
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

	 เมื่อวันที่	 1	 และ	 6	 กุมภาพันธ์	
2562	 เทศบาลฯ	 ได้จัดให้มีการลงพื้นที่
ท�าความสะอาด	ฉีดล้างถนน	 ในเขตพื้นท่ี 
เทศบาล	 โดยพนักงานกองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม	 และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั	เพ่ือบรรเทามลภาวะ 
ฝุ ่นละอองท่ีเพิ่มข้ึนในอากาศ	 และเพื่อ
ทัศนียภาพที่ดียิ่งขึ้นของชุมชน
            อ่านต่อหน้า 6

	 เมื่อวันพุธที่	13	มีนาคม	2562	เทศบาลได้มีการประชุมร่วมกับสมาชิก	สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์บ้านสวน	 เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการด�าเนินงานในรอบปี	 2561	ที่ผ่านมา	 และ 
เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในปีถัดไปอีกด้วย		             อ่านต่อหน้า 4

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน  
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

ทม.บ้านสวน 
จัดประชุมประชาคม 
ระดับชุมชนและระดับเมือง  
ประจ�าปี 2562

	 เทศบาลลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชน	 ตามชุมชนต่าง	 ๆ	 ในเขตเทศบาล	 ตั้งแต่หมู่ที	่ 
1	-	9	ระหว่างวันที่	12	–	15	กุมภาพันธ์	2562	เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 และน�าไปจัดท�าแผน
พัฒนาท้องถิ่น	(พ.ศ.2561	-	2564)	ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		 
           อ่านต่อหน้า 11

ถนนท้องถิ่นสะอาด
สวยงาม
ปลอดภัย

สงกรานต์ ๒๕๖๒

Big Cleaning Day

ประมวลภาพกจิกรรม

	 กิจกรรม	Bansuan	Run	2019	Run	for	love	ทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัอาทติย์ 
ที่	 10	 กุมภาพันธ์	 2562	 ได้รับความสนใจจากนักวิ่งและผู้รักสุขภาพ 
เป ็นอย่างมาก	 โดยรายได้ที่ได ้จากการจัดงานในคร้ังนี้หลังจาก 
หกัค่าใช้จ่าย	แล้ว	ได้มอบให้กบักองทนุสวสัดกิารคนบ้านสวน	และชมรม
คนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน		        อ่านต่อหน้า 10

สวัสดีวันปีใหม่ไทย

2562
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เชิญชวนประชาชน

ร่วมใส่เสื้อเหลือง
ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

จนถึง 
งานเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมใส่เสื้อเหลือง 
4 เดือน 
เริ่มตั้งแต่

เม.ย. - ก.ค. 

ประกาศส�านักพระราชวัง
เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่	๔	-	๖	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๒
	 เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม	ให้ประกาศให้
ทราบทัว่กนัว่า	โดยที	่สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	ได้เสดจ็
เถลงิถวลัยราชสมบตัเิป็นพระมหากษตัรย์ิแห่งประเทศไทย	ตามค�ากราบบงัคมทลูเชญิของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา	กราบบังคมทูลในนามของ
ปวงชนชาวไทยนั้น
	 ทรงพระราชด�าริว่า	 เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก	 ตามพระราชประเพณี	 เพ่ือความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราช
อาณาจกัร	ให้เป็นทีช่ืน่ชมยนิดขีองประชาชนผูม้คีวามหวงัตัง้ใจอยูท่ัว่กนั	จงึทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น	ดังนี้
	 วันที่	๔	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๒	พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	และเสด็จออก	
มหาสมาคม	พระบรมวงศานุวงศ์	คณะองคมนตรี	คณะรัฐมนตรี	ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	เฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล	จากนั้น	พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
	 วันที่	 ๕	พฤษภาคม	พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย	 พระ
นามาภิไธย	และสถาปนาฐานันดรศักดิ์	พระบรมวงศานุวงศ์	จากนั้น	เสด็จเลียบพระนคร	
โดยขบวนพยุหยาตรา	ทางสถลมารค	
	 วันที่	๖	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๒	เสด็จออก	ณ	สีหบัญชร	พระที่นั่งสุทไธสวร
รย์ปราสาท	พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล	จากนั้น	เสด็จออก	
ณ	พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ	 เฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท	ถวายพระพรชัยมงคล
ส่วนการเสดจ็เลยีบพระนคร	โดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า	
โปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน	
ปลายปี	พุทธศักราช	๒๕๖๒

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ส�านักพระราชวัง

	๑	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๖๒

ความสำาคัญ และ ความเป็นมา ของ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เป ็นโบราณราชประเพณี 
ท่ีต้องท�าเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์	 ดังความใน	
“จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 สมเด็จพระรามาธิบดี	 
ศรีสินทรมหาวชิราวุธ	พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”	ว่า
	 “.. .ตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ 	 ถือเปนต�ารา 
แต่โบราณว่า	พระมหากระษัตรย์ิซึง่เสดจ็ผ่านพภิพ	ต้องท�าพระราชพธิ ี
บรมราชาภเิษกก่อน	จงึจะเปนพระราชาธบิดโีดยสมบรูณ์	ถ้ายงัมไิด้
ท�าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกอยูต่ราบใด	ถงึจะได้ทรงรบัรชัทายาท
เม่ือเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวง	 ก็เสด็จอยู่เพียง 
ณ	ที่พักแห่งหนึ่ง	พระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิม	 เป็นแต่เพิ่ม 
ค�าว่า		“ซ่ึงทรงส�าเรจ็ราชการแผ่นดนิ”	เข้าข้างท้ายพระนาม	แลค�ารบัสัง่ 
ก็ยังไม่ใช้พระราชโองการ	 จนกว่าจะได้สรงมุรธาภิเษก	 ทรงรับ 
พระสุพรรณบัฏจารึกพระบรมราชนามาภิธัยกับทั้งเครื่องราช
กกุธภัณฑ์จากพระมหาราชครูพราหมณ์ผู้ท�าพิธีราชาภิเษกแล้ว	 
จงึเสดจ็ขึน้เฉลมิพระราชมณเฑยีร	ครอบครองสริริาชสมบตัสิมบรูณ์
ด้วยพระเกียรติยศแห่งพระราชามหากระษัตริย์แต่นั้นไป...”

ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เป็นราชประเพณีคู่สังคมไทย 
มายาวนานโดยได้รบัอทิธิพลจากคตอินิเดยี	แต่ลกัษณะการพระราชพธิี 
แต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดเป็นอย่างไร	 ไม่ปรากฏหลักฐาน
แน่ชัด	 แม้แต่การเรียกชื่อพิธีก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัย	 
เช่น	สมัยอยุธยา	สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า

“พระราชพิธีราชาภิเษก” หรือ	“พิธีราชาภิเษก”
ส่วนในปัจจุบันเรียกว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

 สมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่	 ๒	หรือจารึก 
วดัศรชีมุ	ซ่ึงเป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้เมือ่ราวพทุธศตวรรษท่ี	๑๘	กล่าวถึง 
การขึ้นเป็นผู้น�าของพ่อขุนบางกลางหาว	ไว้ว่า
 “...พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เมือง
สุโขทัย ให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์...”

	 ส่วนในศลิาจารกึวดัป่ามะม่วงภาษาไทย	และภาษาเขมรกล่าวถงึ 
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพิธีบรมราชาภิเษกพระมหาธรรมราชาที่	 ๑	 
(ลิไทย)	ว่ามี	มงกุฎ	พระขรรค์ชัยศรี	และเศวตฉัตร
 ส มั ย อ ยุ ธ ย าปร า กฏหลั ก ฐ าน เ กี่ ย ว กั บพ ร ะ ร า ชพิ ธ ี
บรมราชาภิเษกในค�าให้การของชาวกรุงเก่า	 ข้อความตอนหนึ่ง 
กล่าวถึงขั้นตอนของพระราชพิธีนี้ว่า	
 “...พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อนั้น มาท�าตั่ง 
ส�าหรับประทับสรงพระกระยาสนานในการมงคล เช่น พระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก เป็นต้น พระองค์ย่อมประทับเหนือพระที่นั่ง
ตั่งไม้มะเดื่อ สรงพระกระยาสนานก่อนแล้ว (จึงเด็จไปประทับ
พระที่นั่งภัทรบิฐ) มุขอ�ามาตย์ถวายเคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์ คือ  
มหามงกุฎ ๑ พระแสงขรรค์ ๑ พัดวาลวิชนี ๑ ธารพระกร ๑  
ฉลองพระบาทคู่ ๑...”

๒	 ครั้ ง 	 คือ 	 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	
ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครั้งแรก	 เมื่อวันที่ 	 ๑๒	 พฤศจิกายน	
พ.ศ.	๒๔๑๑	เมื่อทรงขึ้นครองราชสมบัติ 
สืบต ่อจากพระบรมชนกนาถ	 ขณะ
มีพระชนมพรรษาเพียง	 ๑๕	 พรรษา	 
ในระยะเวลาห ้าป ีแรกของรัชกาล	 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	
(ช่วง	บนุนาค)	เป็นผูส้�าเรจ็ราชการแผ่นดนิ 
	 จนกระทั่งเมื่อทรงเจริญพระชนม 
พรรษาครบ	๒๐	พรรษา	 จึงทรงผนวช	 
หลังจากทรงลาสิขาแล้วทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ	 ให้ประกอบพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก	 ครั้งที่ 	 ๒	 เมื่อวันที	่ 

	 ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี	 ไม่ปรากฏหลักฐาน 
การประกอบพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	สนันษิฐานว่า
ท�าตามแบบอย่างเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ	แห่งกรงุศรอียธุยา	แต่ท�าอย่างสงัเขป	เพราะ
บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย	ยังอยู่ในภาวะสงคราม
	 ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๒๕	
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	
ได้ประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์	 และทรงกรุณา
โปรดเกล้าฯ	 ให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก 
แต่โดยสงัเขป	ยงัไม่พร้อมมลู	เตม็ต�ารา	ครัน้	พ.ศ.	๒๓๒๖	 
โปรดให้ข้าราชการผู้รูค้รัง้กรงุเก่า	มเีจ้าพระยาเพชรพชิยั 
เป็นประธาน	ประชมุปรกึษาหารอืกบัสมเดจ็พระสงัฆราช 
และพระราชาคณะผู้ใหญ่	 ท�าการสอบสวนร่วมกัน 
ตรวจสอบต�าราว่าด้วยการราชาภิเษกในแผ่นดิน
สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร	 หรือขุนหลวงวัดประดู	่
แล้วแต่งเรียบเรียงขึ้นไว้เป็นต�ารา	 เรียกว่า	 “ต�ารา
ราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาส�าหรับหอหลวง”	 
เป็นต�าราที่เกี่ยวกับการราชาภิเษกที่เก่าแก่ที่สุด 
เท่าที่พบหลักฐานในประเทศไทย	 เมื่อได้แบบแผน
การราชาภเิษกทีส่มบรูณ์แล้ว	อกีทัง้พระราชมณเฑยีร
สถานที่สร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จใน	พ.ศ.	๒๓๒๘	จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกให้สมบูรณ์ตามแบบแผนอันได้เคยมีมา 
แต่เก่าก่อนอกีครัง้หนึง่	และแบบแผนการราชาภเิษก
ดังกล่าวได้รับการยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบมา 
เพื่ อความเป ็นพระมหากษัตริย ์ โดยสมบูรณ	์ 
บางพระองค์ทรงประกอบพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล	:	https://phralan.in.th/coronation/

๑๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 ๒๔๑๖	หลังจากนั้นทรงรับพระราชภาระ	 
และมีพระราชอ�านาจในการบริหารราชการแผ่นดินโดยสมบูรณ์	
	 ส่วนพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ	 ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ๒	 คร้ัง	 
คือ	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร	 เมื่อวันที่	 
๑๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 ๒๔๕๓	 เนื่องจากอยู่ในช่วงก�าลังไว้ทุกข์งาน
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จึงโปรดให้ 
งดการเสด็จเลียบพระนครและการรื่นเริง 	 ต ่อมาเมื่อถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
แล้วจงึทรงกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ประกอบพระราชพธิบีรมราชาภเิษก
สมโภช	 เมื่อวันที่	 ๒	 ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๕๔	 เพื่อให้เป็นส่วนรื่นเริง
ส�าหรับประเทศ	 อีกทั้งให้นานาประเทศที่เป็นสัมพันธมิตรไมตรี 
มีโอกาสมาร่วมงาน
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	 เริม่เปิดหวัฉบบัน้ีจะไม่พดูถงึ
คงไม่ได้กับการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู ้ แทนราษฎร 	 ในวั นอาทิ ตย ์ ที่	 
24	 มีนาคม	 2562	 ท่ีผ ่านไป 
ซึ่งทุกท่านคงเห็นปรากฏการณ์

1. นายพิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์

2. นางนิตยา เจนทวีพรกุล

3. นางอัญชลี จันทรกรานต์ 

4. นางสาวอรวี บุญกัลยา 

5. นางขนิษฐา โพธิสินธุ์ 

6. นางสาวเพ็ญประภา ส�าเภาแก้ว 

7. นางสาวสิรวี วงษ์บ�ารุงจิตร

รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.ส�านักคลัง

หน.ส�านักปลัดเทศบาล

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผอ.กองการศึกษา

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

คณะผู้จัดทํา กองบรรณาธิการ 

เป็นขวัญก�าลังใจ	และศิริมงคลต่อไปด้วยครับ
	 มีสิ่งที่ผมสังเกตได้และไม่ได้นิ่งนอนใจคือสถิติจ�านวน 
ผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลเมอืงบ้านสวน	ทีเ่พิม่ขึน้ทกุปี		โดยเฉพาะในปีนี้ 
ที่รับเบี้ยยังชีพจากทางเทศบาล	มีถึง	7,508	คน	ผมได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่จัดท�าโครงการและกิจกรรมต่างๆ	 หมุนเวียนสลับ 
สับเปลี่ยนมา	 ให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมกัน	 ในปัจจุบันเรามี
โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในผูส้งูวยั	เพือ่พฒันาคณุภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีการจัดการเรียนรู้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ซึ่งอยู ่บริเวณโค้งมาลัยทอง,	 อาคาร
อเนกประสงค์	 	บ้านหนองตะโก	หมู่ที่	 1,	ส�านักชีนารีวงศ์	หมู่ที่	 2		
และ	 วัดชมภูแก้ว	หมู่ที่	 4	 	พร้อมท้ังก�าลังเพ่ิมศูนย์การเรียนรู้ในปี
หน้า	ณ	วทิยาลยัอาชวีศกึษา	ชลบรุ	ีและโรงเรยีนบ้านสวนอดุมวทิยา	 
โดยปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วม	220	คนแล้วนะครับ	หากมีผู้สูงอายุ
ท่านใดสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชกิ	สามารถสมคัรได้ที	่กองสาธารณสขุฯ	 
โทร	 038-184-555	 ต่อ	 5ผมอยากเห็นผู้สูงอายุชาวบ้านสวน 
ทกุท่านแขง็แรง	มสีขุภาพกาย	สขุภาพใจทีม่คีวามสขุมากขึน้	การจดัท�า 
โครงการให้ผู้สูงอายุได้เข้าสังคม	 เพื่อลดภาวะการเกิดโรคซึมเศร้า	
และลดการอยู่ตามล�าพังลง	 เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะ
สมองเสือ่ม		ซ่ึงหากเราปล่อยให้ผู้สงูวยักลายเป็นคนป่วยภาวะสมอง
เสื่อม	ลูกหลานก็ต้องมาดูแลพ่อแม่	ดังนั้น	ผมมีความตั้งใจจะท�าให้ 
สังคมผู้สูงอายุของคนบ้านสวนให้เป็น	 “คนบ้านสวนสูงวัยอย่าง 
มีคุณภาพ”	อีกด้วย!!!
	 ผมขอความร่วมมือในการรักษาสภาพอากาศ	 ด้วยการลด
พฤตกิรรมทีก่่อให้เกดิควนัพษิ	เช่น	การเผาขยะ	หญ้า	และวชัพืชต่างๆ
เพือ่สขุภาพทีด่ขีองพวกเราเองนะครบั		ขณะนีเ้ข้าสูฤ่ดรู้อนอย่างเตม็
ตัวแล้ว	ด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้น	พี่น้องควรเตรียมการรับมือกับอากาศ 
ที่ร้อนจัด	โดยให้อยู่ในที่ร่ม	หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้า	ดื่มน�้าให้เพียงพอ 
เพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และ 
ที่ส�าคัญ	ในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินสถานการณ์ว่า	ปริมาณ 
น�้าฝนจะลดน้อยลง	 ขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน�้าเพ่ือไว้ใช้
ส�าหรับหน้าแล้งนี้ด้วยนะครับ	ช่วยกันคนละไม้ละมือ
	 สุดท ้ ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกท ่ านที่ ให ้ความร ่ วมมือ 
ในการมาประชาคม	ทัง้การประชาคมระดบัชมุชน	และการประชาคม 
ในระดับเมือง	 ท�าให้ผมทราบถึงปัญหาต่างๆ	 ที่เป็นผลกระทบ 
ต่อพี่น้องชาวบ้านสวน	 และจะน�าไปพัฒนาปรับปรุง	 โดยปัญหาใด 
ทีส่ามารถเร่งแก้ไขให้ได้	ผมจะรบีด�าเนนิการโดยด่วน	แต่หากปัญหาใด

ถนนพระยาสัจจา	 จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลของเรา 
เข้าร่วมพิธีรดน�้าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจ�าปีนี้โดย
พร้อมเพรียงกัน	 ส�าหรับเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยที่ก�าลัง 
จะมาถึงนี	้ขอให้ช่วยกนัใช้รถใช้ถนนด้วยความระมดัระวงั	เคารพกฎ
จราจรโดยเคร่งครดั	เพือ่ความปลอดภยัของตวัเราและผูอ้ืน่	ตลอด
จนขอถือโอกาสนี้อ�านวยพรให้ทุกท่านมีความสุข	 เจริญรุ่งเรือง 
ในชวีติและกจิการงานทัง้หลาย	สขุภาพแขง็แรงเป็นทีรั่กและเคารพ
ของคนรอบข้างตลอดไป		สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านสวนทุกท่าน 
	 กลับมาพบกันอีกครั้งกับ	 วารสาร	 “ที่นี่ . . .บ ้านสวน”	 
ในรอบสองเดือนเพื่อรายงานการปฏิบัติงานต่างๆ	 จากโครงการ
และกิจกรรมของเทศบาล	 รวมถึงรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในช่วงเดือน	กุมภาพันธ์	-	มีนาคม	2562	ให้พี่น้องชาวบ้านสวน
ได้รับทราบกัน
	 วันที่	 6	 เมษายน	 2562	 นับเป็นมหามงคลยิ่งส�าหรับ 
ชาวจงัหวดัชลบรุ	ีทีจ่ะได้แสดงความจงรกัภกัด	ีและมโีอกาสเข้าร่วม 
พิธีพลีกรรมตักน�้าจากแหล่งน�้าศักดิ์สิทธ์ิ	 ณ	 สระน�้าศักดิ์สิทธิ ์
วัดเขาบางทราย	 พระอารามหลวง	 เป็นสถานที่ในการจัดท�า 
น�้าอภิเษก	 เพ่ือน�าเข้าพิธีสมโภชน�้าอภิเษก	ณ	 มหาเจดีย์สถาน	 
ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 แล้วเชิญตั้งไว้ในพระอุโบสถ	 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธี	 จึงได้เชิญ 
เข้าพิธีสวดพระพุทธมนต์เสกน�้า	ณ	พระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ต่อไป
	 และตอนนี้พวกเราคงได้ทราบแล้วว่ามีใครบ้างที่ได้รับ
การเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อท�าหน้าที่ช่วย
ก�าหนดและผลักดันนโยบายท่ีส�าคัญๆ	 และส่งเสริมให้ประเทศ
พัฒนาเจริญก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจท่ีมั่นคง	 ประชาชนอยู่ดี	 มีสุข	 
นะครบั	ในส่วนของเขต	1	และเขต	2	จงัหวดัชลบรุ	ีเป็นเขตเลอืกตัง้
ในพืน้ท่ีเทศบาล		ผมต้องขอแสดงความยนิดกีบั	นายสชุาต	ิชมกลิน่	
และร้อยเอก	 ดร.จองชัย	 วงศ์ทรายทอง	 จากพรรคพลังประชารัฐ 
ทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงไปถงึ33,368และ	40,706	คะแนนตามล�าดบั
	 เข ้ าสู ่ ช ่ วง เดือนเมษายนแล ้ว 	 เทศกาลสงกรานต 	์ 
เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ด�าเนินการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
และเทศบาลเมืองบ้านสวนมีการจัดงาน	”โครงการบ้านสวนห่วงใย
ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจ�าปีงบประมาณ 2562” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�า 
ทุกปี ในปีนี้เราจัดในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาคม 
เทศบาลเมืองบ้านสวน(เราเปลี่ยนสถานที่จากปีที่แล้วนะครับ) 
โดยเร่ิมลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.00 น.	 เพื่ออ�านวย
ความสะดวกสบาย	และการบริการในอาคารให้กับผู้สูงอายุ	พร้อม
บริการรถรับส่งส�าหรับผู ้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วย
ตนเองได้	โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่	กองสวัสดิการสังคม	 
038-184-555	ต่อ	 8	 ครับ	 การจัดงานในปีนี้เราได้นมัสการ	 
เจ้าอาวาสจากวดัธรรมนมิติต์และคณะสงฆ์	มาเจรญิพระพทุธมนต์	
มกีารตรวจสขุภาพเบือ้งต้น	และการแสดงของผูส้งูอาย	ุพร้อมมอบ
ของขวัญให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน	 เพ่ือขอพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย	

จากใจ..นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน 

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

 สวัสดีครับ พี่น้องชาวบ้านสวน
ที่เคารพรักทุกท่าน

ต้องใช้เงนิและงบประมาณมาก	กค็งต้องรอด�าเนนิการตามขัน้ตอน
ระเบียบกฎหมายต่อไป	และต้องขอขอบคุณผู้ที่มีจิตอาสาทุกท่าน 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการต่างๆ	ทีเ่ทศบาลจดัขึน้			เป็นความร่วมมอืทีพ่วกเรา 
ช่วยกนัพฒันาเมอืงบ้านสวนให้เจรญิก้าวหน้า	และอยูอ่ย่างเป็นสขุ	
ด้วยน�้าใจของพี่น้องทุกท่าน	
	 หนังสือพิมพ์	 ที่นี่...บ้านสวน	 ฉบับนี้ได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านในเล่มให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบ
โดยทัว่กัน	และขอเชญิพีน้่องประชาชนทกุท่าน	หากท่านมข้ีอคดิเหน็ 
หรือข้อเสนอแนะใดใด	ที่ต้องการให้เทศบาลน�าไปแก้ไขปรับปรุง	
หรือต้องการรับทราบรายละเอียดเร่ืองอื่นใด	 ท่านสามารถแจ้ง 
เข้ามาได้ตามช่องทางที่เทศบาลได้จัดไว้	 เช่น	 เว็บไซต์เทศบาล 
www.bansuan.go.th		หรอืหมายเลขโทรศพัท์	1132	หากใช้มอืถอื
โทร	038-184555	นะครบั	หรอืแจ้งมาทาง	Facebook:	เทศบาล
เมอืงบ้านสวน	หรอืมาแจ้งได้ทีส่�านกังานเทศบาลเมอืงบ้านสวน		หรอื
ผ่านประธานชมุชนในชมุชนของท่าน	ทกุข้อแนะน�าหรือข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์	 เทศบาลพร้อมจะน�ามาเพื่อการแก้ไขไปสู่การพัฒนา 
บ้านสวนของเรา	พบกันใหม่ฉบับหน้า

สวัสดีครับ

บทบรรณาธิการ

ร ่ วมใจกัน 	 ออกมาใช ้สิทธิ เลือกตั้ งของพี่น ้องประชาชน 
คนไทยอย่างมากมายล้นหลาม	 และนับจากนี้ไปประเทศไทย 
ของเราก็คงกลับเข้าสู ่บรรยากาศของการปกครองโดยระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกครั้ง	 โดย
รัฐบาลที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย	 และแน่นอนวันน้ีสภาวะแห้งแล้ง	 อากาศอบอ้าว
ของฤดูร้อนมาถึงแล้ว	 จึงขอให้ทุกท่าน	 ทุกครอบครัวระมัดระวัง

