มิดชิด

ขั้นตอนที่ 4

จุลน
ิ ทรีย/์ ไส้เดือนในดิน จะท�ำการย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุย๋
เมื่ อ ปริ ม าณอาหารที่ ถู ก ย่ อ ยสลายถึ ง ระดั บ เดี ย วกั น กั บ ดิ น ที่ ขุ ด
ให้ดึงถังออกและเอาดินกลบจากนั้นย้ายไปท�ำหลุม
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รายละเอียดรายรับ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ (หมวด) ตามเทศบัญญัติ
ช่วงเวลารับเงิน

ภาษีอากร

ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
รับจริงตัง้ แต่ตน้ ปี
งบประมาณตัง้ ไว้
ผลต่างจากงบประมาณ

1,069,567.52
752,971.35
923,564.77
8,534,318.99
20,701,179.58
31,981,602.21
61,008,000.00
-29,026,397.79

ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ
และใบอนุญาต
558,961.00
1,003,682.00
489,384.75
735,698.90
611,092.00
3,398,818.65
6,346,500.00
-2,947,681.35

รายได้
จากทรัพย์สิน

นอกงบประมาณ
รายได้
จากทุน

รายได้เบ็ดเตล็ด

62,332.76 629,925.00
48,945.00
138,500.00
34,725.00
188,500.00
25,145.00
1,629,013.09
45,802.00
735,204.19
2,753,550.04 784,542.00
17,455,000.00 1,950,000.00
-14,701,449.96 -1,165,458.00

ภาษีจัดสรร

-    27,695,833.03
-    29,480,729.10
-    16,443,456.99
-    45,807,947.22
-   30,853,613.52
-    150,281,579.86
200,000.00 301,700,000.00
-200,000.00 -151,418,420.14

เงินอุดหนุนทั่วไป

รวมรับตาม
เทศบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์

40,213,638.00
-   
-   
36,651,833.00
5,063,119.00
81,928,590.00
121,144,000.00
-39,215,410.00

70,230,257.31
31,424,827.45
18,079,631.51
93,383,956.20
58,010,010.29
271,128,682.76
509,803,500.00
-238,674,817.24

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

รวมทั้งสิ้น

-   
70,230,257.31
-   
139,047.09
31,563,874.54
-   
-    1,885,884.00
19,965,515.51
89,707.09
93,473,663.29
-   
-   
58,010,010.29
-   
228,754.18 1,885,884.00
273,243,320.94
-   
-   
228,754.18 1,885,884.00
ยอดรวมรายรับคิดเป็นร้อยละ 53.18  ของเทศบัญญัติ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ช่วงเวลาเบิกจ่าย

การเบิกจ่าย
งบด�ำเนินการ

งบบุคลากร
เงินเดือน/ค่าจ้างประจ�ำ
ฝ่าย
การเมือง

ข้าราชการ

ค่าจ้างชั่วคราว
ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ต.ค. 61
527,620.00 2,186,006.45 147,150.00
พ.ย. 61
561,016.00 2,194,100.00 147,150.00
ธ.ค. 61
537,903.23 2,183,002.41 147,150.00
ม.ค. 62
527,620.00 2,221,166.93 147,150.00
ก.พ. 62
467,972.20 2,314,710.00 147,150.00
จ่ายรวมตัง้ แต่ตน้ ปี 2,622,131.43 11,098,985.79 735,750.00
งบประมาณตัง้ ไว้
7,577,760.00 48,034,080.00 2,005,440.00
ผลต่างจากงบประมาณ -4,955,628.57 -36,935,094.21 -1,269,690.00
ข้อมูลการจัดเก็บรายได้
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนราย
30,000,000.00

26,815,496.86

งบลงทุน

ภารกิจ-ทั่วไป

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

5,621,931.60
-   
5,593,980.00
85,476.00
5,747,602.11 344,640.00
5,749,674.84 183,410.00
5,738,417.14 340,120.00
28,451,605.69 953,646.00
79,194,360.00 11,873,900.00
-50,742,754.31 -10,920,254.00

