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เทศบาลเมืองบ้านสวนร่วมรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID - 19)

อบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนากับชุมชน

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในส่วนราชการ โรงเรียน พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล

คัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองบ้านสวน

ตัดเย็บหน้ากากเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

SOAP

ปฏบิตัติามคำแนะนำ
ของเจาหนาที่อยางเครงครดั
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จากใจ...นายกเทศมนตร ี

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านสวนทุกท่าน พบเจอกันเป็น
ประจ�ำทุก 2 เดือน ฉบับนี้เป็นการรายงานโครงการและกิจกรรม
ของเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นเดือนที่มีข่าวสาร
การระบาดของโรคโควิด -19 อย่างต่อเนือ่ งและมีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้
เรือ่ ย ๆ ขณะทีก่ ระแสข่าวเกีย่ วกับโรคระบาดนีก้ ใ็ กล้บา้ นเราเข้ามา
ทุกที จนต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียดไปตามสถานที่
สาธารณะต่างๆ ในเขตบ้านสวน ซึ่งท่านสามารถท�ำเองบนพื้นผิว
ทีส่ มั ผัสบ่อย (เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นเิ จอร์ หรือข้าวของเครือ่ งใช้
อื่นๆ ที่สัมผัสบ่อย และห้องน�้ำ) ได้โดยเช็ดด้วยน�้ำยาฟอกผ้าขาว
(3 - 6% โซเดียมไฮโปคลอไรท์) ผสมน�้ำยา 1 ส่วน ต่อน�้ำ 49 ส่วน
เข่น ไฮเตอร์ 1 ฝาขวด (ประมาณ 10 ซีซ)ี ผสมน�ำ้ ครึง่ ลิตร เช็ดหรือ
แช่ทงิ้ ไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วเช็ดออกด้วยน�ำ้ สะอาด นอกจากนี้
ทางเทศบาลยังมีการจัดโครงการช่วยกันท�ำหน้ากากผ้าอนามัย
เพือ่ น�ำไปแจกจ่ายให้กบั ผูท้ ขี่ าดแคลนตามนโยบายของภาครัฐ และ
ขอขอบคุณส�ำหรับการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันของพีน่ อ้ งชาวบ้านสวน
ที่ร่วมกันเย็บหน้ากากผ้าอนามัยส่งไปตามจุดต่างๆ  
การป้องกันตนเองจากโรคระบาด โควิด -19 ทีใ่ กล้ตวั เข้ามา
ทุกวัน อย่าลืมใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกระมัดระวังตนเอง “กินร้อน
ช้อนใครช้อนมัน หมั่นล้างมือ เลี่ยงจากความเสี่ยงทุกชนิด ในกรณี
ที่จ�ำเป็นต้องทานอาหารร่วมกับผู้อื่น แนะน�ำให้พี่น้องประชาชน
ใช้   “ช้อนกลางส่วนตัว”  หรือถ้ารับประทานอาหารจานเดียว ให้นงั่ ทาน
คนเดียวปลอดภัยที่สุด” นอกจากที่ทุกคนต้องท�ำ  คือ การมีวินัย
ในตัวเองแล้ว ยังต้องรักษาระยะการห่างระหว่างกันกับผู้คนอื่นๆ
อย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและติดเชื้อจากเรา
ไปสู่ครอบครัวด้วยนะครับ ส่วนตอนนี้โรคได้มีการแพร่กระจาย
มากขึ้ น ทางจั ง หวั ด ชลบุ รี อ อกมาตรการเข้ ม ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา
โดยเริ่มจากปิดสถานบันเทิง ปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะ
คล้ายสถานบริการ ปิดร้านนวด ปิดโรงหนัง ปิดสนามมวย/สนาม
ชนไก่ ปิดฟิตเนส งดกิจกรรมกลุ่ม และงดย้ายกลุ่มคนข้ามจังหวัด
ซึ่งเป็นมาตรการแรกที่ออกมาเท่านั้น หากจ�ำนวนผู้ป่วยมีมากขึ้น
ก็จะมีมาตรการอื่นๆ ตามมาอีกนะครับ
ด้วยผลกระทบจากโรคระบาดและนโยบายของรัฐบาล
ที่ก�ำหนดให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่รวมคนหมู่มากไว้ด้วยกัน
ซึง่ อาจท�ำให้โรคระบาดเพิม่ จ�ำนวนการแพร่เชือ้ มากขึน้ หลายๆ งาน
ประกาศงดการจั ด กิ จ กรรม อาทิ วั น ไหลบางแสน งานแห่
พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ ประเพณีสงกรานต์ตามสถานที่

ต่าง ๆ  เทศบาลจึงขอเลือ่ นการจัดโครงการ “บ้านสวนห่วงใย ใส่ใจ
ผู้สูงอายุ” ที่เราจัดขึ้นทุกๆ ปี ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์
จะดีขนึ้ หลังจากนัน้ จะให้สง่ หนังสือตอบรับเพือ่ เข้าร่วมงานอีกครัง้
ในฉบับนี้ขอรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
อาทิ - ปรับปรุงโครงการไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ในปัจจุบนั
ได้ติดตั้งไปแล้วทั้งสิ้น 17 สาย เพื่อให้ถนนสายต่างๆ มีความ
สว่างเพียงพอต่อความต้องการ ไม่มืดและปลอดภัยในการขับขี่
มากยิ่งขึ้น รายละเอียดท่านสามารถดูได้ในหน้า 13 โดยเรา
จะท�ำการทยอยติดแสงสว่างหลอด LED ตามถนนต่างๆ เพิม่ ขึน้
ส่วนหลอดไฟเก่าทีย่ งั คงใช้งานได้ ก็จะเอาไปเสริมเพิม่ แสงสว่าง
ในจุดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในจุดที่เป็นซอยตัน
หรื อ ตามหมู ่ บ ้ า น เรามี น โยบายที่ จ ะใช้ ห ลอดนี อ อนคู ่ แ ทน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�ำนวน
10 แห่ง ได้แก่ ปากซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 3, 8, 10, 17,
18, 19, 29/1, 30, 33 และ 35 ซึง่ อยูร่ ะหว่างรอแขวงทางหลวงฯ
อนุญาตเพื่อขออนุมัติจ้างต่อไป - โครงการก่อสร้างปรับปรุง
รางระบายน�้ ำ เปิ ด คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บริ เ วณห้ ว ยทวน
ห้วยยายเจ๋ง และห้วยกรวด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส่วนโครงการก่อสร้างสะพานลอยพร้อมลิฟท์โดยสารส�ำหรับ
คนพิการหรือผูม้ ปี ญ
ั หาทางการเคลือ่ นไหวข้ามถนนสุขมุ วิทหน้า
โรงพยาบาลชลบุรี ขณะนีไ้ ด้มกี ารอนุมตั งิ บประมาณเรียบร้อยแล้ว
และก�ำลังประสานกรมทางหลวงเพือ่ ขอรับโอนถนนให้มาอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของเทศบาลต่อไป ผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารจะได้รบั
ความสะดวกในการเดินทางข้ามฝั่งถนนตรงเข้าสู่โรงพยาบาล
ได้ทันที
กิจกรรม “บ้านสวนรัน รันฟอร์เลิฟ ครัง้ ที่ 3” ทีผ่ า่ นพ้นไป
ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ต้ อ งขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ มี ส ่ ว น
ร่ ว มในการสนั บ สนุ น และการจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ ท� ำ ให้
กิ จ กรรมประสบความส� ำ เร็ จ มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในครั้ ง นี้
กว่ า 2,000 คน หั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยแล้ ว เหลื อ เงิ น บริ จ าคทั้ ง สิ้ น
241,164.15 บาท และในปีนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความ
สนุ ก สนาน มี ผู ้ ส นั บ สนุ น อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ภายในงาน
มากมาย เรียกว่างานนีท้ งั้ อิม่ ทัง้ คุม้ ได้บญ
ุ และได้ออกก�ำลังกาย
ไปด้วย สามารถติดตามภาพบรรยากาศได้ในหน้า 7  ครับ
สุดท้ายนี้คงต้องขอฝากไว้สักนิดนะครับ เราจะร่วมกัน
ฝ่าวิกฤตโรคระบาดโควิด - 19 โดย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
และพวกเราทุกคนยังต้องผ่านปัญหาภัยแล้งโดย
“ร่วมด้วย ช่วยกัน ประหยัดการใช้น�้ำ” ด้วยนะครับ
พบกันใหม่ในฉบับหน้านะครับ หากท่านมีข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ต้องการให้เทศบาลน�ำไปปรับปรุง
แก้ไข หรือต้องการรับทราบรายละเอียดเรื่องใด ท่านสามารถ
แจ้ ง เข้ า มาได้ ต ามช่ อ งทางที่ เ ทศบาลได้ จั ด ไว้ เ ช่ น เว็ บ ไซต์
www.bansuan.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1132 หากใช้
มือถือโทร 038 -184555 นะครับ หรือมาแจ้งที่ส�ำนักงาน
เทศบาลเมืองบ้านสวน หรือผ่านประธานชุมชนในชุมชนของท่าน
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหลังวารสารฉบับนี้ ทุกข้อเสนอแนะ
หรือข้อร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลจะน�ำมาแก้ไขไปสูก่ ารพัฒนา
บ้านสวนของเราต่อไป
สวัสดีครับ
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บทบรรณาธิการ
ว่าที่ร้อยโท หาญณรงค์ เกิดคล้าย
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
สวั ส ดี ค รั บ พี่ น ้ อ งประชาชนชาวเทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน
ที่เคารพทุกท่าน วารสารที่นี่...บ้านสวน ฉบับนี้ร้อนแรงมากับไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ต้องยอมรับกันนะครับว่า การแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัส COVID - 19 กระจายไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจังหวัด
ชลบุรีของเราเป็นเมืองท่องเที่ยว การควบคุมโรคติดต่อจึงกระท�ำ
ได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม ผมขอฝากความห่วงใยในสุขภาพของพีน่ อ้ ง
ประชาชน ว่าหากมีญาติพี่น้องมาจากต่างประเทศ ต้องเฝ้าระวังโรค
กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน หรือหากสงสัยได้ไปใกล้ชดิ กับกลุม่ เสีย่ ง
ต่าง ๆ ควรกักตนเองและเฝ้าระวังโรคตามค�ำแนะน�ำ และมาตรการ
ที่ ก รมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ก� ำ หนดโดยเคร่ ง ครั ด
ในการเดินทางก็ควรหลีกเลีย่ งกลุม่ คนทีอ่ ยูจ่ ำ� นวนมาก ข้อควรปฏิบตั ิ
และมีวินัย คือ ควรใส่หน้ากากอนามัย อยู่ห่างจากบุคคลทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ล้างมือทุกครั้งด้วยน�้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
กรณีไม่มที ลี่ า้ งมือ หลีกเลีย่ งการ ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้อื่น หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก เจ็บคอ ควรรีบไปพบ
แพทย์ทันทีนะครับ
เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความห่วงใยในสุขภาพของพี่น้อง
ประชาชนชาวเทศบาลเมืองบ้านสวน ขณะนี้ก�ำลังรีบผลิตหน้ากาก
อนามัยประเภทผ้าให้เพียงพอต่อประชาชนชาวบ้านสวน เพือ่ ป้องกัน
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และยังใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
PM 2.5 อีกด้วย และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามสถานที่ต่างๆ
ในเขตเทศบาล ในการรับข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางก็ขอให้พี่น้อง
ประชาชนอย่าตืน่ ตระหนกกันนะครับ หากทุกคนมีวนิ ยั ในตนเองควร
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แล้วเราทุกคนจะพ้นวิกฤติ COVID -19
ไปด้วยกันนะครับ ขอพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงคุ้มครอง
พี่น้องประชาชนชาวไทยรอดพ้นภัยนี้ด้วยเทอญ
สวัสดีครับ