รักษาสุขภาพ	 เพื่อหลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆ	 ที่มาจากอากาศร้อน 
รวมถึงโรคท้องร่วง	 โรคพิษสุนัขบ้าท่ีเป็นโรคใกล้ตัว	 จากการใช้ชีวิต
ประจ�าวนัของเราทกุคน	โดยร่วมกนัสงัเกตการณ์สิง่แวดล้อมในชมุชน
อันอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรค	 ซึ่งสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์มาได้โดยตรง	 ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
หมายเลขโทรศัพท์	 038-184-555	 ต่อ	 3103	 และอีกเรื่อง 
ทีน่บัว่าเป็นมหามงคลยิง่ของจงัหวดัชลบรีุกับพิธจีดัท�าน�า้อภเิษกของ
จังหวัดชลบุรี	ณ	สระน�้าศักดิ์สิทธิ์วัดเขาบางทราย	พระอารามหลวง	 
ซ่ึงน�้าอภิเษกดังกล่าวน้ีจะได้น�าไปประกอบพิธีเสกน�้าอภิเษกใน 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	
บดนิทรเทพยวรางกรูในช่วงเดอืนพฤษภาคม	2562	ต่อไป	ซึง่วนันัน้
พวกเราก็คงได้มีโอกาสได้แสดงความปิติยินดีและแสดงความจงรัก
ภกัดใีนวโรกาสพระราชพธิดีงักล่าวกนัอย่างยิง่ใหญ่อกีครัง้หนึง่		และ 
สุดท้ายนี้ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงโครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจ 
ผู้สูงอายุ	 ที่ปีนี้เทศบาลเมืองบ้านสวนจะจัดโครงการดังกล่าวในวัน
ศกุร์ที	่26	เมษายน	2562	ณ	ศาลาประชาคมเทศบาลเมอืงบ้านสวน	 
ซึ่งอยู ่ด้านหลังของอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน  
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

รายงานการเสียชีวิตของสมาชิก และ การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ

		 เม่ือวันที่	 13	 มีนาคม	 2562	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน	 จัดประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ�าปี	2562	ณ	ห้องประชุมยงูร�าแพน	ชัน้	5		อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมอืงบ้านสวน	ตามมาตรา	22 
แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน	โดยมีวัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
	 2.	พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้	รายจ่ายและบัญชีงบดุล
	 3.	เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ
	 4.	ปรึกษาหารือปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 รวมท้ังมีส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้การเสนอแนะ	 
ในการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน	ต่อไป

	 ในระหว่างปี	พ.ศ.	2561	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน	 ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้แก่
สมาชิกที่เสียชีวิตทั้งสิ้น	จ�านวน	85	คน	ตั้งแต่ศพที่	190	–	274	รวมเงินที่จ่ายค่าสงเคราะห์ศพทั้งสิ้น	
4,710,290	บาท	(สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	มีรายละเอียดดังนี้
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29	ต.ค.	61
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1	พ.ย.	61

5	พ.ย.	61

8	พ.ย.	61

20	พ.ย.	61

22	พ.ย.	61

6	ธ.ค.	61

7	ธ.ค.	61

บ้านสวนสุขใจ/026

บ้านสวนพัฒนา/133

เมรี่/017

บ้านหนองแหน/095

บ้านสวนสามัคคี/027

บ้านสวนยามนิมิต/031

บ้านสวนแก้ว/061

บ้านหนองตาท้วม/003

พันสอง/009

บ้านบ่อบุญทอง/004

บ้านเข้าน้อย/206

บ้านศาลาคู่/059

อยู่สบาย/092

บ้านห้วยทวน/142

สท/259

ราชันย์สามัคคี/016

บ้านห้วยทวน/206

เมรี่/024

บ้านสวนพัฒนา/039

บ้านสวนพัฒนา/128

บ้านสวนสามัคคี/098

บ้านสวนยามนิมิต/050

สุขนิมิตต์/102

สุขนิมิตต์/106

บ้านหนองแหน/069

บ้านหนองตาท้วม/010

สท/273

บ้านสวนพัฒนา/106

บ้านสวนสามัคคี/046

บ้านศาลาคู่/007

นวมินทร์/030

คลองยี่รัด/021

บ้านเขามยุรา/053

บ้านศาลาคู่/004

บ้านพักต�ารวจ/019

บ้านหนองตาท้วม/253

หมู่	5	บ้านสวน/049

ดงตาล/080

เมรี่/109

บ้านหนองตาท้วม/006

บ้านหนองตาท้วม/016

เมรี่/239

บ้านเขาน้อย/085

บ้านห้วยทวน/310

ศูนย์บริการสาธารณสุข/012

บ้านเขาน้อย/130

บ้านเขามยุรา/042

บ้านหนองตาท้วม/293

เมรี่/179

พยัคฆ์น้อย/002

บ้านบ่อบุญทอง/023

เมืองทอง/022

เมืองทอง/073

บ้านพักต�ารวจ/029

สุขนิมิตต์/002

โพธิ์ทองสามัคคี/021

บ้านห้วยทวน/116

สุขนิมิตต์/038

บ้านสวนพัฒนา/255

บ้านเขามยุรา/018

บ้านบ่อบุญทอง/022

บ้านพักต�ารวจ/081

ดงตาล/154

บ้านเขามยุรา/014

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�าไย	ชาลีแดง

นางลมัย	สุขนรินทร์

นางจารุพร	ค�าประสิทธิ์

นางเอื้อน	บุญนาแพง

นายอริยะ	สุพรศรีชลกานต์

น.ส.ยุพิน	แก้วสกุล

น.ส.แสงศรี	แซ่อึ๊ง

นายส่วน	เพชรโอภาส

นางบุญมี	อินทโชติ

นางองุ่น	ทิจะยัง

นางทองค�า	สุทธิพงษ์

นายยงยุทธ	ยนตรประเสริฐ

นายพุฒ	ปริวันตัง

นายประพันธ์	ตันตยาภรณ์

นางกัลยา	ยศค�า

นางสมศรี	อาจฝึ่ง

นางบุญมี	จันทร์เขียว

นางเตือนใจ	จันทร

น.ส.ทิพย์	เพิ่มพูล

นางอ�านวย	สายแสง

นางบุญศรี	สุขประเสริฐ

นางเฉลิม	สายทองดี

นางบุญยืน	รัติกุล

นายฮง	เนื่องจ�านงค์

นายณรงค์	สามารถ

นางอนงค์	ช่างประเสริฐ

นายวิชัย	เกตุแก้ว

น.ส.ชนกพรพรรณ	ทองคูณ

นายพิมพ์	ชนะสงคราม

นายเฉลิมพล	พวงทอง

นายลี	ผลไสว

นางส�าเนียง	รัตนวิจารณ์

นายปิยะ		ปิยจิรภาส

น.ส.พวงมาลี	สังข์แก้ว

นางยุพดี	อันอาตม์งาม

นางมี	แซ่โง้ว

นางทองค�า	พงษ์ไพโรจน์

นางสุภาภรณ์	 กุมภวรรณ

นายสมจิตต์	งามข�า

นางเฮียะ	แซ่กัง

นางสม	อนันอุดมฉัตร

นางสมศรี	สนศรีชัย

นางประภา	โชคอนันต์ไพศาล

นายธีรยุทธ	สินศิริทรัพย์

นายธงชัย	ศิริจันทร์

นางโป๊เกียว	สกุลวงศ์ธนา

นายสมสิทธิ์	จุลมณีรัตนกุล

นางอนงค์	จันทนรังสี

นายหล�่า	แก้วซิ้ม

91

74

74

73

86

59

64

79

68

77

53

83

82

69

88

83

87

52

75

85

61

63

85

90

82

81

77

80

73

77

58

93

57

75

85

82

81

86

90

78

84

59

67

73

57

88

94

71

79

79

96

84

58

87

86

67

79

60

43

65

86

72

80

86

55,803

55,784

55,765

55,746

55,670

55,651

55,594

55,537

55,518

55,480

55,461

55,575

55,556

55,518

55,499

55,556

55,537

55,499

55,480

55,461

55,442

55,423

55,632

55,613

55,575

55,556

55,537

55,461

55,442

55,423

55,461

55,423

55,404

55,385

55,385

55,290

55,271

55,252

55,214

55,195

55,176

55,252

55,214

55,195

55,176

55,157

55,119

55,100

55,081

55,157

55,119

55,100

55,081

55,062

55,043

55,024

55,005

55,043

55,024

54,929

54,910

54,891

55,024

55,005

 4,710,290  

รายที่ วันที่สมัคร วันที่เสียชีวิต เงินสงเคราะห์(บาท)วันที่แจ้งเสียชีวิต อายุ(ปี)เลขที่สมาชิก ชื่อ	-	นามสกุล

รายที่ วันที่สมัคร วันที่เสียชีวิต เงินสงเคราะห์(บาท)

                                    รวมเงินทั้งสิ้น  -สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-     

วันที่แจ้งเสียชีวิต อายุ(ปี)เลขที่สมาชิก ชื่อ	-	นามสกุล

รายงานผลการด�าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน
ในรอบปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

ล�าดับที่

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

รับใหม่	(คน)

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

เสียชีวิต	(คน)

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

ลาออก	(คน)

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

จ�านวนสมาชิกที่มีชีวิตอยู่	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2560	ยกมา

เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวมทั้งสิ้น
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	 กองสวัสดิการสังคม	 จัดโครงการห ่วงใยใส ่ใจคนพิการ	 
โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนพิการ	
ระหว่างวันที่	 29	-	30	มกราคม	2562	ณ	สถาบันปลูกป่า	ปตท.	 
ศูนย์การเรยีนรู	้ป่าวงัจนัทร์	ต�าบลป่ายบุใน		อ�าเภอวงัจนัทร์		จงัหวดัระยอง	 
และสมาคมคนพกิารจนัทบรู	ต�าบลบางกะจะ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัจนัทบรุ	ี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้ศึกษาหาความรู ้	 
และประสบการณ์จากสถานทีต่่าง	ๆ 	เพือ่น�ามาพฒันาองค์กรและชมุชน	 
รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เสริมสร้างแรงจูงใจ	สร้างเครือข่าย 
ระหว่างคนพกิารด้วยกนั	ผูเ้ข้าร่วมโครงการ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 ผู ้ดูแลคนพิการ	 คณะผู้บริหาร	
สมาชิกสภาเทศบาล	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	รวม	40	คน	

	 เทศบาลมอบกายอปุกรณ์ให้แก่ผูพ้กิาร	ผูส้งูอายแุละผูด้้อยโอกาส
ทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้กายอปุกรณ์	ทีม่ภีมูลิ�าเนาอยูใ่นเขตเทศบาลเมอืง
บ้านสวน	เช่น	รถวีลแชร์	รถเข็นนั่งถ่าย	เก้าอี้นั่งถ่ายสามขา	ช่วยฝึกเดิน
ชนดิสีข่า(walker)	ไม้เท้าขาเดยีว	ไม้เท้าสามขา	ไม้เท้าสีข่า	เพือ่ให้ผูพ้กิาร	 
ผูด้้อยโอกาสสามารถช่วยเหลอืตนเองในการเคลือ่นไหวได้	และด�าเนนิชวีติ 
ได้อย่างมีความสุข

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนพิการ 

มอบกายอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

	 เทศบาลได้จดัโครงการพฒันาศักยภาพกองทนุสวสัดกิารชมุชน	 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่พฒันาการของกองทนุสวสัดกิารชมุชน	 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและผู้น�าชุมชน	 
โดยการประเมินความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนและ
แนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็ง	 และ 
พึ่งตนเองได้	 สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายในการด�าเนินงาน
ระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชนอื่น	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้กองทุนสามารถจัดระบบการด�าเนินงานและบริการ 
ให้สมาชิกได้อย่างรวดเร็วขึ้น	โดยแบ่งเป็น	2	กิจกรรม	ดังนี้		
	 1.	 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของกองทุน
สวัสดิการชุมชนและการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน	 และ
การเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่หมดวาระลง 
ในวันที่	 13	กุมภาพันธ์	 2562	ณ	ห้องประชุมยูงร�าแพน	 ชั้น	 5	

	 เมื่อวันจันทร์ที่	28	มกราคม	2562	เวลา	09.30	น.	เทศบาล	ร่วมกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 จัดการประชุมเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน	
ตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน	พ.ศ.2551	โดยมเีจตนารมณ์ในการขบัเคลือ่น
สร้างความเข้มแขง็ให้ทกุชมุชนท้องถิน่	ให้มคีวามสามารถในการจดัการตนเองเก่ียวกบั 
ชีวิตความเป็นอยู่	 เป็นกระบวนการของความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ในต�าบล 
เป็นตัวตั้ง	 และให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชน
ในต�าบลเกิดความเข้มแข็ง	 และสมาชิกองค์กรชุมชน	 รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป 
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�าบล