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน

-   
3,240.00 406,105.31
42,218.20
-   
1,619,709.46 895,053.68 347,528.65 9,824,449.31
-   
3,059,650.81 645,649.94 379,247.70 1,512,485.00
-   
2,980,857.19 1,346,051.04 546,753.12 1,813,000.00
-   
-   
1,850,813.13 2,018,998.87 182,167.88
-   
9,553,248.79 4,908,993.53 1,861,802.66 13,149,934.31
-   
57,437,146.00 25,531,620.00 7,069,400.00 27,719,560.00 130,000.00
-47,883,897.21 -20,622,626.47 -5,207,597.34 -14,569,625.69 -130,000.00  

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
ภาษีป้าย

งบกลาง

ค่าครุภัณฑ์

6,568,813.27
-    15,503,084.83  
-   
6,621,529.27
-    27,889,992.37  
-   
11,159,412.37
-    25,738,193.57  
21,450.00
6,465,929.27
-    21,981,612.39  
-   
6,359,873.27
-    19,426,722.49
6,500.00
37,175,557.45
-     110,539,605.65  
27,950.00
107,790,420.00 4,905,814.00 130,534,000.00 509,803,500.00
-70,614,862.55 -4,877,864.00 -130,534,000.00 -399,263,894.35
ยอดรวมค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 21.68 ของเทศบัญญัติ

ภาษีจัดสรร
150,281,579.86 , 55%

ภาษีท้องที่

เงินอุดหนุนทั่วไป
81,928,590.00 , 30%
เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์
228,754.18 , 0%

20,000,000.00

3,931,325.20
1,941

10,000,000.00

1,233,268.15
1,839
669

ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย

ภาษีท้องที่

1,900,820.00
22,238

ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะ

ต.ค. 61 788,820.07 27 264,511.20
พ.ย. 61 439,436.00 34 179,078.00
ธ.ค. 61 886,370.42 16 33,360.00
ม.ค. 62 7,049,153.84 643 1,027,602.00
ก.พ. 62 17,651,716.53 1,221 2,426,774.00
รวม 26,815,496.86 1,941 3,931,325.20

13
13
13
196
434
669

15,936.25 17 384,330.00
134,133.35 10 331,970.00
3,546.35 6 334,630.00
457,251.15 817 448,580.00
622,401.05 989 401,310.00
1,233,268.15 1,839 1,900,820.00

4,516
4,565
4,460
4,293
4,404
22,238

1,453,597.52
1,084,617.35
1,257,906.77
8,982,586.99
21,102,201.58
33,880,910.21

รวม

รายรับ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีโรงเรือน

รายจ่ายอื่น

ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

4,573
4,622
4,495
5,949
7,048
26,687

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1,885,884.00 , 1%
ภาษีอากร
31,981,602.21 , 12%

ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ ใบอนุญาต
3,398,818.65 , 1%

รายได้จากทุน
- , 0%

รายได้เบ็ดเตล็ด
784,542.00 , 0%

รายได้จากทรัพย์สิน
2,753,550.04 , 1%

รายจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
- , 0%

ค่าครุภัณฑ์
27,950.00 , 0%

งบกลาง
37,175,557.45 , 33%

เงินเดือนฝ่ายการเมือง
2,622,131.43 , 2%
เงินเดือนข้าราชการ  
11,098,985.79 , 10%
ค่าจ้างประจ�ำ
735,750.00 , 1%
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
28,451,605.69 , 26%
ค่าตอบแทน
953,646.00 , 1%
ค่าใช้สอย
9,553,248.79 , 9%

รายจ่ายอื่น
- , 0%
เงินอุดหนุน
13,149,934.31 , 12%

ค่าวัสดุ
4,908,993.53 , 4%
ค่าสาธารณูปโภค
1,861,802.66 , 2%

ฉบับกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน www.bansuan.go.th

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
จึงมีแนวคิดที่ว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง ประเมินได้จริง กระชับ และจ�ำนวนน้อย แต่
สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ มีการก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานที่ 5 ระดับ
คื อ ระดั บ ก� ำ ลั ง พั ฒ นา ระดั บ ปานกลาง ระดั บ ดี ระดั บ ดี เ ลิ ศ และระดั บ ยอดเยี่ ย ม รายละเอี ย ด
ของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี้
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โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจ�ำปี 2562

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

		 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจ�ำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
			 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
			 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
			 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ
ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง จึงด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ศึกษาชาติ และข้อก�ำหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้

กิจกรรมวันอาเซียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน

กิจกรรมวันลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน2

กิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)

กิจกรรมการก�ำจัดเศษอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา

เมือ่ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 กองการศึกษา จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขึน้
เพือ่ ให้เด็กได้เล่นกีฬาร่วมกัน เป็นการพัฒนากล้ามเนือ้ สร้างความแข็งแรง อีกทัง้ ปลูกฝังให้มคี วามมัน่ ใจ
กล้าแสดงออก มีวนิ ยั ในตนเอง เกิดความสามัคคี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีนำ�้ ใจเป็นนักกีฬา และสามารถ
ปรับตัวให้อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข ซึง่ ประกอบด้วย ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสวนอุดมวิทยา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)

โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก

กิจกรรมการท�ำบุญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

ส�ำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

งานปฐมวัย กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จดั ท�ำโครงการค่ายภาษาอังกฤษสูอ่ าเซียน
ส�ำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนขึ้น เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ในสถานการณ์ ต ่ า ง ๆ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความมั่ น ใจในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ และให้ นั ก เรี ย น
มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น และส�ำคัญ
แก่ครูผสู้ อน ให้นอกเหนือจากบทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญ และหน้าทีห่ ลัก ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มมากขึ้นในการรองรับต่อไป ณ สวนนงนุชพัทยา อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายจักรวาล ตัง้ ประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานในพิธมี อบใบประกาศนียบัตร
แก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทัง้ 6 แห่ง ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน
มีการจัดนิทรรศการวันวิชาการเพือ่ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก  โดยได้รบั เกียรติ
จากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครอง เข้าเยี่ยมชม
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น.
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ฉบับกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ�ำปี พ.ศ. 2562

ร่วมสนับสนุนรถดับเพลิง
เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้ นที่ อ.บ้านบึง

เมือ่ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม  2562 เทศบาลมีการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน
โดยในครั้งนี้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับแก้ไข
ครั้งที่ 6/2561, ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2561 รวมไปถึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 7/2562, ฉบับเพิม่ เติมเปลีย่ นแปลง
ครั้งที่ 7/2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8/2562, ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2562 และ
ได้มีการขอความเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชลบุรี
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมไปถึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 15 โครงการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณที่ขอ
จ่ายเงินสะสม (บาท)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน�้ำ คสล. ถนนบ้านบ่อน�้ำจืด ซอย 5 หมู่ที่ 4 ต.หนองข้างคอก
5,200,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน�้ำ คสล. ภายในซอยสาธารณะ ข้างบ้านเลยที่ 5 หมู่ที่ 1 ต.บ้านสวน
2,838,000
2,940,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน�้ำ คสล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากถนนบายพาส ซอย 14 หมู่ที่ 10 ต.บ้านสวน
1,950,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน�้ำ คสล. ภายในซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 4 หมู่ที่ 10 ต.บ้านสวน
206,004
โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปาบริเวณ ซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 13 (บายพาสโฮเต็ล) หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวน
235,153
โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปาบริเวณซอยสาธารณประโยชน์ แยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 3
ข้างบ้านเลขที่ 39/137 หมู่ที่ 4 ต.หนองข้างคอก
71,219
โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปาบริเวณซอยสาธารณประโยชน์ แยกจากซอยบ้านสวน-เขาน้อย 23 หมู่ที่ 7 ต.บ้านสวน
385,826
โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปาบริเวณ ซอยบ้านสวน-เขาน้อย 25 หมู่ที่ 7 ต.บ้านสวน
151,487
โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปาบริเวณซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 2 เชื่อมซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 20 หมู่ที่ 4 ต.บ้านสวน
293,458
โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปาบริเวณภายในซอยสาธารณประโยชน์ ตรงข้ามซอยโปษยานนท์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านสวน
7,766,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน�้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทตัดกับถนนบ้านสวน-สุขุมวิท 17 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน
1,010,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเขาน้อยวิลล่า หมู่ที่ 8 ต. บ้านสวน
114,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมปากบ่อพัก ซอยบ้านสวน11 ซอย 1/1 หมุ่ที่ 1 ต.บ้านสวน
2,859,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในซอยบ้านสวน-เขาน้อย 16 หมู่ที่ 7 ต.บ้านสวน
670,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในซอยบ้านสวนสุขประยูร 23 ซอย 2 หมู่ที่ 10 ต.บ้านสวน
สถานที่