บรรณาธิการ

ว่าที่ ร.ท. หาญณรงค์ เกิดคล้าย
ปลัดเทศบาล

คณะผู้จัดทํา กองบรรณาธิการ

1. นายพิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์
รองปลัดเทศบาล
2. นางนิตยา เจนทวีพรกุล
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
3. นายสุวัฒน์ บุญเรือง
ผอ.ส�ำนักการช่าง
4. นางอัญชลี จันทรกรานต์
หน.ส�ำนักปลัดเทศบาล
5. นางบังอร บุตรมะรัถยา
ผอ.ส�ำนักการคลัง
6. นางปานจิตต์ สุทธิกิติวรกุล
รก.ผอ.ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. นางสาวเพ็ญประภา ส�ำเภาแก้ว
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
8. นางสาวสิรวี วงษ์บ�ำรุงจิตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
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ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

การประชุมประชาคมเพื่อจัดท�ำแผนชุมชน

กองสวัสดิการสังคม  ได้จดั ประชุมประชาคมเพือ่ จัดท�ำแผนชุมชน  เมือ่ วันที่ 11 - 12  กมุ ภาพันธ์ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท�ำแผนและประสานแผนพัฒนาพืน้ ทีใ่ นระดับอ�ำเภอและต�ำบล พ.ศ. 2562 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของคนในชุมชน ในการคิดวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน ร่วมกันก�ำหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถน�ำไปเป็นข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�ำไปพิจารณาจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไข
ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมประชาคมเพื่อจัดตั้งชุมชนใหม่
(ชุมชนแกรนด์ชล เลค แอนด์ การ์เด้น)
เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 เวลา 17.00 น.
นายจั ก รวาล ตั้ ง ประกอบ นายกเทศมนตรี เ มื อ งบ้ า นสวน
พร้อมเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้านแกรนด์ชล เลค แอนด์ การ์เด้น โดยมีวาระเกี่ยวกับ
การสอบถามปัญหาความต้องการต่างๆ อาทิ การเก็บขยะ การติดตัง้
กล้องวงจรปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง คลองระบายน�้ำ  การรวมเขต
บ้านสวนหนองรี การแก้ไขแนวก�ำแพงรั้ว การจัดตั้งชุมชน และ
คณะกรรมการชุมชน โดยให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองตะโก

โดมอเนกประสงค์สถาบันกองทุนหมู่บ้านบ้านห้วยทวน

ส�ำนักชีนาร ีวงศ์

โดมอเนกประสงค์หมู่บ้านพิมพาภรณ์

ประชุมการบร ิหารจัดการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

โรงผลิตน�้ำดื่มชุมชน

เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์
ชั้ น 4 อาคารอเนกประสงค์ เ ทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน โดย
นายจั ก รวาล ตั้ ง ประกอบ นายกเทศมนตรี เ มื อ งบ้ า นสวน
ประธานในที่ประชุม ได้ด�ำเนินการจัดประชุม โดยมีตัวแทนจาก
คณะกรรมการกลุ่มสุภาพบุรุษ คณะกรรมการชุมชน และคณะ
กรรมการพัฒนาสตรี กลุ่มละ 5 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษา
หารือและวางแผนในการบริหารจัดการโรงผลิตน�้ำดื่มชุมชน
ซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินงานโรงผลิตน�้ำดื่มชุมชนประสบความ
ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ที่ท�ำการชุมชนพยัคฆ์น้อย

มูลนิธิไตรคุณธรรม (ซ�ำเต็กไท้)

แนะน�ำคณะกรรมการชุมชนแกรนด์ชล เลค แอนด์ การ์เด้น
เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน ได้ ป ระกาศแต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการชุมชนแกรนด์ชล เลค แอนด์ การ์เด้น ที่จัดตั้งชุมชน
ใหม่ จ�ำนวน 1 ชุมชน  โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี ตัง้ แต่
วันที่ 6 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2565 ดังนี้

จากซ้ายไปขวา
1. พ.ต.ประมาณ
2. นางสาวผลินดา
3. นางสุมนา		
4. นายสมวร 		
5. นางบังอร		
6. นางภัทรภร		
7. นายสมชาย		
ผู้ที่ไม่ปรากฏในภาพ
1. นายบุญธรรม
2. นางผลศิริ		

พรหมมานนท์
รองประธานกรรมการ
ธนัตถ์จิรสิน
เลขานุการ
นฤมล
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
สุขไทย
ประธานกรรมการ
เทียมทัน
ฝ่ายการคลัง
กุศลวงษ์
		
ฝ่ายพัฒนา
วชิรพันธุ์
ฝ่ายปกครองและป้องกัน
เกียรติพรพิทักษ์
ทองพรหม

ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายสาธารณสุข
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กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ด�ำเนินการ
จัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปัน
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในสังคม สงเคราะห์เพือ่ น
มนุษย์ที่ขาดโอกาส จัดสวัสดิการบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยทีย่ ากจน
ด้อยโอกาส ผู้ป่วย คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ที่
ประสบความยากล�ำบากในการด�ำรงชีวติ รวมทัง้
การสงเคราะห์ในเรื่องที่อยู่อาศัย ส่งเสริมอาชีพ  
ส่งเสริมการศึกษา และมีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นเขตเทศบาล
เมื อ งบ้ า นสวนให้ มี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ เ หมาะสม
โดยลงพืน้ ทีด่ แู ลผูด้ อ้ ยโอกาสเป็นประจ�ำทุกเดือน
และมอบข้าวสาร ไข่สด เงินสด นมกล่อง และ
ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง
ขอประชาสัมพันธ์สำ� หรับผูท้ สี่ นใจช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส โดยสามารถร่วมบริจาคสมทบทุน
ชื่อบัญชี
“กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน”
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 981-1-04785-5
สาขา ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

โครงการกาชาดสนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้
ในพื้นที่จังหวัดชลบุร ี ประจ�ำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางน้อยทิพย์ มหาผลศิริกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิส์ นิ นายอ�ำเภอเมืองชลบุร  ี
และนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา
67 พรรษา ประจ�ำปี 2562 ตามโครงการกาชาดสนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ประจ�ำปี 2562 เป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจรวมทัง้ ส่งเสริมความเป็นอยูแ่ ก่ผยู้ ากไร้
ให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงปลอดภัย ณ บ้านนางสุรีย์พร พันธุเวช บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนอง
ข้างคอก อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ก่อนด�ำเนินการ