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย	คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน	ประธานชุมชน	
สมาชิกกองทุน	คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	และเจ้าหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	100	คน
	 2.	 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ด้านการจัดการกองทุน 
ให้เข ้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพของกองทุน 
สวัสดิการชุมชนต�าบลบางระก�า	 อ�าเภอนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 
ในวันที่	 26	กุมภาพันธ์	 2562	และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการจดัสวสัดกิารชมุชนแบบองค์รวมหลายมติิ	สามารถเชือ่มโยง 
และบูรณาการทรัพยากรจากหลากหลายแห่ง	 เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ของสมาชิกได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	 ของกองทุนสวัสดิการ 
ชุมชนบางเลน	 อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 ในวันที่ 	 27	
กุมภาพันธ์	 2562	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	40	คน
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ต้อนรับคณะดูงาน จากหลักประกันสุขภาพสู่นานาชาติ 
ผ่านการประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มหิดล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 เทศบาลเมืองบ ้านสวน	 โดยนายจักรวาล	 ตั้ งประกอบ	 
นายกเทศมนตรี	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	ประธานสภาเทศบาล	สมาชกิ
สภาเทศบาล	และหวัหน้าส่วนราชการ	เข้าร่วมต้อนรบัคณะศกึษาดงูาน	 
เพือ่การเผยแพร่หลกัประกนัสขุภาพสูน่านาชาต	ิผ่านการประชมุนานาชาติ	 
รางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล	ค.ศ.2019	ในวนัที	่31	ม.ค.	2562			เวลา	9.00	น.	 
ณ	ห้องประชุมยูงร�าแพน	ชัน้	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมอืงบ้านสวน	 
พร้อมทั้งน�าคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่การดูแลผู้ป่วยในศูนย์สุขภาพ 
ชุมชนเมอืงทีส่่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอาย	ุ	เพือ่ป้องกนัการเจบ็ป่วยทีอ่าจจะเป็น 
ผูป่้วยติดเตยีงในอนาคต	อกีทัง้ยงัลงพืน้ทีศ่กึษาระบบการดแูลประชาชน
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันโรค
เรื้อรัง	เช่น	โรคเบาหวาน	โรคความดัน	เป็นต้น

	 เมือ่วนัองัคารที	่29	ม.ค.	2562	เวลา	9.00	น.	นายมนสั	เดชชวีะ	 
รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ประธาน 
สภาเทศบาล	 และหัวหน้าส่วนราชการ	 เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนา
เครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ครั้งที่	 1	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่พฒันาศกัยภาพของชมุชน		ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดล้อม	และเพือ่เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมในการท�างานแบบบรูณาการ 
ระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชน	 โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับ 
ผู ้น�าชุมชนจ�านวน	 150	 คน	 ได้ร่วมกันเรียนรู ้เรื่องการจัดการ 
น�้าเสียและการท�า	 EM	Ball	 และได้รับเกียรติจากส�านักงานประมง	
จังหวัดชลบุรี	 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้	 ณ	 ห้องประชุม 
ยูงร�าแพน	ชั้น	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลต�าบลสันทราย

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

	 เมือ่วนัที	่22	ม.ค.	2562	เวลา	9.00	น.	เทศบาลเมอืงบ้านสวน	โดยงานส่งเสริมสุขภาพ	 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข	 ต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาลจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 
มาศกึษาดงูานเกีย่วกบัการจดัการบรกิารสขุภาพเดก็ก่อนวัยเรียน	ณ	ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก	
เทศบาลเมืองบ้านสวนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ณ	อาคารอเนกประสงค์
บ้านหนองตะโก	หมู่	1	ต�าบลบ้านสวน

	 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�าบลสันทราย	 อ�าเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่	 

โดยการน�าของ	นายธนวัฒน์	 แสงสุวรรณ์	 นายกเทศมนตรี 
ต�าบลสันทราย	 ที่น�าคณะมาขอศึกษาดูงาน	 ทางด้าน 
การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ	 และการส่งเสริมอาชีพ
ของชมุชน	ณ	ห้องประชมุยงูทอง	ชัน้	5	อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน

กิจกรรม Big Cleaning Day 
“ถนนท้องถิ่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย”

	 เมือ่วนัศกุร์ที	่1	และวนัพธุที	่6	ก.พ.	2562	เวลา	9.00	น.	นายจกัรวาล	ตัง้ประกอบ	นายกเทศมนตร ี
เมืองบ้านสวน	 พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร	 และหัวหน้าส่วนราชการ	 น�าพนักงานกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม	 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ลงพื้นที่ด�าเนินกิจกรรม	 Big	 Cleaning	 Day	 
“ถนนท้องถ่ิน	 สะอาด	 สวยงาม	ปลอดภัย”	 เพื่อบรรเทามลภาวะจากฝุ่นละอองที่จะเพิ่มขึ้นในอากาศ	
บริเวณถนนพระยาสัจจา	และถนนเศรษฐกิจ	ต�าบลบ้านสวน	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี
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พลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด โครงการครอบครัวล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด

	 เมื่อวันที่	 26	ม.ค.	2562	 เวลา	9.00	น.	นายชัยเดช	 ชิตวิเศษ	 รองนายกเทศมนตรี	พร้อมด้วย 
นายนพดล	 รัฐศุภางค์	 เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม	เข้าร่วมโครงการครอบครัวล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด	ประจ�าปี	2562	ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพือ่ให้สมาชกิในครอบครัวได้ตระหนกัถึงความส�าคญัของครอบครัว	และสามารถสร้างเครือข่ายครอบครัว 
ในการเฝ้าระวงัยาเสพตดิ	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.สมพล	เขม็ก�าเนดิ	และคณะ	จากศนูย์กจิกรรมผูน้�าเยาวชน 
บ้านเพชรบูรพา	ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้	ณ	โรงแรมเมาท์เทนบีช	พัทยา	จังหวัดชลบุรี

	 เม่ือวันที่	 18	 และวันที่	 21	 ม.ค.	 2562	 เวลา	 9.00	 น.	 นายชัยเดช	 ชิตวิเศษ	 
รองนายกเทศมนตรี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ประธานสภาเทศบาล	สมาชิกสภาเทศบาล	
และหัวหน้าส่วนราชการ	 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด	 
ประจ�าปี	 2562	 ใน	 “กิจกรรมรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติด”	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน 
มีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด	และสร้างจิตส�านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	 โดยมีการอบรม	 ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	 แบ่งเป็น	 2	 รุ่น 
รุ่นละ	150	คน	 และได้รับเกียรติจาก	 คุณอุเทน	บุญทับโถม	มาเป็นวิทยากรให้ความรู	้ 
ณ	ห้องประชุมยูงร�าแพน	ชั้น	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

	 เมื่อวันอังคารที่	12	ก.พ.	2562	เวลา	09.00	น.	นายชัยเดช	ชิตวิเศษ	รองนายกเทศมนตรี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
ประธานสภาเทศบาล	สมาชกิสภาเทศบาล	และหวัหน้าส่วนราชการ	เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในผูส้งูวยั	 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและทักษะต่างๆ	 
ในการเรยีนรู	้ครัง้ที	่8	มวีตัถปุระสงค์	เพือ่ช่วยให้ผูส้งูอายเุพิม่พนูความรู	้การพฒันาทกัษะทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิชวีติ	 
อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ	 ด้วยการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาให้แก่บุคคลอื่น	 
เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่ากับชุมชนและสังคม	 โดยได้รับเกียรติจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	 จังหวัดชลบุรี	 
น�าโดย	ดร.เดชา	วรรณพาหุล	เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้	ณ	ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 งานคุ้มครองผู้บริโภค	 จัดโครงการ
อาหารสะอาดปลอดภยั	ห่างไกลโรค	โดยมกีารอบรมผูป้ระกอบการร้านอาหาร 
และผู้จ�าหน่ายอาหาร	 ครู	 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร	
จ�านวน	130	คน	ในวนัที	่21	กมุภาพันธ์	2562	เพ่ือเป็นการสร้างจติส�านกึ
ให้แก่ผู้ปรุงประกอบและจ�าหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 
ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารเพื่อลดอัตราการ 
เกดิโรคทีเ่กดิจากอาหารและน�า้เป็นสือ่	พร้อมเฝ้าระวงัโรคตดิต่อทางเดนิอาหาร  
เพือ่เป็นการยกระดบัมาตรฐานสขุาภบิาลอาหารให้สอดคล้องกบัโครงการ
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย	(Clean	Food	Good	Taste)	

โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ห่างไกลโรค

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในผู้สูงวัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลักที่
2562 2563 2564

โครงการที่แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน�้า  

 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนบ้านสวน	11	ซอย	5	หมู่ที่	4	 

ต�าบลหนองข้างคอก	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัชลบรุ	ี(เสนอโดย	ชมุชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามคัค)ี 

โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนนซอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	 คสล.พร้อมวางท่อระบายน�้า	 หน้าบ้านเลขที่	 11/192	 

หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านห้วยทวน)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	 ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน	 -	

สุขุมวิท	2	(ต้นโพธิ์)	หมู่ที่	9	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี)

โครงการก่อสร้างปรบัปรุงถนน	คสล.	ภายในซอยสาธารณะบ้านสวน	-	เศรษฐกจิ	30	(ซอย	12)	 

ซอยหลังอู่แสงไทย	หมู่ที่	1	ต�าบลหนองรี	(เสนอโดย	ชุมชนเพชรวิลล่า)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	 ภายในหมู่บ้านเขาน้อยวิลล่า	 หมู่ที่	 8	

ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านเขาน้อย,	ชุมชนเนินยายวาส)

โครงการก่อสร้างปรบัปรุงถนน	คสล.	พร้อมปรับปากบ่อพัก	ซอยบ้านสวน	11	ซอย	1/1	หมูท่ี	่1	 

ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนสวัสดี)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	คสล.พร้อมวางท่อระบายน�้า	คสล.	ถนนบ้านบ่อน�้าจืด	ซอย	5	

หมู่ที่	4	ต�าบลหนองข้างคอก	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามัคคี)

โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	คสล.	ภายในซอยสาธารณะข้างบ้านเลขที่	

5	หมู่ที่	1	ต�าบลบ้านสวน(เสนอโดย	ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน)

โครงการก่อสร้างปรับปรงุถนน	คสล.ซอยบ้านสวน-สขุมุวทิ	13	(วริชัศลิป์)	หมูท่ี	่2	ต�าบลบ้านสวน 

(เสนอโดย	ชุมชนแพร	เพชร	แก้ว,ชุมชนสงวนวงศ์)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	คสล.ภายในซอยสาธารณะ	แยกจากถนนโรงเรียนเมรี่	หมู่ที่	7	

ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนเมืองทอง,	ชุมชนบ้านพักต�ารวจ)

โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนน	คสล.ภายในซอยสาธารณะ	ตรงข้ามซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก	22	 

(โรงสี)	หมู่ที่	1	ต�าบลหนองข้างคอก	(เสนอโดย	ชุมชนบายพาสหนองข้างคอก)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนบ้านสวน	11	หมู่ที่	 1,	 หมู่ที่	 6	 ต�าบลบ้านสวน	และ 

หมู่ที่	4	ต�าบลหนองข้างคอก	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านหนองแหน,ชุมชนบ้านหนองตะโก,	ชุมชน 

วดัใหม่-บ้านสวน,	ชมุชนอยู่สบาย,ชมุชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามคัค,ีชมุชนบ้านสวนสวสัด)ี

โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี	ภายในซอยบ้านสวน	-	เขาน้อย	16		หมูท่ี	่	7	 

ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านเขามยุรา)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ภายในซอยบ้านสวน	-	ศุขประยูร	23	 

ซอย	2	หมู่ที่	10	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านศาลาคู่)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	คสล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	 คสล.	 ภายในซอยสาธารณะ 

แยกจากถนนบายพาส	ซอย	14	หมู่ที่	10	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านศาลาคู่)

โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	คสล.	ภายในซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	4 

หมู่ที่	10	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านศาลาคู่)

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาบริเวณ	ซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	13

(บายพาสโฮเต็ล)	หมู่ที่	6	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนโชคน�าชัย)

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�า้ประปาบริเวณซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน	11	 

ซอย			3			ข้างบ้านเลขที	่	39/137	หมู่ที	่4	ต�าบลหนองข้างคอก			(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามคัค)ี 

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�า้ประปาบรเิวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน		-	เขาน้อย	23	 

หมู่ที่	7	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านเขามยุรา)

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาบริเวณซอยบ้านสวน	 -	 เขาน้อย	 23	 หมู่ที่	 7	 

ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านเขามยุรา)

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาบริเวณซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก	 2	 เชื่อมซอย 

บ้านสวน	-	สขุุมวทิ	20	หมูท่ี	่4	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชมุชนบ้านสวนพฒันา,	ชมุชนแพร	เพชร	แก้ว)