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้ นที่
ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในชุมชน
ติดตัง
้ สัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณ ซอยอยู่แล้วรวย ซอย 1

เมือ่ วันพุธที  ่ 6  มนี าคม2562เวลา7.00น.เทศบาลเมืองบ้านสวน
โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมสนับสนุน
รถดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้  บริษทั ดีเท็กซ์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด
ในพืน้ ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยคาดว่าสาเหตุนา่ จะเกิดจากด้ายทอผ้า
มีการเสียดสีกันจนเกิดประกายไฟ หรืออาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ท�ำให้มเี พลิงลุกไหม้บริเวณโกดังด้านหลังซึง่ เป็นทีเ่ ก็บผ้าและวัตถุดบิ
การผลิ ต จนท� ำ ให้ ห ลั ง คาโกดั ง พั ง ถล่ ม ลงมา และเปลวเพลิ ง
ยั ง ลุ ก ลามไปยั ง โกดั ง ที่ 2 อย่ า งรวดเร็ ว จากการตรวจสอบ
ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

    เจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจลงพืน้ ทีต่ รวจสอบความเรียบร้อยภายในชุมชนตามทีไ่ ด้รบั แจ้งเรือ่ งร้องเรียน รวมไปถึงการด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการบริการสาธารณ เช่นการเปลีย่ นแบตเตอรีส่ ญั ญาณไฟกระพริบ ตีเส้นชะลอความเร็ว เป็นต้น   เพือ่ ให้มคี วามถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีการลงพื้นที่ดังต่อไปนี้

ติดป้ายโปรดชะลอความเร็วบริเวณ
เกาะกลางโรงเรียนบ้านสวน(จัน
่ อนุสรณ์) และหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อ�ำนวยความสะดวกในด้านการจราจร “กิจกรรม Big Cleaning Day” (ถนนพระยาสัจจา) และ (ถนนเศรษฐกิจ)

ตีเส้นลูกศรเครือ
่ งหมายจราจรบริเวณ แยกไฟแดง รร.ธารทิพย์วิทยา

ตีเส้นช่องแบ่งจราจรบริเวณ ถนนบ้านสวน - เลีย
่ งเมือง 10

ตีเส้นชะลอความเร็วบริเวณ หน้าหมู่บ้านกีรติ 5
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ฉบับกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน www.bansuan.go.th

เปิ ดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจ�ำปี การศึกษา 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เด็กที่สมัครต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
		
“ระดับเตรียมอนุบาล” เด็กที่สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 3 ปี
(เด็กทีเ่ กิดตัง้ แต่ 15 พฤษภาคม 2559 – 15 พฤศจิกายน 2559) นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
		
“ระดับอนุบาล” เด็กที่สมัครต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า 4 ปี และไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์
(เด็กทีเ่ กิดตัง้ แต่ 15 พฤษภาคม 2557 – 15 พฤศจิกายน 2558) นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
(รับเฉพาะศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2)
2. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ
หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน�ำมาในวันสมัคร
1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ชุด
3. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ชุด
4. ต้องน�ำเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นใบสมัคร
5. สมุดบันทึกสุขภาพ
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ�ำนวน 6 ใบ