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวต
ิ คนพิการ

ด�ำเนินการเสร็จสิน
้

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ก�ำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน  โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ คนพิการ
เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาพัฒนาองค์กร
และชุมชน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคนพิการในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคนพิการ
ชุมชนและสังคม  โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงวิชาการและฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บทบาทของผู้น�ำคนพิการใน
การพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน       

ระหว่างด�ำเนินการ

เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดรับบร ิจาคกายอุปกรณ์

เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดรับบริจาคกายอุปกรณ์ เช่น เตียงนอนส�ำหรับผู้ป่วย รถเข็น
วีลแชร์ ไม้เท้าสี่ขา (walker) ฯลฯ เพื่อมอบให้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน
ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพือ่ บริจาคกายอุปกรณ์ ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองบ้านสวน โทรศัพท์ 038 - 184555 โทรสาร 038 - 284284 หรือ
www.bansuan.go.th

2. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนพิการ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563           
ณ จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้ดูแลคนพิการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง รวม 40 คน

กิจกรรมลงเยี่ยมบ้านคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน

และประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน
คณะกรรมการชมรมคนพิการเทศบาล
เมื อ งบ้ า นสวน ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากงาน
เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชลบุรี และกอง
สวัสดิการสังคม ได้ลงเยี่ยมบ้านคนพิการ เพื่อ
เป็ น การสร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจให้ ค นพิ ก าร
สามารถด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างมีความสุข
และมอบถุ ง ยั ง ชี พ แก่ ค นพิ ก ารเป็ น ประจ� ำ
ทุ ก เดื อ น นอกจากนั้ น คณะกรรมการชมรม
คนพิการได้นำ� ข้อมูลจากการลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มบ้าน
คนพิการเข้าที่ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิ ก ารเพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นาและ
ช่วยเหลือคนพิการ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูล ข่าวสาร
ปรึกษาหารือ และวางแผนการด�ำเนินงานร่วมกัน
ระหว่ า งชมรมคนพิ ก ารกั บ หน่ ว ยงานของ
เทศบาล

ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต�ำบลป่าไผ่

เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563
นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี
เมื อ งบ้ า นสวน พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร
สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาล
ต�ำบลป่าไผ่ อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการท�ำงานด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน
ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
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โครงการโตแล้วรู้จักรักให้เป็น
ปั จ จุ บั น สภาวะการตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ มในวั ย รุ ่ น อุ บั ติ ขึ้ น ในทุ ก ภู มิ ภ าคของโลก
ประเทศไทยมีผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อายุต�่ำกว่า 20 ปี จ�ำนวน 70 ต่อ 1,000 คน สูงสุด
ของประเทศในทวีปเอเชียและเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งสาเหตุการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
มาจากการไม่ป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นส�ำนักการสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม จึงได้จดั โครงการโตแล้ว รูจ้ กั รักให้เป็น ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 จ�ำนวน 5 รุน่
โดยมีการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา โรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง โรงเรียน
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) โรงเรียนวัดผาสุการาม โรงเรียนเกษมวิทย์ โรงเรียนธารทิพย์วิทยา
และโรงเรียนเพชรพิทยาคม เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรือ่ งเพศศึกษา รวมทัง้ ทักษะ
ในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ห่างไกลโรค
การพัฒนายกระดับสถานประกอบการและโรงอาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท�ำโครงการอาหารสะอาด
ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 เพือ่ เป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้แก่ผปู้ รุง ประกอบ
และจ�ำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาล
อาหารเพื่อลดอัตราการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อ รวมทั้งจัดระบบการป้องกันการ
เฝ้าระวังโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารให้สอดคล้องกับโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และ
สอดคล้องตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

โครงการธนาคารขยะ
งานพัฒนาระบบฯ ฝ่ายรักษาความสะอาด ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการจัด
กิจกรรม ขยะแลกแต้ม ตามโครงการธนาคารขยะ ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563
โดยมีการรับซื้อ - ขายขยะรีไซเคิลในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมจัดตั้งธนาคาร
ขยะประจ�ำชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริม การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์
จากขยะในชุ ม ชน และยั ง ได้ เ ผยแพร่ ค วามรู ้ ใ นการจั ด การขยะมู ล ฝอยและเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ
ขยะอีกด้วย

กิจกรรมบูรณาการงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยวัคซีนที่
ฉีดจะออกฤทธิ์คุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครั้งละ 1 ปี โดยได้มีการลงพื้นที่ออกให้บริการตั้งแต่วันที่ 11
กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 ในเขตชุมชนดังนี้

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำสุขภาพฯ ประจ�ำปี 2563
เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ส�ำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลกิจกรรมบูรณาการงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน�ำสุขภาพฯ ประจ�ำปี 2563 โดยได้จัดกิจกรรมอบรมในเขตชุมชนเทศบาลเมือง
บ้านสวน ดังนี้
กิจกรรมอบรมภาคสนามแก่นกั ศึกษาพยาบาล ปีที่ 4 เรือ่ งการคัดกรองโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง NCDs
และกิจกรรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด (กองทุนแม่ของแผ่นดิน) ณ บริเวณชุมชน
บ้านหนองตาท้วม หมู่ที่ 2
อบรมให้ความรู้ และคัดกรองโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง NCDs และคัดกรองภาวะซึมเศร้าในประชาชน
ณ บริเวณชุมชนบ้านแพรเพชรแก้ว หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านสวนพระยาสัจจา หมู่ที่ 4
อบรมให้ความรู้ และคัดกรองโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง NCDs และให้ความรูเ้ รือ่ งการดูแลตนเองเพือ่
ป้องกันโรค Metabolic ณ บริเวณชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน หมู่ที่ 5 ซอยรังษี
อบรมให้ความรู้ และคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs และให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา ณ
บริเวณวัดชมภูแก้ว หมู่ที่ 6 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 25 ซอยบ้านสวนเศรษฐกิจ 32 หมู่ที่ 6

กิจกรรม Big Cleaning Day

“เมืองบ้านสวน ถนนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย”

วัน เดือน ปี
11 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
24 กุมภาพันธ์ 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563
2 มีนาคม 2563
รวม

สถานที่
วัดใหม่บ้านสวน หมู่ที่ 1
ส�ำนักชีนารีวงศ์ หมู่ที่ 2
ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านสวนพัฒนา บ้านป้าแมว
มูลนิธิไตรคุณธรรม หมู่ที่ 5
วัดชมภูแก้ว หมู่ที่ 6
สนามเด็กเล่น หมู่บ้านพิมพาภรณ์ หมู่ที่ 7
ส�ำนักสงฆ์เขาน้อย หมู่ที่ 8
วัดธรรมนิมิตต์ หมู่ที่ 9
สมาคมเม่งหุย หมู่ที่ 10

สุนัข
57
83
21
10
19
74
60
65
67
48
504

แมว
43
80
12
20
24
36
39
86
58
38
436

รวม
100
163
33
30
43
110
99
151
125
86
940

วั น จั น ทร์ ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวนได้ จั ด กิ จ กรรม
Big Cleaning Day ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เมืองบ้านสวน ถนนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย” โดย
นายจั ก รวาล ตั้ ง ประกอบ นายกเทศมนตรี เ มื อ งบ้ า นสวนได้ ม อบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยรถน�้ำ
จ�ำนวน 2 คัน ลงพื้นที่ฉีดล้างท�ำความสะอาดพื้นผิวจราจรและทางเท้า บริเวณแยกโบว์ลิ่ง รวมถึง
บริเวณซอยโปษยานนท์ ต.บ้านสวน เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5, PM 10 ฯลฯ ที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของต�ำบลบ้านสวน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน
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กิจกรรม Bansuan Run 2020 ที่ทางเทศบาลจัดขึ้นในปีนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์
2563 ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก (Run for love 2020) กิจกรรมวิ่งการกุศล ภายใต้แนวคิด
เพื่อสร้างความรัก ความสัมพันธ์อันดีงามในครอบครัว คู่ชีวิต กลุ่มเพื่อน เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีของคนในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก�ำลังกายให้ประชาชนเพือ่ สุขภาพทีด่ ี
มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และจัดหารายได้มอบให้กับกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน
กองทุนสวัสดิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและชมรมคนพิการ เทศบาลเมืองบ้านสวน
เทศบาลเมืองบ้านสวนขอเรียนให้ทราบว่า รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจ�ำนวนทั้งสิ้น
241,164.15 บาท ได้น�ำไปมอบให้กับการด�ำเนินกิจกรรมทางสังคมทางด้านต่าง ๆ อันได้แก่
กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน จ�ำนวน 150,000 บาท กองทุนสวัสดิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
จ�ำนวน 61,164.15 บาท ชมรมคนพิการ จ�ำนวน 30,000 บาท เทศบาลขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มาร่วมกิจกรรม และร่วมกันสนับสนุนในการช่วยเหลือทางสังคมในครั้งนี้

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”
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2020

ผู้สนับสนุนโครงการ “Bansuan Run 2020 Run for love”
รายชื่อผู้สนับสนุน
รายการที่สนับสนุน
มูลค่า
ล�ำดับ
1
2
3
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