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาบริเวณภายในซอยสาธารณประโยชน์

ตรงข้ามซอยโปษยานนท์	1หมู่ที่	1	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน)

โครงการก่อสร้างปรบัปรงุระบบระบายน�า้	บรเิวณถนนสขุมุวทิตดักบั	ถนนบ้านสวน	-	สขุมุวทิ	17 

หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนสงวนวงศ์,	ชุมชนบ้านสวนอุดม)

โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด	LED	ถนนหนองข้างคอก

ข้างสะพานข้ามสี่แยกไฟแดงโรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง	ฝั่งทิศตะวันออกหมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน	 

(เสนอโดย		ชุมชนแพร	เพชร	แก้ว)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน�้า 

 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	บริเวณภายใน 

ซอยสาธารณะตรงข้ามซอยโปษยานนท์	1	หมูท่ี	่1	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชมุชนวดัใหม่บ้านสวน) 

82,200	(งบท้องถิ่น)

156,000	(งบท้องถิ่น)

60,000	(งบท้องถิ่น)

454,000	(งบท้องถิ่น)

649,000	(งบท้องถิ่น)

1,010,000	(งบท้องถิ่น)

664,000	(งบท้องถิ่น)

5,200,000	(งบท้องถิ่น)

2,838,000	(งบท้องถิ่น)

42,000	(งบท้องถิ่น)

375,000	(งบท้องถิ่น)

53,000	(งบท้องถิ่น)

5,284,000	(งบท้องถิ่น)

2,859,000	(งบท้องถิ่น)

670,000	(งบท้องถิ่น)

2,940,000	(งบท้องถิ่น)

1,950,000	(งบท้องถิ่น)

206,004	(งบท้องถิ่น)

235,153	(งบท้องถิ่น)

71,219	(งบท้องถิ่น)

385,826	(งบท้องถิ่น)

151,487	(งบท้องถิ่น)

293,458	(งบท้องถิ่น)

7,766,000	(งบท้องถิ่น)

389,600	(งบท้องถิ่น)

172,952.71	(อุดหนุน

ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน�้า  

 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ

 มีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์   

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 ยทุธศาสตร์การอนรุกัษ์/ฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม และพลงังาน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป     

โครงการปรบัปรงุต่อเตมิระบบดกัไขมนัใต้อาคารศาลาประชาคม	(เสนอโดย	ชมุชนคลองยีร่ดั)

3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชุมชน	(เสนอโดย	ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพ 

 และมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

4.2 แผนงานการศึกษา

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการปรับปรุงสภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

และด้านหน้าอาคารเรียน	สปช.105/29	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอก-สามัคคี)

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	การควบคุมการเลี้ยง

หรือปล่อยสัตว์

โครงการบ้านสวนรวมพลัง	ลดใช้ถุงพลาสติก	ลดภัยสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานแกนน�าสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

รองรับสังคมวัยสูงอายุ

4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการปรับปรุงลานกีฬาพร้อมก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาสวนสาธารณะ 

หมู่บ้านทรัพย์อนันต์	(เสนอโดย	ชุมชนเนินยายวาส)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคน และชุมชน ให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพ 

 และมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโต ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขคจังหวัดที่ 6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป     

โครงการติดตั้งราวบันไดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการติดตั้งประตูและราวบันได	อาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนสู่ความเป็นเลิศ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2562 เทศบาลเมืองบ้านสวน

บัญชีครุภัณฑ์

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย	 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย	

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

(Smart	Card	Reader)	จ�านวน	3	เครื่อง	เครื่องละ	700	บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

(Smart	Card	Reader)	จ�านวน	2	เครื่อง	เครื่องละ	700	บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

(Smart	Card	Reader)	จ�านวน	7	เครื่อง	เครื่องละ	700	บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

(Smart	Card	Reader)	จ�านวน	3	เครื่อง	เครื่องละ	700	บาท

สังคมสงเคราะห์

เคหะและชุมชน

สาธารณสุข

บริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์แผนงาน เป้าหมาย	
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งานเทศกิจ	ส�านักปลัดฯ

งานเทศกิจ	ส�านักปลัดฯ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

1

1

2

3
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www.bansuan.go.th  นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

9ฉบับกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

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

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก2562 2563 2564 บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

ครั้งท่ี 7/2562 เทศบาลเมืองบ้านสวน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน�้า  

 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ

 มีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์   

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่5 ยทุธศาสตร์การอนรุกัษ์/ฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม และพลงังาน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป     

โครงการปรบัปรงุต่อเตมิระบบดกัไขมนัใต้อาคารศาลาประชาคม	(เสนอโดย	ชมุชนคลองยีร่ดั)

3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชุมชน	(เสนอโดย	ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพ 

 และมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

4.2 แผนงานการศึกษา

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการปรับปรุงสภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

และด้านหน้าอาคารเรียน	สปช.105/29	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอก-สามัคคี)

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	การควบคุมการเลี้ยง

หรือปล่อยสัตว์

โครงการบ้านสวนรวมพลัง	ลดใช้ถุงพลาสติก	ลดภัยสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานแกนน�าสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

รองรับสังคมวัยสูงอายุ

4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการปรับปรุงลานกีฬาพร้อมก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาสวนสาธารณะ 

หมู่บ้านทรัพย์อนันต์	(เสนอโดย	ชุมชนเนินยายวาส)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคน และชุมชน ให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพ 

 และมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโต ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขคจังหวัดที่ 6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป     

โครงการติดตั้งราวบันไดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการติดตั้งประตูและราวบันได	อาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนสู่ความเป็นเลิศ

150,000		(งบท้องถิ่น)

253,500	(งบท้องถิ่น)

180,000	(งบท้องถิ่น)

28,000	(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)

50,000 (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)

984,620	(งบท้องถิ่น)

1,711,000.00 

(งบท้องถิ่น)

51,000	(งบท้องถิ่น)

270,000	(งบท้องถิ่น)

300,000	(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

15,000(งบท้องถิ่น)

984,620	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

15,000	(งบท้องถิ่น)

984,620	(งบท้องถิ่น)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

146,000	(งบท้องถิ่น)

18,000	(งบท้องถิ่น)

6,300	(งบท้องถิ่น)

4,922	(งบท้องถิ่น)

18,000	(งบท้องถิ่น)

385,200	(งบท้องถิ่น)

389,600	(งบท้องถิ่น)

5,700,000	(งบท้องถิ่น)

480,000	(งบท้องถิ่น)

31,000	(งบท้องถิ่น)

498,406	(งบท้องถิ่น)

6,015,000	(งบท้องถิ่น)

 

460,000	(งบท้องถิ่น)	

868,000	(งบท้องถิ่น)

 

275,000	(งบท้องถิ่น)

	45,000	(งบท้องถิ่น)

	212,000	(งบท้องถิ่น)

149,980	(งบท้องถิ่น)

	5,000	(งบท้องถิ่น)

	60,000	(งบท้องถิ่น)

	12,500	(งบท้องถิ่น)

	9,500	(งบท้องถิ่น)

	15,000	(งบท้องถิ่น)

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
ศนูย์กลาง	3/4	นิว้	ผ้าใบสขีาว	ความหนา	0.50	มลิลเิมตร	จ�านวน	4	หลงัๆละ	36,500	บาท	 
รวมเป็นเงิน	146,000	บาท

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

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

สว่านไฟฟ้า	ก�าลังไฟไม่น้อยกว่า	600	วัตต์	จ�านวน	2	เครื่อง	ราคาเครื่องละ	2,461	บาท
รวมเป็นเงิน	4,922	บาท

เครื่องตบดิน	พร้อมเครื่องยนต์เบนซินจ�านวน	1	เครื่อง	ราคาเครื่องละ	18,000	บาท

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

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

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

ปรับปรุงรถขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน	84-6604	ชลบุรี	ยกเปลี่ยนตู้ถังรถยนต์บรรทุก 
อัดท้ายเป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย

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

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

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ภายในอาคารศาลาประชาคมและบริเวณรอบ
อาคารอเนกประสงค์
	 -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	แบบมุมมองคงที่ส�าหรับติดตั้งภายนอก	
	 	 อาคาร	ส�าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	จ�านวน	19	ชุด
	 -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่	ส�าหรับติดตั้งภายในอาคาร		
	 	 ส�าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	จ�านวน	41	ชุด
		 -อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ	PoE(PoE	L2	Switch)	ขนาด	8	ช่อง	จ�านวน	10	ชุด
		 -อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ	PoE(PoE	L2	Switch)	ขนาด	24	ช่อง	จ�านวน	4	ชุด
		 -อปุกรณ์ส�าหรบัเชือ่มต่อระบบเครอืข่าย(Network	Interface)	แบบ	1000	Mbps	(SFP) 
  จ�านวน	28	ชุด
		 -ส�าหรับจัดเก็บอุปกรณ์	(ขนาด	9U)	ลึก60	เซนติเมตร	แบบแขวนผนัง	จ�านวน	6	ตู้
		 -เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายแบบที่	2	จ�านวน	2	เครื่อง
	 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส�าหรับเครื่อง	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	(Server)	ส�าหรับ
	 	 รองรับหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)	ไม่น้อยกว่า	16	แกนหลัก	(16	Core)	
	 	 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย		จ�านวน	2	ชุด
	 -อุปกรณ์ส�าหรับส่วนขยายการจัดเก็บข้อมูล	แบบภายนอก(Expansion	Enclosure)	
	 	 JBOD	จ�านวน	1	เครื่อง

ดัดแปลงรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย	หมายเลขทะเบียน	84-6600	ชลบุรี	ยกเปลี่ยนตู้ถัง
รถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายเป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย

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

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

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

เครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์	(จอขนาดไม่น้อยกว่า	21	นิ้ว)	
จ�านวน	4	เครื่องราคาเครื่องละ	53,000	บาท

กล้องถ่ายภาพนิ่ง	ส�าหรับงานบริการฯ	ความละเอียดไม่น้อยกว่า	24	ล้านพิกเซล	
จ�านวน	2	ตัว	ราคาตัวละ	74,990	บาท

เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์	MP	3	จ�านวน	1	เครื่อง

ล�าโพงฮอร์น	15	นิ้ว	ก�าลังขยาย	100	วัตต์(พร้อมติดตั้ง)	จ�านวน	30	ชุด

เครื่องขยายเสียง	ชนิด	Line	Matchingขนาด	350	วัตต์	จ�านวน	1	เครื่อง

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

วอลลุ่ม	เพิ่มลดเสียง	จ�านวน	30	ชุด

เปา้หมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)แผนงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา

2562 (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลักที่

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองการศึกษา

งานบริหารฯส�านักปลัดฯ

งานบริหารฯส�านักปลัดฯ

งานป้องกันฯส�านักปลัดฯ

งานบริหารฯส�านักปลัดฯ

งานบริหารฯส�านักปลัดฯ

งานป้องกันฯส�านักปลัดฯ

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2562 เทศบาลเมืองบ้านสวน

บัญชีครุภัณฑ์

2,100	(งบท้องถิ่น)

1,400	(งบท้องถิ่น)

4,900	(งบท้องถิ่น)

2,100	(งบท้องถิ่น)

กองสวัสดิการสังคม

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส�านักคลัง

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

(Smart	Card	Reader)	จ�านวน	3	เครื่อง	เครื่องละ	700	บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

(Smart	Card	Reader)	จ�านวน	2	เครื่อง	เครื่องละ	700	บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

(Smart	Card	Reader)	จ�านวน	7	เครื่อง	เครื่องละ	700	บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

(Smart	Card	Reader)	จ�านวน	3	เครื่อง	เครื่องละ	700	บาท

เป้าหมาย	
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งานบริหารฯ	ส�านักปลัดฯ

กองสวัสดิการสังคม

โรงเรียนวัดผาสุการาม

(สุวรรณวิทยาคาร)