ขอเชิ ญ ชวนให้ ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ ค รบ 60 ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป ที่ ยั ง ไม่ เ คยลงทะเบี ย นมาก่ อ น
รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล�ำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สูงอายุ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
3. เป็นผูท้ เี่ กิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2503  และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ในกรณีทที่ ะเบียนราษฎร
ไม่ปรากฏวัน เดือน เกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิด ในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น (จะได้รับเบี้ยยังชีพ ในเดือน
ตุลาคม 2562)
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินบ�ำนาญ เบี้ยหวัด บ�ำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ�ำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาลจัดให้เป็นประจ�ำ  
5. ส�ำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพจาก อบต. เทศบาล หรือส�ำนักงานเขต (กทม.) ที่ย้ายภูมิล�ำเนามาอยู่
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ต้องมาแสดงความประสงค์ลงทะเบียน เพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ยยังชีพของ
ท่าน
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. บัตรประจ�ำตัวประชาชน  (ตัวจริง)
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย (ในเขตชลบุรี)  
ผู ้ สู ง อายุ ส ามารถมาลงทะเบี ย นด้ ว ยตนเอง ได้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จนถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองบ้านสวน หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 184555 ต่อ 8 กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปยื่น
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถให้ญาติมารับเอกสารการมอบอ�ำนาจ ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองบ้านสวน และให้ผรู้ บั มอบอ�ำนาจยืน่ แทนได้ โดยให้แนบส�ำเนาบัตรประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้รับมอบอ�ำนาจด้วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ที่ 5) ติดต่อสอบถาม 038 - 797013
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 (หมู่ที่ 10) ติดต่อสอบถาม 081 - 5573836, 084 - 1331801
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร) ติดต่อสอบถาม 086 - 8246627
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา ติดต่อสอบถาม 098 - 4928540
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส ติดต่อสอบถาม 088 - 7594421
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก ติดต่อสอบถาม 083 - 0607839

การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนตามคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
กรณีหญิงตั้งครรภ์ : มีก�ำหนดคลอดบุตร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กรณีเด็กแรกเกิด : เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  จนถึง 30 กันยายน 2562
1. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
สวัสดิการข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานสงเคราะห์
บ้านพักเด็กและครอบครัว
2. มีสัญชาติไทย (บิดามารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)
3. อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (มีรายได้ต�่ำกว่า 3,000 บาท
ต่อคน ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคนต่อปี ทั้งนี้ให้นับรวมรายได้ในรอบเดือนหรือรอบปีของสมาชิก
ทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแห่งนั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วัน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และให้นับรวม
เด็กแรกเกิดด้วย) รวมทัง้ อาจเป็นผูไ้ ด้รบั เงินสงเคราะห์เป็นครัง้ คราวหรือเบีย้ ความพิการ หรือเงินสงเคราะห์
บุตรจากกองทุนประกันสังคม
4. ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ครอบครัวที่มีคนพิการ หรือผู้สูงอายุ หรือเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี
หรือคนว่างงาน อายุ 15-65 ปี หรือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
5. มีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือท�ำจากวัสดุเหลือใช้ หรือบ้านเช่า
6. ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล รถปิกอัพ รถบรรทุกเล็ก รถตู้
7. เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินท�ำกินไม่เกิน 1 ไร่
เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ (ดร.01) (ขอรับเอกสารได้ที่ เทศบาลเมืองบ้านสวน)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  (ขอรับเอกสารได้ที่ เทศบาลเมืองบ้านสวน)
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา
4. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของบิดาเด็กหรือผู้ปกครอง (กรณีลงทะเบียนแทน)
5. ส�ำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือ ส�ำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
6. ส�ำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. ส�ำเนาสูติบัตรเด็ก 1 ฉบับ (ยื่นหลังคลอด)
8. ส�ำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร
9. ส�ำเนาเอกสารยืนยันสถานะของมารดาเด็กแล้วแต่กรณี ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ  (กรณี
มารดาเด็ ก เป็ น บุ ค คลต่ า งด้ า ว หรื อ เป็ น บุ ค คลไร้ ส ถานะทางทะเบี ย นราษฎร์ หรื อ เสี ย ชี วิ ต อนุ โ ลม
ให้บิดาของเด็กตาม สูติบัตรผู้มีคุณสมบัติซึ่งมีสัญชาติไทย ลงทะเบียนแทน)
      10. ส�ำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน หมายเลขโทรศัพท์
038 - 184555 ต่อ 8  ในวันและเวลาราชการ

ร ธนาคารขยะ เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นเงิน
โครงกาประจ�
ำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562
ล�ำดับที่ วัน เดือน ปี
1.
3 เม.ย. 62
2.
10 เม.ย. 62
3.
24 เม.ย. 62
4.
1 พ.ค. 62
5.
8 พ.ค. 62

เวลา
09.00 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น.