บริษัท ทรงเจริญอะไหล่ จ�ำกัด
บริษัท บ้านบึงปลาป่น จ�ำกัด
บริษัท บูรพายนต์ จ�ำกัด
บริษัท บูรพารวมยนต์ 1999 จ�ำกัด (บายพาส)
โดยคุณนวภรพัฒน์ ลีลาพัฒนสุข
ร้านบราวน์ชูการ์
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
สาขาโลตัสบ้านสวน
ชมรมรวมใจชลบุรี รักสุขภาพ (ร้านเด่น)
บริษัท อมรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จ�ำกัด
บริษัท อาเจไทย จ�ำกัด (บิ๊กโคล่า)
คุณมนต์ธินี อัศวพรรณราย (เอม)
บริษัท ชลบุรีโชคถาวร จ�ำกัด
บริษัท แสงอรุณเครนเซอร์วิส จ�ำกัด โดยคุณบรรจง วิรัชกุลวาณิชย์
นายเดชณรงค์  ไพบูลย์นันทพงศ์ (สท.โก้)
บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จ�ำกัด
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
Kusatsu Onsen
บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จ�ำกัด
บริษัท สุขสมบูรณ์น�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กลุ่มวิ่งด้วยกัน ชลบุรี
ชมรมเดิน-วิ่ง สวนต�ำหนักน�้ำ โดยนายชนันทร์ เจริญพักตร์
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
นางอรวี บุญกัลยา
นายจักรวาล  ตั้งประกอบ
นายจักรวาล  ตั้งประกอบ
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
ธนาคารออมสิน สาขาพระยาสัจจา
บริษัท พีพีพี บ้านสวนแลนด์ จ�ำกัด
คุณจูลั้ง  สังข์ทอง
คุณสมนวล คุณปลื้ม
เงินบริจาคหน้างาน

5
6

ไอศกรีม 5 ถัง
ข้าวผัดปลาเค็ม 500 ชาม
กุยช่ายผ่องพรรณ 250 กล่อง
ข้าวโพดต้ม 400 ฝัก
ขนมจีบ, ซาลาเปา
น�้ำดื่ม 360 ขวด

5,000
10,000
5,000
5,000
5,000
1,500

กระเพาะปลา 400 ชาม
12,000
ก๋วยเตี๊ยว 800 ชาม
30,000
เครื่องดื่มเกลือแร่ 2,500 แก้ว
3,600
ราดหน้า 200 ชาม
5,000
ข้าวมันไก่ 1,000 ชาม และขนมปัง
35,000
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น 400 ชาม
7,000
ข้าวมันไก่ 300 จาน
10,000
น�้ำดื่ม 200 ขวด สปอนเซอร์ 20 ลัง
5,000
น�้ำดื่ม 720 ขวด
2,400
น�้ำดื่ม 1,200 ขวด
5,000
น�้ำดื่ม 1,200 ขวด
9,600
น�้ำดื่ม 2,000 แก้ว, แก้วเก็บร้อน/เย็น 21,600
พร้อมที่จับแก้ว 76 ชุด
ขนมปัง 400 ชิ้น
3,000
ไอศกรีม 4 ถัง
4,000
สนับสนุนเงิน 5,000 บาท (น�้ำเต้าหู้)
5,000
สนับสนุนเงิน 10,000 บาท
10,000
สนับสนุนไก่ทอด 10,000 บาท
10,000
มอบเงินสนับสนุน100,000 บาท
100,000
น�้ำดื่ม 2,400 ขวด
9,600
น�้ำดื่ม 1,200 ขวด
4,500
มอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท
5,000
ส้มต�ำ ไก่ย่าง 100 จาน
5,000
มอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท
50,000
340
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การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างส�ำหรับงานจ้างออกแบบ
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ถนนสายเสนอแนะ สาย ฉ ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. 2553

(ส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเลเดิม) เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมสายรองของเมืองชลบุรีบรรเทาความแออัดของการจราจรบนถนนสายหลัก

วัตถุประสงค์ในการประชุมกลุ่มย่อย

หลักการและเหตุผล

เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลทางเลือกทีเ่ หมาะสม จ�ำนวนอย่างน้อย 3 ทางเลือก และชีแ้ จงรายละเอียด
ทางเลือก ผลดี ผลเสีย รวมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบทุกทางเลือก
เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ผลกระทบทางบวกและทางลบ ปัญหาและอุปสรรค
ปัจจัยส่งเสริมการด�ำเนินโครงการ ความคาดหวังและข้อวิตกกังวลจากการด�ำเนินโครงการและ
พิจารณาก�ำหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด จากผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
เพือ่ รวบรวมและสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการรับฟังความคิดเห็นและ
น�ำไปใช้ประกอบการศึกษา ปรับแก้ไข และการจัดท�ำรายงานฯ ให้ครบถ้วนต่อไป

การประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่
12/2560 เมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีขอ้ สัง่ การให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบพิจารณาความจ�ำเป็น
และเหมาะสมในการสร้างถนนเลียบชายทะเลเพิ่มเติมให้เชื่อมต่อกับถนนเลียบชายทะเลที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ให้เป็นเส้นทางคมนาคมสายรอง ส�ำหรับการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทา
ความแออัดของการจราจรบนถนนสายหลัก
รัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท�ำโครงการออกแบบ และศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ถนนสายเสนอและสาย ฉ ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. 2553
(ส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเลเดิม)

ประเด็นหารือ

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
เพื่อส�ำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. 2553 ตามหลัก
วิชาการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เพือ่ ศึกษาและจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EA) ทีไ่ ด้ดำ� เนินการส�ำรวจออกแบบ
ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเสนอส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ความเห็นชอบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองตามผังเมือง ในการจัดเตรียม
และแก้ไขปัญหาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและองค์ประกอบอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างเป็นระบบ ให้มคี วาม
สอดคล้องเชื่อมโยงในการรองรับความเจริญเติบโตของเมืองให้มีความเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย
รักษาสภาพแวดล้อมสอดคล้องกับผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดท�ำผังเมืองรวมเมืองชลบุรี
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผลกระทบทางบวกและทางลบจากโครงการ
ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
ปัจจัยส่งเสริมการด�ำเนินโครงการ
ความคาดหวังและข้อวิตกกังวลจากการด�ำเนินโครงการ
พิจารณาก�ำหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับโครงการ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

แนวทางเลือกเส้นทาง ด้านเหนือ

เส้นสีแดง = แนวทางเลือก 1–1, 2-1			

เส้นสีเขียว = แนวทางเลือก 1–2, 2-2			

แนวทางเลือกเส้นทาง ด้านเหนือ
แนวทางเลือก 1-1

แนวทางเลือก 1-2

รายละเอียดเส้นทาง

รายละเอียดเส้นทาง

จุดเชื่อมต่อ ซอยเทศบาลคลองต�ำหรุ 7

แนวทางเลือกเส้นทาง ด้านใต้

จุดเชื่อมต่อ ชอยศาลเจ้าพ่อ

เส้นสีฟ้า = แนวทางเลือก 1–3, 2-3

แนวทางเลือก 1-3

จุดเชื่อมต่อ ซอยเทศบาลคลองต�ำหรุ 1

รายละเอียดเส้นทาง

จุดเชื่อมต่อบริเวณตอนใต้ของทางแยกต่างระดับทางเลี่ยงเมือง
จุดเชื่อมต่อนี้มีแนวถนนที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องขยายเขตทางเป็น
ใกล้เคียงกับแนวเส้นทางเสนอแนะตามผังเมืองสาย ฉ
แนวเส้นทางที่เชื่อมต่อใกล้ถนนสุขุมวิทมีการหักมุมเล็กน้อย
มีผลกระทบต่ อ หมู่บ้า นจัด สรรที่พัฒนาใหม่ ท างตะวั น ออก 30 เมตร
สามารถปรับให้เป็นเส้นตรงและขยายเขตทาง ให้มขี นาด 30 เมตร
ต้องมีการเวนคืนที่ดินเอกชนบางส่วน
ของสุขุมวิท
เพื่อรองรับปริมาณจราจร
สามารถใช้ทวี่ า่ งริมคลองต�ำหรุเป็นแนวเส้นถนนต่อจากแนวถนน
การเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3466 เป็นไปได้ยาก
แนวเส้นทางเชือ่ มต่อหลังจากแนวถนนสามารถปรับให้เหมาะสม
ที่มีอยู่ได้
ตามลักษณะทางกายภาพ
ตามแนวเขตที่ดินและสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ
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แนวทางเลือกเส้นทาง ด้านใต้
แนวทางเลือก 2-1