*ชุมชนบ้านหนองตะโก

*ชุมชนบ้านหนองตะโก

*ชุมชนบ้านสวนสามัคคี

*ชุมชนบ้านห้วยทวน

*	ชุมชนบ้านสวนพัฒนา

*ชุมชน	ม.5	บ้านสวน

*ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า

*ชุมชนเมืองทอง

*ชุมชนบ้านหนองแหน

*ชุมชนบ้านเขามยุรา

*ชุมชนบ้านเขาน้อย

*ชุมชนดงตาล

*ชุมชนบ้านศาลาคู่

*ชุมชนนวมินทร์

*ชุมชนพยัคฆ์น้อย

*ชุมชนพันสอง

*ชุมชนราชันย์สามัคคี

รกองสวัสดิการสังคม

งานบริหารฯ	ส�านักปลัดฯ

งานบริหารฯ	ส�านักปลัดฯ

งานบริหารฯ	ส�านักปลัดฯ

*งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม./แกนนำาสุขภาพ

งานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหารกองสาธารณสุขฯ

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ประมวลภาพกจิกรรม

	 10	 ก.พ.	 2562	 เวลา	 05.45	 น.	 นายจักรวาล	 ตั้งประกอบ	 
นายกเทศมนตร	ีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ประธานสภาเทศบาล	สมาชกิ
สภาเทศบาล	และหัวหน้าส่วนราชการ	เข้าร่วมกิจกรรม	Bansuan	Run	
2019	“Run	For	Love”	โดยการจัดงานในครั้งนี้	จะน�าเงินที่ได้หลังจาก 
หกัค่าใช้จ่าย	มอบให้กบักองทนุผูด้้อยโอกาส	คนพกิาร	และผูป่้วยตดิเตยีง 
 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�ารายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน	มอบ
ให้กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน	และชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน  
น�าไปใช้ในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
แก่ผู้ด้อยโอกาส	คนพิการและผู้ป่วยตดิเตยีงในเขตเทศบาลเมอืงบ้านสวน 
	 เทศบาลเมอืงบ้านสวน	ขอเรยีนว่า	รายได้ทัง้หมดหลงัหกัค่าใช้จ่าย 
จ�านวนทั้งสิ้น	 265,874.00	 บาท	 ได้น�าไปมอบช่วยเหลือในการ 
ด�าเนินกิจกรรมทางสังคมด้านต่างๆ	 อันได้แก่	 กองทุนสวัสดิการ 
คนบ้านสวน	จ�านวน	165,274.00	บาท	กองทุนผูป่้วยตดิเตยีง	จ�านวน	
70,600	บาท	ชมรมคนพิการ	จ�านวน	30,000	บาท	และขอขอบคุณ
ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้สนับสนุนโครงการ “Bansuan Run 2019 Run for love”
รายการล�าดับ จ�านวน ราคา

หจก.กฤตภาสรุ่งเรือง

ร้าน	Pigsy	Hong		Kong
เมเจอร์	ซีนีเพล็ก	
บริษัท	อมรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง	
แอนด์	ทรานสปอร์ต	จ�ากัด
บริษัท	สุขสมบูรณ์น�้ามันพืช	จ�ากัด

บริษัท	ชลบุรีโชคถาวร	จ�ากัด
คุณมนตรี	-	นงนุช		วัฒนโกศล
ชมรมรวมใจชลบุรี	รักษ์สุขภาพ	(ร้านเด่น)
นายเดชณรงค์		ไพบูลย์นันทพงศ์	(สท.โก้)
บริษัท	แสงอรุณเครนเซอร์วิส	จ�ากัด
บริษัท	อาเจไทย	จ�ากัด	(บิ๊กโคล่า)
ทรงเจริญอะไหล่ยนต์	ชลบุรี
บริษัท	บูรพายนต์	จ�ากัด
บริษัท	ป.บายพาสอะไหล่ยนต์ชลบุรี	จ�ากัด
บริษัท	บูรพารวมยนต์(1999)	จ�ากัด

บริษัท	โตโยต้า	อินเตอร์ยนต์ชลบุรี(1999)	จ�ากัด
Kusatsu	Onsen	
คุณมนต์ธินี	อัศวพรรณราย	(เอม)
โรงพยาบาลสมิติเวช	ชลบุรี
การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	1
ธนาคารกรุงไทย	สาขาชลบุรี
บริษัท	พีพีพี	บ้านสวนแลนด์	จ�ากัด
คนท�า	Bib

1

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23

เงิน	40,000	บาท
ราดหน้า	200,	ข้าวหมูแดง	400
น�้าดื่มสมุนไพร	1,500	ขวด
น�้าดื่ม	2,000	ขวด
ก๋วยเตี๊ยว	800	ชาม

น�้าดื่ม	1,000	ขวด,	น�้ามันพืช
มาสคอต
ข้าวมันไก่	500	ชาม
สนับสนุนข้าวเหนียวหมู	1500	ห่อ
ก๋วยจั๊บ	400	ชาม
กระเพราหมู	400	จาน
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น	400	ชาม
เครื่องดื่มเกลือแร่	2,000	แก้ว
ไอศกรีม	5	ถัง
กุ่ยช่ายผ่องพรรณ	250	กล่อง
น�้าส้มเกล็ด	1000	ถ้วย
กล้วยทอดและไข่นกกระทาทอด
และมันฝรั่งอบเลย์ซอง	
สปอนเซอร์	20	ลัง		
น�้าดื่ม	100	โหล
ราดหน้า	200	ชาม
น�้าดื่ม	2,000	แก้ว
น�้าดื่ม	200	โหล	2,400	ขวด
น�้าดื่ม	1,000	ขวด
ข้าวไข่เจียว	500	จาน
ข้าวต้มหมู

40,000
10,000
30,000
30,000
30,000

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�าปีงบประมาณ 2562
 เทศบาลลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมระดับชุมชนตาม
ชมุชนต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมอืงบ้านสวน ตัง้แต่หมูท่ี ่1 - 9 ระหว่างวนัที่  
12 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 และการประชุมประชาคมระดับเมือง  
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ 
บริหารท้องถ่ิน 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�าการชุมชนพยัคฆ์น้อย 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

“แยกก่อนทิ้ง” ชาวบ้านสวนร่วมใจแยกก่อนทิ้ง ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน งดการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม 
และลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าแทน

ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน เป็นขยะที่มีความเป็นอันตราย หรือมีส่วนประกอบ 
ที่เป็นสารอันตราย ได้แก่ ขวดหรือภาชนะใส่สารเคมีภัณฑ์ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระปอ๋ง 
สเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ให้น�าไปรวบรวม 
ไว้ที่ถังขยะอันตรายของชุมชน (ถังสีแดง)

ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถคัดแยกเพ่ือน�าไปรีไซเคิลใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก  
โลหะ / อโลหะ ฯลฯ มีแนวทางการคัดแยก ดังนี้
 2.1 บรรจุขยะรีไซเคิลลงในถุงพลาสติกใส และทิ้งลงในถังขยะที่จัดไว้ให้
 2.2 คัดแยกและรวบรวมน�ามาจ�าหน่ายตามวัน และสถานที่จัดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ

ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 3 ประเภทข้างต้น โดยย่อยสลายยาก น�าไปรีไซเคิลไม่ได้  
หรือน�าไปรีไซเคิลไม่คุ้มทุน และไม่เป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงพลาสติกเป้ือนอาหาร 
หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ใหบ้รรจุขยะท่ัวไปในถงุพลาสตกิสดี�า และท้ิงลงในถงัขยะท่ีเทศบาลจดัไวใ้ห ้

03
04

02

05

ขยะย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์) เป็นของที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ได้แก่  
เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ฯลฯ บริหารจัดการ ดังนี้
 1.1 จัดท�าถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
 1.2 น�าไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์
 1.3 ให้ขยะอินทรีย์แก่ผู้ต้องการน�าไปใช้ประโยชน์

01
แผนรณรงค์

ขั้นตอนที่ 1
จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุภาชนะเหลือใช้ เ ช่น ถังสี  
ถังพลาสติกใช้แล้ว มีฝาปิด ขนาด 20 – 60 ลิตรขึ้นไป จากนั้น
ตัดภาชนะที่ก้นถัง

ขั้นตอนที่ 2
ขุดหลุมดินให้มีความลึกเท่ากับ 2 ใน 3 ส่วนของความสูงภาชนะ 
ทีจั่ดเตรยีมไว ้จากนัน้น�าภาชนะใส่ลงในหลมุทีข่ดุและกลบดนิรอบ ๆ  ถงั 
ขั้นตอนที่ 3
น�าเศษอาหาร เศษผกั ผลไม ้ใบไม ้และเศษหญา้ทีเ่หลอืมาเทใสใ่นถงั 
ที่ฝังไว้ ใส่น�้าจุลินทรีย์ชีวภาพ/EM แล้วปิดฝาให้มิดชิด
ขั้นตอนที่ 4
จุลนิทรยี/์ไสเ้ดอืนในดนิ จะท�าการยอ่ยสลายเศษอาหารใหก้ลายเป็นปุย๋  
เมื่อปริมาณอาหารที่ถูกย่อยสลายถึงระดับเดียวกันกับดินที่ขุด  
ให้ดึงถังออกและเอาดินกลบจากนั้นย้ายไปท�าหลุม

ขยะย่อยสลายได้COMPOSTABLE WASTE

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองบ้านสวน

เศษอาหาร, ผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์ ฯลฯ
FOOD WASTE

ขั้นตอนและวิธีการก�าจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน
การก�าจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน
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รายละเอียดรายรับ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายรับ ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2562
เงินอุดหนุนทั่วไป

81,928,590.00	,	30%

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ระบุวัตถุประสงค์
228,754.18	,	0%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1,885,884.00	,	1%

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
-	,	0%

เงินเดือนฝ่ายการเมือง
2,622,131.43	,	2%

เงินเดือนข้าราชการ		 
11,098,985.79	,	10%

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 
28,451,605.69	,	26%

ค่าตอบแทน
953,646.00	,	1%

ค่าใช้สอย
9,553,248.79	,	9%

ค่าวัสดุ
4,908,993.53	,	4%

รายจ่ายอื่น
-	,	0%

งบกลาง
37,175,557.45	,	33%

ค่าครุภัณฑ์	
27,950.00	,	0%

ค่าจ้างประจ�า
735,750.00	,	1%

ภาษีอากร
31,981,602.21	,	12%

ค่าธรรมเนียม		ค่าปรับ	ใบอนุญาต
3,398,818.65	,	1%

รายได้จากทรัพย์สิน
2,753,550.04	,	1%

รายได้เบ็ดเตล็ด
784,542.00	,	0%

รายได้จากทุน
-	,	0%

ภาษีจัดสรร
150,281,579.86	,	55%

รายจ่าย ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2562

ต.ค.	61

พ.ย.	61

ธ.ค.	61

ม.ค.	62

ก.พ.	62

รบัจรงิตัง้แต่ต้นปี

งบประมาณตัง้ไว้

ผลต่างจากงบประมาณ

ช่วงเวลารับเงิน ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม	

ค่าปรับ
และใบอนุญาต

รายได้
จากทรัพย์สิน

รายได้
จากทุน

รายได้เบ็ดเตล็ด ภาษีจัดสรร

รายการ	(หมวด)	ตามเทศบัญญัติ นอกงบประมาณ

ยอดรวมรายรับคิดเป็นร้อยละ	53.18		ของเทศบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้นรวมรับตาม
เทศบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