สถานที่
จุดรับซื้อ หน้าบ้านประธานชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี หมู่ที่ 9
จุดรับซื้อ ส�ำนักชีนารีวงศ์ หมู่ที่ 2
จุดรับซื้อ ศูนย์ขยะรีไซเคิลชุมชนพันสอง (ร12อ) หมู่ที่ 9
จุดรับซื้อ อู่ข้างรถข้างร้านเย็นตาโฟโกวเกียว หมู่ที่ 2
จุดรับซื้อ ศูนย์ ศสมช. ชุมชนบ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 4

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติม กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม โทร. 038 - 184555 ต่อ 5

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
การขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้พิการที่ย้ายที่อยู่มาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
3. มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
5. ส�ำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการจาก อบต. เทศบาล หรือส�ำนักงานเขต (กทม.) ที่ย้ายภูมิล�ำเนา
มาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ต้องมาแสดงความประสงค์ลงทะเบียน เพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ย
ความพิการของท่าน
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
2. บัตรประจ�ำตัวคนพิการ/สมุดประจ�ำตัวคนพิการ (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ)
3. สมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย (ในเขตชลบุรี)
ผู้พิการสามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ในวั น และเวลาราชการ สอบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน
หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 184555 ต่อ 8 กรณีผพู้ กิ ารไม่สามารถไปยืน่ ลงทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถให้ญาติ
มารับเอกสารการมอบอ�ำนาจ ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน และให้ผู้รับมอบอ�ำนาจ  
ยื่นแทนได้ โดยให้แนบส�ำเนาบัตรประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�ำนาจด้วย

ประชาสัมพั นธ์การลงพื้ นที่ท�ำหมันสุนัขจรจัด
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิ ษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

สถานที่

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

14 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562
21 พ.ค. 2562
23 พ.ค. 2562
4 มิ.ย. 2562
11 มิ.ย. 2562
18 มิ.ย. 2562
25 มิ.ย. 2562
4 ก.ค. 2562
11 ก.ค. 2562
18 ก.ค. 2562
25 ก.ค. 2562

บริเวณตลาดซอย 6 หมู่ที่ 2
สมาคมเม่งหุย หมู่ท่ี 10
ส�ำนักสงฆ์เขาน้อย หมู่ท่ี 8
ส�ำนักชีนารีวงศ์ หมู่ท่ี 2
วัดธรรมนิมิตต์ หมู่ท่ี 9
วัดชมภูแก้ว หมู่ท่ี 6
ศาลเจ้าเตียวเทียนซือ หมู่ที่ 9
หน้าห้องแถว ชุมชนอยู่สบาย หมู่ท่ี 6
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านสวนพั ฒนา หมู่ท่ี 4
วัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5
บ้านพั กต�ำรวจ หมู่ที่ 8
ที่ท�ำการชุมชนบ้านห้วยทวน หมู่ท่ี 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 038-184555 ต่อ 555 หรือ 0813591989
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ฉบับกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

บรรยากาศการเลือกตัง
้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส)
ปี 2562 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

ภาพบรรยากาศผู้มาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร (ส.ส) ส�ำหรับพื้นที่ เขต 1 และ เขต 2 เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2562 โดยตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลาเปิดหน่วยเลือกตั้ง
08.00 – 17.00 น. มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมาใช้สทิ ธิ์
เลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งเป็นจ�ำนวนมาก ถือเป็นปรากฎการณ์
ทีท่ กุ คนต่างออกมาใช้สทิ ธิของตนเอง และเมือ่ นับผลคะแนนอย่างไม่
เป็นทางการ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร(ส.ส)เทศบาลเมืองบ้านสวน
เขต 1 คือ นายสุชาติ ชมกลิ่น 40,706 คะแนน และ เขต 2
ร้ อ ยเอกจองชั ย วงศ์ ท รายทอง 33,368 คะแนน จากพรรค
พลังประชารัฐ

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

คุณสมบัติผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ

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

ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามวันและเวลาราชการ

ผูสูงอายุที่เขารวมงานตองลงทะเบียนพรอมบัตรประจําตัวประชาชน
ในระหวางเวลา 07.00 - 09.00 น. เทานั้น ณ โดมอเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน

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