แนวทางเลือก 2-2

แนวทางเลือก 2-3

รายละเอียดเส้นทาง

รายละเอียดเส้นทาง

รายละเอียดเส้นทาง

ทางหลวง 3134

ถนนพระยาสัจจา

ชุมชนอ่างศิลา

แนวเส้นทางต่อเนือ่ งจากเส้นทางด้านใต้ทกี่ ำ� ลังก่อสร้าง ขึน้ ฝัง่ ผ่าน แนวเส้นทางต่อเนื่องจากเส้นทางด้านใต้ที่ก�ำลังก่อสร้าง ขึ้นฝั่ง จุดเชื่อมต่อนี้เป็นการเชื่อมต่อที่เสนอแนะตามผังเมืองสาย ฉ
แนวเส้นทางต่อเนื่องจากเส้นทางด้านใต้ที่ก�ำลังก่อสร้างขึ้นฝั่ง
ที่ว่างที่เป็นแนวถนนขนานกับถนนเชื่อมต่อพระยาสัจจาที่มีอยู่เดิม ที่แนวถนนลูกรังหน้าร้านดูนก ตกปลา
เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3134 บริเวณร้านขายของช�ำ ที่สะพานหินอ่างศิลา
เชื่อมต่อกับถนนพระยาสัจจา บริเวณร้านกาแฟไบค์พาร์ค
ห่างจากทางแยกประมาณ 350 เมตร
เข้าซอยเสถียรวารี ซึ่งต้องขยายเขตทางเพิ่มเป็น 30 เมตร
ห่างจากทางแยกประมาณ 200 เมตร

ผลการคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสม ด้านเหนือ

ผลการคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสม
จุดเชื่อมต่อตอนเหนือ

ผลการคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสม ด้านใต้

มีต้นทุนการก่อสร้างที่ต�่ำกว่า
มีการใช้ประโยชน์เพื่อเชื่อมต่อกับชุมชนมากกว่าอย่างชัดเจน
มีความได้เปรียบทางด้านวิศวกรรมการออกแบบและความสะดวกสบายในการขับขี่
ส่งผลกระทบด้านสมุทรศาสตร์น้อยกว่าแนวเส้นทางทางทะเลมาก

ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด คือ ทางเชื่อมต่อที่ซอยเทศบาลคลองต�ำหรุ 1 บริเวณตอนใต้ของทางแยก
ต่างระดับทางเลี่ยงเมือง
ค่าก่อสร้าง บ�ำรุงรักษา ด้านต้นทุน รวมทั้งเอื้อให้เกิดการอ�ำนวยความสะดวกให้กับการจราจร
หลายทิศทาง
จุดเชื่อมต่อตอนใต้
การจราจรที่ออกจากถนนโครงการสามารถเข้าใช้บริการทางขึ้นทางด่วนบริเวณด่านฯ ชลบุรี
จุดเชื่อมต่อกับ ทล. 3134 ได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนและการจัดการจราจร
ของทางด่วนบูรพาวิถี
เปิดโอกาสให้การจราจรเชื่อมต่อระหว่างถนนโครงการและแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างสะดวก
สามารถเข้าใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองชลบุรี เพื่อไปอ�ำเภอพนัสนิคมหรืออ�ำเภอบ้านบึงได้อย่างสะดวก
ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ชายเลนที่น้อยกว่าอีกสองทางเลือก
มีข้อได้เปรียบด้านวิศวกรรมการออกแบบและการจัดการความปลอดภัย

การพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทาง

มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะน�ำประกาศ ณ ที่ท�ำการก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน
แนวเส้นทางบนบกจะมีข้อได้เปรียบกว่าแนวเส้นทางทางทะเล แม้ว่าแนวเส้นทาง ทางทะเล เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล ท้องที่ ที่มีงานก่อสร้างโครงการ รวมทั้งช่องทาง อิเล็กทรอนิคส์
จะมีทัศนียภาพที่งดงามและมีผลกระทบด้านการเวนคืนน้อย
ผ่านส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://eia.onep.go.th/

ตัวอย่างทัศนียภาพด้านเหนือ

ตัวอย่างทัศนียภาพด้านใต้
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับประชาชาชนในการท�ำความสะอาด ท�ำลายและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2O19 (COVID-19)

โคโรนาไวรัสสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง
ถึง 9 วัน หลักในการท�ำลายเชื้อจะต้องใช้ในปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อได้
ในเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกแนะน�ำสารที่มีประสิทธิภาพในการก�ำจัด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ แอลกอฮอล์
62-70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
โดยมีค�ำแนะน�ำความเข้มข้นส�ำหรับพื้นผิวต่างๆ ดังนี้
การใช้งาน

ชนิดสารฆ่าเชื้อ
แอลกอฮอล์

ส�ำหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ

ข้อควรระวัง
ติดไฟง่าย

โซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ - ใช้กับพื้นผิววัสดุแข็ง ไม่มี ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์
รูพรุน เช่น เซรามิก สแตนเลส แอมโมเนีย
(น�้ำยาฟอกขาว)
แต่ไม่เหมาะกับพื้นผิวโลหะ
- ส�ำหรับพื้นผิวทั่วไปควรใช้
ความเข้มข้น 500 - 1000
ppm
- ส�ำหรับพื้นผิวที่มีการปน
เปื้อนน�้ำมูก น�้ำลาย เสมหะ
อาเจียน ควรใช้ความเข้มข้น
5000 ppm
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไม่เหมาะกับโลหะและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบสี
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- ห้ามผสมกับคลอรีน
- มีความเป็นกรดสูงมี
ฤทธิ์กัดกร่อน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีจ�ำหน่ายในประเทศไทย และวิธีใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

1. เอทิลแอลกอฮอล์1,2,3 ความเข้มข้นที่แนะน�ำ 7O%
70%
จีพีโอ แอลกอฮอล์

2. โซเดียมไฮโปคลอไรท์1,2,3 ความเข้มข้นที่แนะน�ำคือ O.1% (1,OOO ppm)
ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว (ขวดสีฟ้า)
ขนาดบรรจุ 250 มล./600 มล.

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มล. (2 ฝา) ต่อน�ำ ้ 1 ลิตร

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว (ขวดสีฟ้า)
ขนาดบรรจุ 1,500 มล./2,500 มล.

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มล. (1 ฝา) ต่อน�ำ ้ 1 ลิตร

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว ผสมน�้ำหอม (ขวดชมพู)
ขนาดบรรจุ 250 มล./600 มล.

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มล. (2 ฝา) ต่อน�ำ ้ 1 ลิตร

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว (ขวดสีชมพู)
ขนาดบรรจุ 1,500 มล./2,500 มล.

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มล. (1 ฝา) ต่อน�ำ ้ 1 ลิตร

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว กลิ่นเฟรช (ขวดเหลือง)
ขนาดบรรจุ 250 มล./600 มล.

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มล. (2 ฝา) ต่อน�ำ ้ 1 ลิตร

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว กลิ่นเฟรช (ขวดเหลือง)
ขนาดบรรจุ 1,500 มล./2,500 มล.

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มล. (1 ฝา) ต่อน�ำ ้ 1 ลิตร

ไฮยีน ซักผ้าขาว  
ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร / 600 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 15 มล. (1 ฝา) ต่อน�ำ ้ 1 ลิตร

ไฮยีน ซักผ้าขาว กลิ่นไวท์ฟลอรัล

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 18 มล. (1 ฝา) ต่อน�ำ ้ 1 ลิตร

มาร์วิน ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5.2% ผสมตามค�ำแนะน�ำในฉลาก

คลอร็อกซ์ เร็กกูลาร์ บลีช

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5.7% ผสมผลิตภัณฑ์  18 มล. ต่อน�้ำ 1 ลิตร

โปรแมกซ์ กลิ่นพิงค์พาวเวอร์

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 3%

ผสมผลิตภัณฑ์ 33.5 มล. ต่อน�้ำ 1 ลิตร

โปรแมกซ์ กลิ่นแอคทีฟบลู

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 3%

ผสมผลิตภัณฑ์ 33.5 มล. ต่อน�้ำ 1 ลิตร

1,2
3. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นที่แนะน�ำ O.5% (5,OOO ppm)
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5% ผสมผลิตภัณฑ์ 200 มล. (5 ฝา)
ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ชนิดน้ า  กลิ่นสวีท ฟลอรัล  
ต่อน�้ำ 2 ลิตร  
ขนาด 500 มล.

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ชนิดน�้ำ กลิ่นโรซี่พิงก์
ขนาด 1000 มล.

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5% ผสมผลิตภัณฑ์ 200 มล. (5 ฝา)
ต่อน�้ำ 2 ลิตร  

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย
และ ขจัดกลิน่ พลัส ชนิดน�ำ ้ ขนาด 1000 มล.