	1,069,567.52	

	752,971.35	

	923,564.77	

	8,534,318.99	

	20,701,179.58	

31,981,602.21	

	61,008,000.00	

-29,026,397.79	

	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	

	62,332.76	

	138,500.00	

	188,500.00	

	1,629,013.09	

	735,204.19	

2,753,550.04	

	17,455,000.00	

-14,701,449.96	

	-			

	-			

	1,885,884.00	

	-			

	-			

1,885,884.00	

	-			

	1,885,884.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-		

-			

	200,000.00	

-200,000.00	

	27,695,833.03	

	29,480,729.10	

	16,443,456.99	

	45,807,947.22	

	30,853,613.52	

150,281,579.86	

	301,700,000.00	

-151,418,420.14	

	40,213,638.00	

	-			

	-			

	36,651,833.00	

	5,063,119.00	

81,928,590.00	

	121,144,000.00	

-39,215,410.00	

	629,925.00	

	48,945.00	

	34,725.00	

	25,145.00	

	45,802.00	

784,542.00	

	1,950,000.00	

-1,165,458.00	

	70,230,257.31	

	31,563,874.54	

	19,965,515.51	

	93,473,663.29	

	58,010,010.29	

273,243,320.94	

	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	

	-			

	139,047.09	

	-			

	89,707.09	

	-			

228,754.18	

	-			

	228,754.18	

ช่วงเวลาเบิกจ่าย
ฝ่าย

การเมือง
ลูกจ้าง
ประจ�า

ข้าราชการ ภารกิจ-ทั่วไป
ค่าใช้สอยค่าตอบแทน ค่าวัสดุ

งบบุคลากร งบด�าเนินการ

การเบิกจ่าย

เงินเดือน/ค่าจ้างประจ�า ค่าจ้างชั่วคราว

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
รวม

รายจ่ายอื่น งบกลาง ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

ต.ค.	61

พ.ย.	61

ธ.ค.	61

ม.ค.	62

ก.พ.	62

จ่ายรวมตัง้แต่ต้นปี

งบประมาณตัง้ไว้

ผลต่างจากงบประมาณ

	527,620.00	

	561,016.00	

	537,903.23	

	527,620.00	

	467,972.20	

2,622,131.43	

	7,577,760.00	

-4,955,628.57	

	406,105.31	

	347,528.65	

	379,247.70	

	546,753.12	

	182,167.88	

1,861,802.66	

	7,069,400.00	

-5,207,597.34	

	147,150.00	

	147,150.00	

	147,150.00	

	147,150.00	

	147,150.00	

735,750.00	

	2,005,440.00	

-1,269,690.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

-			

	130,000.00	

-130,000.00		

	-			

	85,476.00	

	344,640.00	

	183,410.00	

	340,120.00	

953,646.00	

	11,873,900.00	

-10,920,254.00	

	-			

	-			

	21,450.00	

	-			

	6,500.00	

27,950.00	

	4,905,814.00	

-4,877,864.00	

	42,218.20	

	1,619,709.46	

	3,059,650.81	

	2,980,857.19	

	1,850,813.13	

9,553,248.79	

	57,437,146.00	

-47,883,897.21	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

-				

130,534,000.00	

-130,534,000.00	

	3,240.00	

	895,053.68	

	645,649.94	

	1,346,051.04	

	2,018,998.87	

4,908,993.53	

	25,531,620.00	

-20,622,626.47	

15,503,084.83		

27,889,992.37		

25,738,193.57		

21,981,612.39		

19,426,722.49

110,539,605.65		

509,803,500.00	

-399,263,894.35

	5,621,931.60	

	5,593,980.00	

	5,747,602.11	

	5,749,674.84	

	5,738,417.14	

28,451,605.69	

	79,194,360.00	

-50,742,754.31	

	6,568,813.27	

	6,621,529.27	

	11,159,412.37	

	6,465,929.27	

	6,359,873.27	

37,175,557.45	

	107,790,420.00	

-70,614,862.55	

	2,186,006.45	

	2,194,100.00	

	2,183,002.41	

	2,221,166.93	

	2,314,710.00	

11,098,985.79	

	48,034,080.00	

-36,935,094.21	

	-			

	9,824,449.31	

	1,512,485.00	

	1,813,000.00	

	-			

13,149,934.31	

	27,719,560.00	

-14,569,625.69	

ยอดรวมค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ	21.68	ของเทศบัญญัติ

เงินอุดหนุน
13,149,934.31	,	12%

ค่าสาธารณูปโภค	
1,861,802.66	,	2%

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2562
ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีท้องที่

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

รวม

	788,820.07	
	439,436.00	
	886,370.42	

	7,049,153.84	
	17,651,716.53	
	26,815,496.86	

27
34
16

643
1,221
	1,941	

13
13
13

196
434
	669	

17
10
6

817
989

	1,839	

	4,516	
	4,565	
	4,460	
	4,293	
4,404

	22,238	

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

	26,687	

	264,511.20	
	179,078.00	
	33,360.00	

	1,027,602.00	
	2,426,774.00	
	3,931,325.20	

	15,936.25	
	134,133.35	

	3,546.35	
	457,251.15	
	622,401.05	

	1,233,268.15	

	384,330.00	
	331,970.00	
	334,630.00	
	448,580.00	
	401,310.00	

	1,900,820.00	

1,453,597.52
1,084,617.35
1,257,906.77
8,982,586.99

21,102,201.58
	33,880,910.21	ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีท้องที่

ค่าธรรมเนยีม
เก็บขยะ

	3,931,325.20	

26,815,496.86	

1,941	 669 	1,839	 	22,238	
1,233,268.15	

1,900,820.00	

จ�านวนเงิน จ�านวนราย

30,000,000.00	

20,000,000.00	

10,000,000.00	

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ 
ประจ�าปีงบประมาณ  2562
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 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
จึงมีแนวคิดที่ว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง ประเมินได้จริง กระชับ และจ�านวนน้อย แต่
สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้ 
 มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ มีการก�าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานที่ 5 ระดับ  
คือ ระดับก�าลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียด 
ของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี้

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจ�านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�าคัญ
 ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง จึงด�าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ศึกษาชาติ และข้อก�าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจ�าปี 2562

โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	 งานปฐมวยั	กองการศกึษา	เทศบาลเมอืงบ้านสวน	ได้จดัท�าโครงการค่ายภาษาองักฤษสูอ่าเซยีน	
ส�าหรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนขึ้น	 เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ในสถานการณ์ต ่าง	 ๆ	 ให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช ้ภาษาอังกฤษ	 และให้นักเรียน 
มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ	 รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็น	 และส�าคัญ 
แก่ครผููส้อน	ให้นอกเหนอืจากบทบาทหน้าทีส่�าคญั	และหน้าทีห่ลกั	ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
เพิ่มมากขึ้นในการรองรับต่อไป	ณ	สวนนงนุชพัทยา	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี

	 เมือ่วันศกุร์ที	่8	มนีาคม	2562	กองการศกึษา	จดัโครงการแข่งขนักฬีาเดก็เลก็ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ขึน้	 
เพือ่ให้เดก็ได้เล่นกฬีาร่วมกนั	เป็นการพฒันากล้ามเนือ้	สร้างความแขง็แรง	อกีทัง้ปลกูฝังให้มคีวามมัน่	ใจ 
กล้าแสดงออก	มวีนิยัในตนเอง	เกิดความสามคัค	ีมคีณุธรรมจริยธรรม	มนี�า้ใจเป็นนกักีฬา	และสามารถ
ปรบัตวัให้อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	ซึง่ประกอบด้วย	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงบ้านสวน,	 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	2,	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส,	ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสวนอุดมวิทยา,	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก	 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านสวน	(สุวรรณวิทยาคาร)

	 นายจกัรวาล	ต้ังประกอบ	นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านสวน	เป็นประธานในพธิมีอบใบประกาศนยีบตัร	
แก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน	 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสงักดัเทศบาลเมอืงบ้านสวนทัง้	6	แห่ง	ประจ�าปีการศกึษา	2561	ภายในงานมกีารแสดงของนกัเรยีน	
มกีารจดันทิรรศการวนัวชิาการเพือ่เผยแพร่ผลงานทางวชิาการของศนูย์พฒันาเดก็เลก็		โดยได้รบัเกยีรติ
จากคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน	หัวหน้าส่วนราชการ	และผู้ปกครอง	เข้าเยี่ยมชม
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก	ณ	ศาลาประชาคม	เทศบาลเมืองบ้านสวน	เมื่อวันที่	
13	มีนาคม	2562	เวลา	8.30	น.

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
ส�าหรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

กิจกรรมวันอาเซียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 

กิจกรรมวันลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน2

กิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)

กิจกรรมการก�าจัดเศษอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก

กิจกรรมการท�าบุญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส
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	 เมือ่วนัศุกร์ท่ี	1	มนีาคม		2562	เทศบาลมกีารจดัประชมุสภาเทศบาลเมอืงบ้านสวน	 
โดยในครั้งนี้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	(พ.ศ.	2561	-	2564)	ฉบับแก้ไข	
ครั้งที่	6/2561,	ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่	6/2561	รวมไปถึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิน่	(พ.ศ.	2561	-	2564)	ฉบบัแก้ไขครัง้ที	่7/2562,	ฉบบัเพ่ิมเติมเปลีย่นแปลง	
ครั้งที่	 7/2562	 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2564)	 
ฉบับแก้ไข	 ครั้งที่	 8/2562,	 ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง	 ครั้งที่	 8/2562	 และ 
ได้มีการขอความเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 จ.ชลบุรี	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 รวมไปถึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	และ	ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม	ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2562	จ�านวน	15	โครงการโดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 เมือ่วนัพธุท่ี		6		มนีาคม	2562	เวลา	7.00	น.	เทศบาลเมอืงบ้านสวน	 
โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ร่วมสนับสนุน 
รถดบัเพลงิเข้าระงบัเหตุเพลงิไหม้		บรษิทั	ดเีทก็ซ์อตุสาหกรรม	จ�ากดั	
ในพืน้ที	่อ.บ้านบงึ	จ.ชลบรุ	ีโดยคาดว่าสาเหตุน่าจะเกดิจากด้ายทอผ้า 
มีการเสียดสีกันจนเกิดประกายไฟ	หรืออาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร 
ท�าให้มเีพลงิลกุไหม้บรเิวณโกดงัด้านหลงัซึง่เป็นทีเ่กบ็ผ้าและวตัถดุบิ 
การผลิตจนท�าให ้หลังคาโกดังพังถล่มลงมา	 และเปลวเพลิง 
ยังลุกลามไปยังโกดังที่ 	 2	 อย ่างรวดเร็ว	 จากการตรวจสอบ 
ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ติดตัง้สัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณ ซอยอยู่แล้วรวย ซอย 1

ตีเส้นลูกศรเครือ่งหมายจราจรบริเวณ แยกไฟแดง รร.ธารทิพย์วิทยา  

ตีเส้นชะลอความเร็วบริเวณ หน้าหมู่บ้านกีรติ 5 

ตีเส้นช่องแบ่งจราจรบริเวณ ถนนบ้านสวน - เลีย่งเมือง 10 ติดปา้ยโปรดชะลอความเร็วบริเวณ 
เกาะกลางโรงเรียนบ้านสวน(จัน่อนุสรณ์) และหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา

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

สถานที่ งบประมาณที่ขอ
จ่ายเงินสะสม (บาท)ที่

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ�าปี พ.ศ. 2562

ร่วมสนับสนุนรถดับเพลิง
เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ อ.บ้านบึง

เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพ้ืนที่
ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในชุมชน

	 				 เจ้าหน้าท่ีเทศกจิลงพืน้ทีต่รวจสอบความเรยีบร้อยภายในชมุชนตามทีไ่ด้รบัแจ้งเรือ่งร้องเรยีน	รวมไปถงึการด�าเนินการ 
ปรบัปรงุแก้ไขการบรกิารสาธารณ	เช่น	การเปล่ียนแบตเตอรีสั่ญญาณไฟกระพรบิ	ตเีส้นชะลอความเรว็	เป็นต้น			เพือ่ให้มคีวามถกูต้อง 
เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมาย	 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	และเพื่ออ�านวยความสะดวก 
ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	โดยมีการลงพื้นที่ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน	คสล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	คสล.	ถนนบ้านบ่อน�้าจืด	ซอย	5	หมู่ที่	4	ต.หนองข้างคอก
โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	คสล.	ภายในซอยสาธารณะ	ข้างบ้านเลยที่	5	หมู่ที่	1	ต.บ้านสวน
โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	คสล.	ภายในซอยสาธารณะแยกจากถนนบายพาส	ซอย	14	หมู่ที่	10	ต.บ้านสวน
โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	คสล.	ภายในซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง	4	หมู่ที่	10	ต.บ้านสวน
โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาบริเวณ	ซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง	13	(บายพาสโฮเต็ล)	หมู่ที่	6	ต.บ้านสวน
โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาบริเวณซอยสาธารณประโยชน์	แยกจากซอยบ้านสวน	11	ซอย	3	
ข้างบ้านเลขที่	39/137	หมู่ที่	4	ต.หนองข้างคอก	
โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาบริเวณซอยสาธารณประโยชน์	แยกจากซอยบ้านสวน-เขาน้อย	23	หมู่ที่	7	ต.บ้านสวน
โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาบริเวณ	ซอยบ้านสวน-เขาน้อย	25	หมู่ที่	7	ต.บ้านสวน
โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาบริเวณซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก	2	เชื่อมซอยบ้านสวน-สุขุมวิท	20	หมู่ที่	4	ต.บ้านสวน
โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาบริเวณภายในซอยสาธารณประโยชน์	ตรงข้ามซอยโปษยานนท์	หมู่ที่	1	ต.บ้านสวน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน�้า	บริเวณถนนสุขุมวิทตัดกับถนนบ้านสวน-สุขุมวิท	17	หมู่ที่	3	ต.บ้านสวน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเขาน้อยวิลล่า	หมู่ที่	8	ต.	บ้านสวน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	คสล.	พร้อมปากบ่อพัก	ซอยบ้านสวน11	ซอย	1/1	หมุ่ที่	1	ต.บ้านสวน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในซอยบ้านสวน-เขาน้อย	16	หมู่ที่	7	ต.บ้านสวน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในซอยบ้านสวนสุขประยูร	23	ซอย	2	หมู่ที่	10	ต.บ้านสวน
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เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
	 1.		เด็กที่สมัครต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
  “ระดับเตรียมอนุบาล”	เด็กที่สมัครต้องมีอายุตั้งแต่	2	ปี	6	เดือน	ถึง	3	ปี
	 	 (เดก็ทีเ่กดิตัง้แต่	15	พฤษภาคม	2559	–	15	พฤศจกิายน	2559)	นบัถงึวนัที	่15	พฤษภาคม	2562 
  “ระดับอนุบาล” เด็กที่สมัครต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	4	ปี	และไม่เกิน	5	ปีบริบูรณ์
	 	 (เดก็ทีเ่กดิตัง้แต่	15	พฤษภาคม	2557	–	15	พฤศจกิายน	2558)	นบัถงึวนัที	่15	พฤษภาคม	2562	 
	 	 (รับเฉพาะศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงบ้านสวน	และศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงบ้านสวน	2) 
	 2.		เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ
หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน�ามาในวันสมัคร
	 1.		ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
	 2.		ทะเบียนบ้าน	(ฉบับจริง)	พร้อมส�าเนา	จ�านวน	1	ชุด
	 3.		สูติบัตร	(ฉบับจริง)	พร้อมส�าเนา	จ�านวน	1	ชุด
	 4.		ต้องน�าเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นใบสมัคร
	 5.		สมุดบันทึกสุขภาพ
	 6.		รูปถ่าย	1	นิ้ว	จ�านวน	6	ใบ