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ผสมผลิตภัณฑ์ 200 มล. (5 ฝา)
ต่อน�้ำ 1 ลิตร  

แวนิช ชนิดน�้ำ ขนาด 500 ม

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ผสมผลิตภัณฑ์ 200 มล.ต่อน�้ำ 1 ลิตร  

ไฮโดรเย่น เพอร์อ๊อกไซด์

ผสมผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน ต่อน�้ำ  5 ส่วน หรือ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ผสมผลิตภัณฑ์ 200 มล. ต่อน�้ำ 1 ลิตร
ข้อมูลโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

www.เราไม่ทิ้งกัน.com

สามารถสแกน QR CODE เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ในเว็บไซต์

กรมอนามัย ในหัวข้อ

“ค�ำแนะน�ำในการท�ำความสะอาด ท�ำลายเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา”

ฉบับกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน www.bansuan.go.th
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โครงการป้องกันเด็กจมน�้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
เนือ่ งจากปัจจุบนั อุบตั เิ หตุจากการจมน�ำ้ ยังเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในเด็ก
และผูใ้ หญ่ ซึง่ สาเหตุดงั กล่าวยังเป็นอันดับแรกของการเสียชีวติ ของเด็กส่วนใหญ่
ของประเทศไทย โดยพบว่าส่วนใหญ่ขาดทักษะการเอาชีวติ รอดในน�ำ ้ และไม่รวู้ ธิ ี
การช่วยเหลือทีถ่ กู ต้อง เพือ่ เป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวติ
จากการจมน�้ำโดยเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ งานศึกษาปฐมวัย
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน จึงด�ำเนินการฝึกสอนทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองกรณีตกน�้ำให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านสวน จ�ำนวน 3 รุ่น โดยมีพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ป้ อ งกั น เด็ ก จมน�้ ำ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน
น�ำเด็กนักเรียนไปฝึกสอนที่สระว่ายน�้ำ ขวัญดาวเนอสเซอรี่

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจ�ำปี 2563

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)
จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเด็ ก ปฐมวั ย พระอาจารย์ ส อน กล่ า วบทสวดบู ช า
พระรัตนตรัย กล่าวอาราธนาศีล 5 และสอนการสร้างจิตให้เกิดสติโดยใช้วิธีนั่งสมาธิ 5 นาที
ในเด็กปฐมวัย เมือ่ ฝึกปฏิบตั บิ อ่ ยๆ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้สมองของเด็กมีการเจริญเติบโต มีความจ�ำดี
สอนกล่าวถวายผ้าไตร ให้เด็กๆ ถวายผ้าไตร สอนค�ำกล่าวถวายสังฆทาน ให้เด็กๆ ถวายสังฆทาน
และค�ำกล่าวบทกรวดน�้ำ พร้อมรับพรพระ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 กองการศึกษา จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขึ้นเพื่อให้เด็กได้เล่นกีฬาร่วมกัน เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อ สร้างความแข็งแรง
อีกทั้งปลูกฝังให้มีความมั่นใจกล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง เกิดความสามัคคี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีนำ�้ ใจเป็นนักกีฬา และสามารถปรับตัวให้อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข ซึง่ กิจกรรม
ในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเชื่อม
ความสามัคคีระหว่างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ผูป้ กครองและพนักงานเทศบาลนักเรียนจากศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทัง้ 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองตะโก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร) และ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 โดยมีประเภทของการแข่งขันกีฬา ได้แก่ วิง่ ผลัดข้ามรัว้
คู่หนีบคีบระเบิด อีกาคาบเหยื่อ เดินตัวหนอน ฮอกกี้คนจน และชักกะเย่อ และการจัดประกวด
กองเชียร์ ซึ่งบรรยากาศ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2563 นางนิตยา เจนทวีพรกุล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยครูจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 5 และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยเดช ชิตวิเศษ
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ และคณะครูจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาล
ต�ำบลเกาะช้าง จ.ตราด และองค์การบริหารส่วนต�ำบลควนโดน จ.สตูล ณ ห้องประชุมยูงทอง
ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี

คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลต�ำบลเกาะช้าง จ.ตราด และองค์การบริหารส่วนต�ำบลควนโดน จ.สตูล
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งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง ส�ำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในชุมชน
ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ในเขตพื้นที่เทศบาล
ติดตั้งเสาจราจรล้มลุก บริเวณสะพานต่างระดับ
ตีเส้นชะลอความเร็ว บริเวณวงเวียนซอยบ้าน
แยกชลชาย ต.บ้านสวน เนื่องจากเสาจราจรล้มลุกชุดเดิม สวน 7 หมู่ที่ 5 เนื่องจากในจุดนี้เป็นบริเวณทางโค้งก่อนถึง เมืองบ้านสวน ตามทีไ่ ด้รบั แจ้งข้อมูลจากประชาชน เรือ่ งสัญญาณ
ได้เกิดการช�ำรุดเสียหายตามระยะเวลาการใช้งาน โดยการติดตั้ง
เสาจราจรล้มลุกจะช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
สาธารณะในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

วงเวียน เป็นจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยการตีเส้นชะลอ
ความเร็วจะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนลดความเร็วในการขับขี่ ซึ่งจะช่วย
ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ไฟจราจรเกิดการขัดข้อง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงเร่งด�ำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสัญญาณไฟ
จราจรตามจุดต่างๆ ที่ได้รับการแจ้งข้อมูล และบริเวณอื่น ๆ ที่
อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน พบว่ามีบางจุดที่สัญญาณ
ไฟจราจรเกิดการขัดข้อง จึงได้ท�ำการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพือ่ ความปลอดภัยของพีน่ อ้ ง
ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บา้ นเรือนประชาชน
บริเวณภายในหมูบ่ า้ นพิมพาภรณ์ 3 และในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ร่วมสนับสนุนรถดับเพลิง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โรงงานรีไซเคิลพลาสติก
ในพื้นที่ของต�ำบลท่าบุญมี อ�ำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี และเกิดเหตุอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้า
ใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชน บริเวณซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 37

ซ่อมแซมและติดตั้งเสาจราจรล้มลุก บริเวณแยก
วิ รั ช ศิ ล ป์ เนื่องจากเสาจราจรล้มลุกชุดเดิมได้เกิดการช�ำรุด
ดับเพลิง บริเวณซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 37

ดับเพลิงบริเวณภายในหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 3

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
และการอพยพหนีไฟให้แก่สถานศึกษา

จากสถิติการเกิดอัคคีภัยในแต่ละครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
ความประมาทและขาดความรู ้ ใ นการป้ อ งกั น หรื อ ระงั บ เหตุ
ด้วยวิธีที่ถูกต้อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง
ส�ำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
และการอพยพหนีไฟให้แก่สถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวน จ�ำนวนทัง้ สิน้ 12 โรงเรียน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลร่มไม้   โรงเรียนสุวรรณวิทยาคาร   โรงเรียนวัดธรรมนิมติ ต์
โรงเรียนบ้านหนองตะโก โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา โรงเรียน
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ โรงเรียน
เมื อ งชลพิ ท ยา โรงเรี ย นเมรี่ อิ ม มาคุ เ ลตคอนแวนต์ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี และโรงเรียนอนุบาล
วัดอรัญญิกาวาส โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรม
การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟในครั้งนี้ เพื่อให้คุณครู
และนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยที่ถูกต้อง หากเกิดเหตุขึ้นในบริเวณที่อยู่อาศัยหรือในชุมชน
ก็จะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที

เสียหายตามระยะเวลาการใช้งาน โดยการติดตั้งเสาจราจรล้มลุก
จะช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสาธารณะในชุมชน
ได้อีกทางหนึ่ง

ดับเพลิงโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ในพื้นที่ของต�ำบลท่าบุญมี

ทาสีขาวแดงห้ามจอด บริเวณถนนสี่แยกไฟแดง
ตลาดบ้านสวน ถนนบ้านสวน – เศรษฐกิจ เพื่อลดปัญหา
การจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดและเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด
จากการจอดรถบริเวณข้างทาง
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รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED จ�ำนวน 17 โครงการ

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ด�ำเนินการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้แสงสว่างในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และอ�ำนวยความสะดวก
ให้กบั ประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุจากการใช้รถใช้
ถนนตอนกลางคืน มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 8,090,827.94 บาท โดยได้ด�ำเนินการปรับปรุง
โคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ไปแล้ว จ�ำนวน 13 โครงการในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
ตั้ ง แต่ สี่ แ ยกไฟแดงโรงเรี ย นธารทิ พ ย์ วิ ท ยา ถึ ง เชื่ อ มถนนเศรษฐกิ จ หมู ่ ที่ 1, 2, 6
ต�ำบลบ้านสวน
ตั้งแต่วงเวียนซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 7 ถึงปากซอยบ้านสวน 9 ซอย 1 เชื่อมถนน
บ้านสวน 9 หมู่ที่ 1, 5 ต�ำบลบ้านสวน
ตั้งแต่ปากซอยบ้านสวน 11 ถึงถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก  เชื่อมถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี    
หมู่ที่ 1, 6 ต�ำบลบ้านสวนหมู่ที่ 1, 4 ต�ำบลบ้านสวน
ตั้งแต่ปากซอยยามนิมิต ถึงซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 21 (ช่วงที่ 1) และปากซอยบ้านสวน
-  เลี่ยงเมือง 19 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1, 6 ต�ำบลบ้านสวน
บริเวณถนนบ้านสวน 11   ตั้งแต่หน้าวัดผาสุการาม ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองข้างคอก
บริเวณถนนบ้านสวน 11 ตั้งแต่ปากซอยบ้านสวน 11 ซอย 5 ถึงสุดเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวน หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านสวน
บริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกเข้าวชิรปราการ ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 4         
ต�ำบลบ้านสวน
บริเวณถนนสุขุมวิท ถึงเชื่อมถนนบ้านสวน 9 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านสวน
ตั้งแต่ปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ถึงเชื่อมถนนเขาน้อย (ช่วงที่ 1) และปากซอย
บ้านสวน - ธีรบัณฑิต 5 ถึงปากซอยบ้านสวน - ธีรบัณฑิต 6 ซอย 2 (ช่วงที2่ ) หมูท่ ี่ 5, 8 ต�ำบลบ้านสวน
ตั้งแต่ปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 7 เชื่อมซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 5
ต�ำบลบ้านสวน
ตั้งแต่ปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 25 เชื่อมซอยวารินทร์ (ป่าช้าแขก) ถึงเขตเทศบาล      
เมืองบ้านสวน หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านสวน
ตั้งแต่ซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 23 เชื่อมถนนเขาน้อยหมู่ที่ 7 ต�ำบลบ้านสวน
ตั้งแต่ซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 17 เชื่อมถนนเขาน้อย หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านสวน
ถนนเศรษฐกิจ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดง ถนนสุขุมวิท ถึงสี่แยกไฟแดง ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
หมู่ที่ 5, 6 ต�ำบลบ้านสวน
ตั้งแต่ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์ ถึงซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ เชื่อมถนนบ้านสวน หนองข้างคอก 3 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน
ตั้งแต่ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 2 ถึง ซอยบ้านสวนเลี่ยงเมือง 5 เชื่อมถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
หมู่ที่ 7, 8 ต�ำบลบ้านสวน
ตั้งแต่ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 16 เชื่อมซอยบ้านสวน - เขาน้อย 20 หมู่ที่ 7, 8
ต�ำบลบ้านสวน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำเปิด คสล. ห้วยยายเจ๋ง จากสะพาน
ตาลา ข้ า งศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นสวน หมู ่ ที่ 5 ถึ ง หมู ่ บ ้ า นกี ร ติ 2 หมู ่ ที่ 5
ต�ำบลบ้านสวน ในวงเงินงบประมาณ 4,030,00 บาท มีปริมาณงานการก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้าง

ปรับปรุงรางระบายน�้ำเปิด คสล. กว้าง 2.50 - 6.00 เมตร ยาวรวม 145.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขสภาพรางระบายน�้ำ
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้รางระบายน�้ำมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำเปิด คสล. ห้วยกรวด จากหมู่บ้าน
เนินเต็งวิลล่า หมู่ที่ 5 ถึงหมู่บ้านกีรติ 3 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านสวน ในวงเงินงบประมาณ

2,850,000 บาท มีปริมาณงานการก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�ำ้ เปิด คสล. กว้าง
2.50 - 6.00 เมตร ยาวรวม 195.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุง เพื่อก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขสภาพรางระบายน�้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีในอนาคต อีกทั้งเพื่อ
ให้รางระบายน�้ำมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำเปิด คสล. ห้วยยายเจ๋ง จากถนน
บ้านสวน 11 ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านสวน ในวงเงิน

งบประมาณ 32,510,000 บาท มีปริมาณงานการก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำ
เปิด คสล. กว้าง 3.00 – 6.00 เมตร ยาวรวม 1,177.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขสภาพรางระบายน�้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้รางระบายน�้ำมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
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ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

รายละเอียดรายรับประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายการ (หมวด) ตามเทศบัญญัติ

ช่วงเวลารับเงิน

ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ
และใบอนุญาต

ภาษีอากร

ต.ค. - 62
1,180,186.94 616,939.00
พ.ย. - 62
536,623.07 577,393.00
ธ.ค. - 62
558,277.00 571,878.60
ม.ค. - 63
1,338,704.00 815,972.00
ก.พ. - 63
2,249,043.00 679,776.00
รับจริงตัง้ แต่ตน้ ปี
5,862,834.01 3,261,958.60
งบประมาณตัง้ ไว้
60,004,000.00 6,690,500.00
ผลต่างจากงบประมาณ -54,141,165.99 -3,428,541.40

รายได้
จากทรัพย์สิน

รายได้
จากทุน

รายได้เบ็ดเตล็ด

83,200.00
264,000.00
251,000.00 327,980.00
1,498,180.46 146,800.00
1,117,396.90 140,200.00
638,286.67 195,925.00
3,768,864.03 894,105.00
10,750,000.00 1,950,000.00
-6,981,135.97 -1,055,895.00

ภาษีจัดสรร

รวมรับตาม
เทศบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป

นอกงบประมาณ

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

59,307.09
39,538.06
98,845.15
-   
98,845.15

- 16,229,206.18 39,760,416.11
58,133,948.23
- 41,676,623.27 1,270,860.00
44,640,479.34
- 27,108,555.90
29,883,691.96
243,000.00 29,402,065.79 10,353,946.00
43,411,284.69
- 17,254,959.50 6,078,400.00
27,096,390.17
243,000.00 131,671,410.64 57,463,622.11 203,165,794.39
200,000.00 332,400,000.00 120,000,000.00 531,994,500.00
43,000.00 -200,728,589.36 -62,536,377.89 -328,828,705.61

รวมทั้งสิ้น

58,133,948.23
44,699,786.43
29,883,691.96
43,450,822.75
27,096,390.17
203,264,639.54
531,994,500.00
-328,729,860.46

-   
-   
-   

ยอดรวมรายรับคิดเป็นร้อยละ 38.19 ของเทศบัญญัติ (ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลาเบิกจ่าย

การเบิกจ่าย
งบด�ำเนินการ

งบบุคลากร
เงินเดือน/ค่าจ้างประจ�ำ
ฝ่าย
การเมือง

ข้าราชการ

ค่าจ้างชั่วคราว
ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ภารกิจ - ทั่วไป

เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน

งบลงทุน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายอื่น

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน

ค่าวัสดุ

งบกลาง

เงินอุดหนุนทั�วไป,
57,463,622.11 , 28%

38,500.00 279,299.80 113,406.90 510,107.82
ต.ค. - 62
508,180.00 2,471,172.42 131,010.00 5,950,393.71
314,081.00 1,240,206.67 954,584.84 595,133.19 11,109,296.00
พ.ย. - 62
508,180.00 2,438,545.00 131,010.00 5,935,286.66
205,620.00 3,290,916.35 450,570.34 512,291.92 385,000.00
ธ.ค. - 62
508,180.00 2,510,555.00 131,010.00 6,011,956.79
438,537.25 3,859,803.92 1,801,236.70 253,424.63 3,024,125.00
ม.ค. - 63
508,180.00 2,477,037.26 131,010.00 6,018,238.18
301,263.25 2,554,174.05 2,896,437.72 793,335.55 304,628.72
ก.พ. - 63
508,180.00 2,582,702.25 131,010.00 5,956,401.86
-    1,298,001.50 11,224,400.79 6,216,236.50 2,664,293.11 14,823,049.72
-   
จ่ายรวมตัง้ แต่ตน้ ปี 2,540,900.00 12,480,011.93 655,050.00 29,872,277.20
7,577,760.00 50,679,180.00 1,586,520.00 79,651,794.00 126,000.00 12,307,200.00 53,971,114.00 30,930,595.00 7,035,000.00 23,963,058.43 130,000.00
งบประมาณตัง้ ไว้
คา่
คา่
ครภ
ทด
ี� 7นิ 1
ุ 8ัณ9 -9,140,008.
ผลต่างจากงบประมาณ -5,036,860.00 -38,199,168.07 -931,470.00 -49,779,516.80 -126,000.00 -11,009,198.50 -42,746,713.21 -24,714,358.50 -4,370,706.
แล-130,000.00
ฑ์
ะส
,

ค่าที่ดิน
ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น

1,0
6

7. 5

,0

30,555,921.69

19,769.03

-   

23,947,979.46

-   

25,249,469.81

-   

22,981,438.90

-   

-   

-    119,901,357.78

-   

-   

-   

-    531,994,500.00

79,076.12

-   

-   

-    -412,093,142.22

4,2
9

6. 0

ราย
จ่าย
อน
ื�

0,

, -
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เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์
98,845.15 , 0%
%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- , 0%
,0

%

ภาษีอากร
5,862,834.01 , 3%
ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ ใบอนุญาต
3,261,958.60 , 2%

รายได้เบ็ดเตล็ด
894,105.00 , 0%

ี� 3
1

อด
ุ ห
วัต ระบ นุน
ถป
ุ
ุ
เฉ ระสง ่งก่อสร้าง  
ค/์
59 พค่าาทีะก่ดินและสิ
, 30
จ - , 0%
7. 0 ิ ,
0% 9 ,

งบกลาง
37,653,980.91 , 32%

ม2

56

เงน
ิ

2

เดอื

นฝ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ่ ายกา
รเม
79,076.12
อื
เง , 0%
น
ิ เด
อื น

เงินเดือนฝ่ายการเมืขอา้ งราช
ก
2,540,900.00 , 2%

เงินเดือนข้าราชการ  
12,480,011.93 , 11%
ค่าจ้างประจ�ำ
655,050.00 , 1%
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
29,872,277.20 , 25%

ง,

1

าร,
7, 4
20
, 27

คา่
จา้ ง

ประ
จํา,

ค่าตอบแทน
1,298,001.50 , 1%
ค่าใช้สอย
11,224,400.79 , 9%

รายจ่ายอื่น
- , 0%

รายได้จากทรัพย์สิน
3,768,864.03 , 2%
รายได้จากทุน
243,000.00 , 0%

ันท

%

ค่าครุภัณฑ์
394,080.00 , 0%

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต,
3,261,958.60 , 2%

79,076.12

, 49

,0

%

รายรับ ณ วันที� 29 กุมภาพันธ์ 2563

-   

เงินอุดหนุนทั่วไป
57,463,622.11 , 28%
11

า่ ย

รายจ่าย ณ วันที่ 29 กุเงม
ภาพันธนั ธ์วา2563
น
ิ
ค

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, - , 0%

39,538.06

อด
ุ ห
นุน
,

7,

ภาษี อากร, 5,862,834.01 , 3%

17,166,547.92

เงินอุดหนุน
14,823,049.72 , 12%

ค่าสาธารณูปโภค
2,664,293.11 , 2%

ค่าวัสดุ
6,216,236.50 , 5%

คา่
จา้ ง

ิ ,
รายได ้จากทรัพย์สน
3,768,864.03 , 2%

ข้อมูลการจัดเก็บคา่ รายได้
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
สา
ธาร
ณูป กุมภาพันธ์ 2563
ณ วันที่ 29
โภ
ค

ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

รายได ้เบ็ดเตล็ด, 894,105.00 ,
0%
รายได ้จากทุน, 243,000.00 , 0%

ภาษี จัดสรร, 131,671,410.64 ,
65%

Timeline

ภาษีจัดสรร
131,671,410.64 , 65%
เงน
ิ

-

19,769.03

, 17

เงินอุดหนุนทั�วไประบุวัตถุประสงค์,
98,845.15 , 0%

เงินนอกงบประมาณ (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)
งบกลาง

24

อ
่

7,164,477.27
- 17,166,547.92
7,285,960.27
- 30,516,383.63
4,100.00
9,720,630.03 201,480.00
- 23,928,210.43
6,646,176.87
- 25,249,469.81
91,700.00
6,836,736.47
- 22,961,669.87
96,800.00
37,653,980.91 394,080.00
-    119,822,281.66
112,461,520.00 44,398,300.00 107,176,458.57 531,994,500.00
-74,807,539.ร0า9ยจ-44,004,220.00 -107,176,458.57 -412,172,218.34

5,5
ณติ (ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)
8า0ใช้จ่ายคิดเป็สนรร้า้ อ
ยอดรวมค่
ง,ยละ 22.52 ของเทศบัญญั
. 00
ว

34 นธ์ 2563
รายรับ ณ วันที่ 29 กุมภาพั
%

การเบิกจ่าย
เงินเดือน
(ฝ่ายประจ�ำ)
ข้าราชการ

งิ� ก

20

งบ
กล
าง,

รวม
ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ

ค่าครุภัณฑ์

ภาษีโรงเรือน

ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
รวม

1,004,871.94
502,039.67
524,561.00
661,035.00
203,674.00
2,896,181.61

16
11
18
17
5
67

, 1
, 61

ภาษีป้าย

32,387.00
16,060.40
22,484.00
24,773.00
17,840.00
113,544.40

คา่
ใช
ค
้สอ
2.9 า่ วส
ั ด
ย,
3,
,ุ 1
4, 8
2% , 5 1
คา่
10
ตอ
8, 5
, 42
บแ
62
2. 8
ทน
. 08
2,
, 5
,2
7%
58
%
, 20

ภาษีท7,้อ53งที่

17 142,328.00 9
10 18,003.00 10
22 10,752.00 4
14 652,256.00 177
4 2,027,029.00 302
67 2,850,368.00 502

462,790.00
448,050.00
373,070.00
559,250.00
467,470.00
2,310,630.00

4,801
4,724
4,750
4,850
4,889
24,014

1,642,376.94
984,153.07
930,867.00
1,897,314.00
2,716,013.00
8,170,724.01

4,843
4,755
4,794
5,058
5,200
24,650

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

2,896,181.61

2,850,368.00

3,000,000.00

2,310,630.00

2,500,000.00
2,000,000.00

จ�ำนวนเงิน

1,500,000.00
1,000,000.00

67

ภาษีโรงเรือน

502

ภาษีป้าย

113,544.40

67

ภาษีท้องที่

24,014

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ

500,000.00

จ�ำนวนราย

1. 0

0,
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การลงทะเบียนเพื่อขอรั บสิทธิ์

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

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

1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นบิดามารดาหรือเป็นบุคคลทีร่ บั เด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
3. ต้องอาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิด
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. ส�ำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
2. ส�ำเนาสูติบัตรของเด็กแรกเกิด
3. ส�ำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) หน้าที่มีชื่อ
ของมารดา
4. ส�ำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีธนาคาร
กรุงไทย บัญชีธนาคารออมสิน หรือบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. อย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น)
5. กรณี ที่ ผู ้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอลงทะเบี ย นและสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมี
เอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคน
ที่มีรายได้ประจ�ำ (สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน)             
สามารถติดต่อเพื่ อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน
โทรศัพท์ 038 - 184555 โทรสาร 038 - 184565
หรือ www.bansuan.go.th

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การขึน้ ทะเบียนผูพ้ กิ ารรายใหม่ทยี่ งั ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
และผู้พิการที่ย้ายที่อยู่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
3. มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูใ่ นความอุปการะของสถานสงเคราะห์
ของรัฐ
5. ส�ำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการจาก อบต. เทศบาล หรือ
ส�ำนักงานเขต (กทม.) ที่ย้ายภูมิล�ำเนามาอยู่ในเขต
เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน ต้ อ งมาแสดงความประสงค์
ลงทะเบียนเพือ่ รักษาสิทธิการรับเบีย้ ความพิการของท่าน
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน

คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก

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

O38 - 184555 ต่อ 8
O64 - 24OO463

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ก�ำหนดจัดโครงการบ้านสวน
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา
07.00 – 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ที่ก�ำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เพื่อเป็นการ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ตระหนักและค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยของท่าน

จึงขอเลื่อนการจัดโครงการ
บ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
ออกไปโดยไม่มีก�ำหนด
หากสถานการณ์การระบาด

คุณสมบัติของผู้สูงอายุ

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

เอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร ดังนี้

ประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดโครงการ
บ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2O19 (COVID - 19)
1. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
เข้าสู่ภาวะปกติ จะแจ้งก�ำหนดการจัดโครงการ
2. บัตรประจ�ำตัวคนพิการ/สมุดประจ�ำตัวคนพิการ
(ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ)
ให้ทราบต่อไป
3. สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย
(ในเขตชลบุรี)  
ผู้พิการสามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เป็นต้นไป ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
เมืองบ้านสวน หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 184555 ต่อ 8
ทีย่ งั ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมทัง้ ผูส้ งู อายุทยี่ า้ ยภูมลิ ำ� เนา
กรณี ผู ้ พิ ก ารไม่ ส ามารถไปยื่ น ลงทะเบี ย นด้ ว ยตนเองได้  
สามารถให้ญาติมารับเอกสารการมอบอ�ำนาจ ได้ที่ กองสวัสดิการ เข้ามาอยูใ่ หม่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และผูส้ งู อายุทจี่ ะมี
สั ง คม เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน และให้ ผู ้ รั บ มอบอ� ำ นาจ   อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป (เกิดก่อนวันที่
ยื่ น แทนได้ โดยให้ แ นบส� ำ เนาบั ต รประชาชน และส� ำ เนา 2 กันยายน 2504) ที่มคี ุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�ำนาจด้วย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน

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

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

เทศบาลเมืองบ้านสวน
ศ
ประกา ยกเลิกโครงการ

1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
3. เป็นผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2504 และไม่เคย
ลงทะเบียนมาก่อน ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร ไม่ปรากฏ
วัน เดือน ปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม
ของปีนั้น (จะได้รับเบี้ยยังชีพ ในเดือนตุลาคม 2563)
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   
ได้แก่ เงินบ�ำนาญ เบี้ยหวัด บ�ำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ผูท้ ไี่ ด้รบั เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ�ำ หรือผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาลจัดให้เป็นประจ�ำ  
5. ส�ำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพจาก อบต. เทศบาล หรือ
ส�ำนักงานเขต (กทม.) ที่ย้ายภูมิล�ำเนามาอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านสวน ต้องมาแสดงความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อ
รักษาสิทธิการรับเบี้ยยังชีพของท่าน
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1.  บัตรประจ�ำตัวประชาชน (ตัวจริง)
2.  ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3.  สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
(ในเขตชลบุรี)  
ผู้สูงอายุสามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ในวั น และเวลาราชการ สอบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน หมายเลขโทรศัพท์
038 - 184555 ต่อ 4203  กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปยื่น
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถให้ญาติมารับเอกสารการ
มอบอ�ำนาจ ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน    
และให้ ผู ้ รั บ มอบอ� ำ นาจยื่ น แทนได้ โดยให้ แ นบส� ำ เนา
บั ต รประชาชน และส� ำ เนาทะเบี ย นบ้ า นของผู ้ รั บ มอบ
อ�ำนาจด้วย
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ฉบับกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”
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เวลา โซฟา ตู้ เตียง โต๊ะ
เฟอร์นิเจอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
หรือขยะชิ้นใหญ่อื่น ๆ

เช่น กิ่งไม้ เครื่องสุขภัณฑ์

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองบ้านสวน

ติดต่อเทศบาลเมืองบ้านสวน

038 - 184555

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 121/2543
ปณ.บางปลาสร้อย

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

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

BANSUAN TOWN MUNICIPALITY CHONBURI

อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล
ลูกบาศกละ 250 บาท