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

	 การขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน	 และผู้พิการที่ย้ายที่อยู่มาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	
คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
	 1.	 มีสัญชาติไทย
	 2.	 มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	
	 3.	 มีบัตรประจ�าตัวคนพิการ	ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
	 4.	 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
	 5.	 ส�าหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการจาก	อบต.	เทศบาล	หรือส�านักงานเขต	(กทม.)	ที่ย้ายภูมิล�าเนา 
มาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	ต้องมาแสดงความประสงค์ลงทะเบียน	 เพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ย 
ความพิการของท่าน
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
	 1.	 ทะเบียนบ้าน	(ที่เป็นปัจจุบัน)
	 2.	 บัตรประจ�าตัวคนพิการ/สมุดประจ�าตัวคนพิการ	(ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ)
	 3.	 สมุดบัญชีเงินฝาก	ประเภทออมทรัพย์	ธนาคารกรุงไทย	(ในเขตชลบุรี)	
	 ผู้พิการสามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	ตั้งแต่เวลา	08.30	-	16.30	น.	 
ในวันและเวลาราชการ	 สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 กองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 
หมายเลขโทรศพัท์	038	-	184555	ต่อ	8	กรณผีูพ้กิารไม่สามารถไปยืน่ลงทะเบยีนด้วยตนเองได้		สามารถให้ญาติ 
มารับเอกสารการมอบอ�านาจ	 ได้ที่กองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 และให้ผู้รับมอบอ�านาจ		 
ยื่นแทนได้	โดยให้แนบส�าเนาบัตรประชาชน	และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจด้วย

	 ขอเชิญชวนให้ผู ้สูงอายุที่มีอายุครบ	 60	 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	 ที่ยังไม ่เคยลงทะเบียนมาก่อน	 
รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล�าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ	 
60	ปีบริบูรณ์	ในปีงบประมาณถัดไป	(เกิดก่อนวันที่	2	กันยายน	2503)	ที่มีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้	
คุณสมบัติของผู้สูงอาย ุ
	 1.	 มีสัญชาติไทย
	 2.	 มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
	 3.	 เป็นผูท้ีเ่กดิก่อน	วนัที	่2	กนัยายน	2503		และไม่เคยลงทะเบยีนมาก่อน	ในกรณทีีท่ะเบยีนราษฎร	
ไม่ปรากฏวัน	เดือน	เกิด	ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิด	ในวันที่	1	มกราคมของปีนั้น	(จะได้รับเบี้ยยังชีพ	ในเดือน
ตุลาคม	2562)
	 4.	 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด	จากหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้แก่	เงินบ�านาญ	เบี้ยหวัด	บ�านาญพิเศษ	หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน	ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ		ผู้ที่ได้รับเงินเดือน	ค่าตอบแทน	รายได้ประจ�า	หรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาลจัดให้เป็นประจ�า		
	 5.	 ส�าหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพจาก	อบต.	เทศบาล	หรือส�านักงานเขต	(กทม.)	ที่ย้ายภูมิล�าเนามาอยู่
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	ต้องมาแสดงความประสงค์ลงทะเบียน	 เพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ยยังชีพของ
ท่าน
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
	 1.	 บัตรประจ�าตัวประชาชน		(ตัวจริง)
	 2.	 ทะเบียนบ้าน	(ที่เป็นปัจจุบัน)
	 3.	 สมุดบัญชีเงินฝาก	ประเภทออมทรัพย์	ธนาคารกรุงไทย	(ในเขตชลบุรี)		
	 ผู ้ สู งอายุสามารถมาลงทะเบี ยนด ้ วยตนเอง 	 ได ้ ต้ั งแต ่บั ดนี้ 	 จนถึ ง เดื อนกันยายน	 2562	 
ต้ังแต่เวลา	08.30	-	16.30	น.	 ในวันและเวลาราชการ	สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 กองสวัสดิการสังคม	 
เทศบาลเมืองบ้านสวน	 หมายเลขโทรศัพท์	 038	-	184555	 ต่อ	 8	 กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปยื่น 
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้	สามารถให้ญาติมารับเอกสารการมอบอ�านาจ	ได้ที่กองสวัสดิการสังคม	เทศบาล
เมอืงบ้านสวน	และให้ผูร้บัมอบอ�านาจยืน่แทนได้	โดยให้แนบส�าเนาบตัรประชาชน	และส�าเนาทะเบยีนบ้าน
ของผู้รับมอบอ�านาจด้วย

	 เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 	 โดยรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนตามคุณสมบัติ	 ดังต่อไปนี ้
 กรณีหญิงตั้งครรภ์ : มีก�าหนดคลอดบุตร	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.	 อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนท่ีเสี่ยงต่อความยากจน	 (มีรายได้ต�่ากว่า	 3,000	 บาท	 
ต่อคน	ต่อเดือน	หรือ	36,000	บาท	ต่อคนต่อปี	ทั้งนี้ให้นับรวมรายได้ในรอบเดือนหรือรอบปีของสมาชิก
ทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแห่งนั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า	180	วัน	ในรอบ	1	ปีที่ผ่านมา	และให้นับรวม
เดก็แรกเกดิด้วย)	รวมทัง้อาจเป็นผูไ้ด้รบัเงนิสงเคราะห์เป็นครัง้คราวหรอืเบีย้ความพกิาร	หรอืเงนิสงเคราะห์
บุตรจากกองทุนประกันสังคม
	 4.	 ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง	 ได้แก่	 ครอบครัวท่ีมีคนพิการ	หรือผู้สูงอายุ	 หรือเด็กอายุต�่ากว่า	15	ปี	 
หรือคนว่างงาน	อายุ	15-65	ปี	หรือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
	 5.	มีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม	หรือท�าจากวัสดุเหลือใช้	หรือบ้านเช่า
	 6.	ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล	รถปิกอัพ	รถบรรทุกเล็ก	รถตู้
	 7.	เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินท�ากินไม่เกิน	1	ไร่
เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ 
	 1.	 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์	(ดร.01)	(ขอรับเอกสารได้ที่	เทศบาลเมืองบ้านสวน)
	 2.	 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน	(ดร.02)		(ขอรับเอกสารได้ที่	เทศบาลเมืองบ้านสวน)
	 3.	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา	
	 4.	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของบิดาเด็กหรือผู้ปกครอง	(กรณีลงทะเบียนแทน)	
	 5.	 ส�าเนาเอกสารการฝากครรภ์	หรือ	ส�าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก	หน้า	1
	 6.	 ส�าเนาทะเบียนสมรส	(ถ้ามี)	
	 7.	 ส�าเนาสูติบัตรเด็ก	1	ฉบับ	(ยื่นหลังคลอด)	
	 8.	 ส�าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร	
	 9.	 ส�าเนาเอกสารยืนยันสถานะของมารดาเด็กแล้วแต่กรณี	 ท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ	 	 (กรณี
มารดาเด็กเป็นบุคคลต่างด้าว	 หรือเป็นบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์	 หรือเสียชีวิต	 อนุโลม 
ให้บิดาของเด็กตาม	สูติบัตรผู้มีคุณสมบัติซึ่งมีสัญชาติไทย	ลงทะเบียนแทน)	
						10.	 ส�าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	(ถ้ามี)	
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 กองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	หมายเลขโทรศัพท	์ 
038	-	184555	ต่อ	8		ในวันและเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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�านักชีนารีวงศ์	หมู่ที่	2
จุดรับซื้อ	ศูนย์ขยะรีไซเคิลชุมชนพันสอง	(ร12อ)	หมู่ที่	9
จุดรับซื้อ	อู่ข้างรถข้างร้านเย็นตาโฟโกวเกียว	หมู่ที่	2
จุดรับซื้อ	ศูนย์	ศสมช.	ชุมชนบ้านสวนพัฒนา	หมู่ที่	4

วัน เดือน ปี
3	เม.ย.	62
10	เม.ย.	62
24	เม.ย.	62
1	พ.ค.	62
8	พ.ค.	62

ล�าดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ประจ�าเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562
เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นเงิน

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โทร. 038 - 184555 ต่อ 5

โครงการ ธนาคารขยะ

ประชาสัมพันธ์การลงพ้ืนที่ท�าหมันสุนัขจรจัด 
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
โทร : 038-184555 ต่อ 555 หรือ 0813591989

สถานที่

บริเวณตลาดซอย 6 หมู่ที่ 2
สมาคมเม่งหุย หมู่ที่ 10

ส�านักสงฆ์เขาน้อย หมู่ที่ 8
ส�านักชีนารีวงศ์ หมู่ที่ 2
วัดธรรมนิมิตต์ หมู่ที่ 9
วัดชมภูแก้ว หมู่ที่ 6

ศาลเจ้าเตียวเทียนซือ หมู่ที่ 9
หน้าห้องแถว ชุมชนอยู่สบาย หมู่ที่ 6

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 4
วัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5
บ้านพักต�ารวจ หมู่ที่ 8

ที่ท�าการชุมชนบ้านห้วยทวน หมู่ที่ 3

วัน เดือน ปี

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

ครั้งที่

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



16 ฉบับกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
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ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
ถนนพระยาสัจจา	ต�าบลบ้านสวน	
อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่	121/2543

ปณ.บางปลาสร้อย

อัตราคาบริการรถสุขา ทม.บานสวน
อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล

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

	 ภาพบรรยากาศผู้มาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร	 (ส.ส)	 ส�าหรับพื้นที่	 เขต	1	 และ	 เขต	2	 เมื่อวันที	่ 
24	มีนาคม	2562	 โดยตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลาเปิดหน่วยเลือกตั้ง	
08.00	–	17.00	น.	มปีระชาชนในเขตเทศบาลเมอืงบ้านสวนมาใช้สทิธิ ์
เลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งเป็นจ�านวนมาก	ถือเป็นปรากฎการณ ์
ทีท่กุคนต่างออกมาใช้สทิธขิองตนเอง	และเมือ่นบัผลคะแนนอย่างไม่
เป็นทางการ	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร(ส.ส)เทศบาลเมอืงบ้านสวน 
เขต	 1	 คือ	 นายสุชาติ	 ชมกลิ่น	 40,706	 คะแนน	 และ	 เขต	 2	 
ร้อยเอกจองชัย	 วงศ์ทรายทอง	 33,368	 คะแนน	 จากพรรค 
พลังประชารัฐ	

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

คุณสมบัติผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ
  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถรวมกิจกรรมไดดวยตนเอง
  เปนผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวนเทานั้นการใหความรูสําหรับผูสูงอายุ

และมหกรรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
การมอบรางวัลผูสูงอายุสุขภาพดี 
รดน้ำขอพรผูสูงอายุ 
บริการตัดผม ชาย - หญิง 
บริการนวดผอนคลาย

ภายในงานพบกับกิจกรรมภายในงานพบกับกิจกรรมภายในงานพบกับกิจกรรม

 ผูสูงอายุที่สนใจเขารวมงาน กรุณาสงแบบตอบรับหรือแจงความประสงค 
ไดที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานสวน (สำนักงานใหม) ถนนพระยาสัจจา

ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามวันและเวลาราชการ
ผูสูงอายุที่เขารวมงานตองลงทะเบียนพรอมบัตรประจําตัวประชาชน

ในระหวางเวลา 07.00 - 09.00 น. เทานั้น ณ โดมอเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน

บรรยากาศการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส)
ปี 2562 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน


