เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบ้านสวน
และพสกนิกรชาวบ้านสวน
ตามโครงการจัดท�ำวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

ฉบับเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562
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เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล
ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก
ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์
เฉลิมพระราชมณเฑียร

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
เสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูต
และกงสุลต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบ้านสวน และพสกนิกรชาวบ้านสวน
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
รวม ๑๐ พระองค์ ดังต่อไปนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
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พิธีพลีกรรมตักน�้ำ – ท�ำน�้ำอภิเษก
จังหวัดชลบุรี
เกร็ดความรู้
จังหวัดชลบุรรี ว่ มเป็นเกียรติในพิธพี ลีกรรมตักน�ำ้ – ท�ำน�ำ้ อภิเษก เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2562 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี  
ในการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล น�ำพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีจัดท�ำน�้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “พิธีพลีกรรมตักน�้ำจากแหล่งน�้ำ
ศักดิส์ ทิ ธิ”์ ณ บริเวณสระเจ้าคุณเฒ่า วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง และวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.
เข้าร่วมพิธีท�ำน�้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ต�ำบลบางทราย ตลอดจนวันอังคารที่
9 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้เข้าร่วมพิธเี วียนเทียนสมโภชน�ำ้ อภิเษก ณ พระอุโบสถ
วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ต�ำบลบางทราย

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 จังหวัดชลบุรี

“สระเจ้าคุณเฒ่า” อยู่ในบริเวณวัดเขาบางทราย อําเภอเมืองชลบุรี
เป็นสระน�ำ้ เก่าแก่อยูค่ บู่ า้ นคูเ่ มืองจนเป็นทีเ่ คารพของชาวจังหวัดชลบุรี
มาอย่างยาวนาน โดยสระน�้ำนี้ เคยนําน�้ำไปใช้ทําน�้ำพระพุทธมนต์
ศักดิส์ ทิ ธิ์ เพือ่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเมื่อพลีกรรม
ตักน�ำ้ จาก “สระเจ้าคุณเฒ่า” แล้ว จะนําไปทําน�ำ้ อภิเษก ณ พระอุโบสถ
วัดเขาบางทราย

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิก
สภาเทศบาล น�ำพนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2562 และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา  06.00 น. เข้าร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร และ
ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562  เวลา 14.00 น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี และเวลา 15.15 น. เข้าร่วมพิธี
เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา  16.30 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดใหญ่อินทาราม
(พระอารามหลวง) และเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตลอดงานงานพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ร่วมกับประชาชนในจังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 7.30 น. เข้าร่วม พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

และในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. เข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
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กิจกรรม Big Cleaning Day

ร่วมกันบริจาคโลหิตในโครงการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

“สร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต” ประจ�ำปี 2562

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี น�ำคณะผู้บริหาร
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ พนั ก งานกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ง านป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภั ย ร่ ว มกั น ท� ำ กิ จ กรรม “Big Cleaning Day” เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” แนวทาง “ประชารัฐ” บริเวณถนนบ้านสวนซอย 11

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี น�ำพนักงาน
เทศบาล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “สร้างกุศลด้วยใจ
ถวายด้วยจิต” จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัด
ชลบุรี สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ช่วยต่ออายุแก่ผู้เจ็บป่วย
สร้างจิตส�ำนึกที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคคล

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวัสดีครับ
พี่น้องชาวบ้านสวนทุกท่าน
กลั บ มาพบกั น อี ก ครั้ ง
นะครับ กับวารสาร ทีน่ .ี่ ..บ้านสวน
เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงาน
ข่ า วสารเรื่ อ งน่ า รู ้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
เ ดื อ น เ ม ษ า ย น ถึ ง เ ดื อ น
พฤษภาคมที่ผ่านมา  นับเป็น
มหามงคลยั ง ความปิติยิ น ดี
อย่ า งยิ่ ง ของปวงชนชาวไทย
ที่ ค นไทยทั้ ง ประเทศได้ ช ม
พระบารมี พ ระบาทสมเด็ จ
ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชพิธี
บรมราชาภิ เ ษกอย่ า งยิ่ ง ใหญ่
ตั้งแต่การเตรียมการจนถึงวันที่มีพระราชพิธี ในวันที่ 4 - 6
พฤษภาคม 2562 ในส่ ว นของเทศบาลเราก็ ไ ด้ มี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการด�ำเนินการจัดเตรียมสถานที่ โดยร่วมกับหลายท้องถิ่น
พร้อมจิตอาสา และจังหวัดชลบุรี เป็นการร่วมมือร่วมใจกันเพือ่ ให้
งานพระราชพิธบี รมราชาภิเษกยิง่ ใหญ่สมพระเกียรติ ท�ำให้พวกเรา
พสกนิ ก รชาวไทยได้ แ สดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละกตั ญ ญู ต ่ อ
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระมหากษั ต ริ ย ์ ทุ ก พระองค์ และ
ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ที่ เ ป็ น สถาบั น สู ง สุ ด เคี ย งคู ่ ม า
กับการพัฒนาของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เดือนเมษายน ที่ผ่านมาเทศบาลเรามีกิจกรรมโครงการ
บ้านสวนห่วงใย ใส่ใจผูส้ งู อายุ ประจ�ำปี 2562 ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำ
ทุกปี และปีนี้เราได้ย้ายสถานที่มาจัด ณ ศาลาประชาคมเทศบาล
เมื อ งบ้ า นสวน มี ผู ้ สู ง อายุ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกว่ า  2,500 คน
ผมขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้มีจิตศรัทธา  ที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ท�ำให้งานนี้ผ่านพ้น
ไปด้วยดี เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันช่วยส่งเสริมดูแล
สุขภาพกายและจิตใจของผูส้ งู อายุ และส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม
และประเพณีอีกด้วย
เทศบาลเราได้เข้าร่วมประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจ�ำปี 2562

โดยผ่ า นรอบแรกแล้ ว และเข้ า สู ่ ก ารประเมิ น ในรอบที่ 2
ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ เพื่อเข้ามาดูผลงานการ
บริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการด�ำเนินงาน
ด้านนวัตกรรมของเทศบาล ในด้านการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ภายใต้โครงการ “มิตรภาพบ�ำบัด” จากเพื่อนสู่เพื่อนผู้พิการ
เน้นการดูแลสภาพจิตใจจากผู้พิการด้วยกันเอง เพื่อให้ก�ำลังใจ
ในการต่อสู้ ให้ความรู้สึกอยากมีชีวิตอยู่ต่อ โดยคณะกรรมการ
จะน�ำผลงานของเทศบาลไปประเมินเพื่อตัดสินการเข้าสู่รอบ
ต่อไป
ปี นี้ เ ป็ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ เ ราได้ ด� ำ เนิ น โครงการเพื่ อ
จัดการขยะ ผมจึงอยากเชิญพี่น้องชาวบ้านสวนร่วมงานบุญ
งานกุ ศ ล กั บ โครงการจั ด การขยะแบบการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 “เปลีย่ นขยะเป็นกองทุน” ในกิจกรรม
ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ที่เทศบาลร่วมกับ มูลนิธิวัดสวนแก้ว
โดยนิ ม นต์ ห ลวงพ่ อ พระพยอม กลฺ ย าโณ มารั บ บริ จ าค
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช�ำรุดหรือสิ่งของเหลือใช้จากพี่น้องประชาชน
ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคมนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาล
เมืองบ้านสวน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และในเวลา 13.00 น.
มาร่วมฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่อพระพยอมกันนะครับ
ร่วมท�ำบุญบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด หรือสิ่งของที่ช�ำรุด
ใช้การไม่ได้ ถวายให้หลวงพ่อได้น�ำกลับไปรีไซเคิล เพื่อขาย
และหารายได้เข้าวัดต่อไปดีกว่านะครับ
เข้าสู่ช่วงฤดูฝน พี่น้องที่ก�ำลังประสบกับปัญหาน�้ำท่วม
หรือน�้ำรอการระบาย ในช่วงที่ผ่านมาเทศบาลได้ก่อสร้างระบบ
ระบายน�้ำให้แล้วในบางพื้นที่ แต่บางพื้นที่ยังประสบปัญหา
น�้ ำ ท่ ว มอยู ่ พื้ น ที่ บ างส่ ว นอยู ่ ต�่ ำ กว่ า พื้ น ถนน การจั ด การ
กับระบบระบายน�้ำยังไม่ทั่วถึง เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
พยายามแก้ไขปัญหาให้อยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส�ำรวจและ
จะน�ำไปจัดท�ำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมครับ
สุ ด ท้ า ยนี้ ผ มต้ อ งขอขอบคุ ณ พี่ น ้ อ งประชาชน
และหน่วยงานทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล ที่มาเข้าร่วมประชุม
ประชาคมในวันที่ 12 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน
ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบานสวน เพื่อเสนอ
โครงการเพือ่ พัฒนาเมืองบ้านสวน ปัญหาของชุมชนตามสถานที่
ที่ก�ำหนดต่อไป เราพร้อมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องทุกท่าน
หากต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือต้องการให้เทศบาลปรับปรุงแก้ไข

บทบรรณาธิการ

สวัสดีครับ พี่น้องชาวบ้านสวนที่เคารพ...
กระผม ว่าที่ร้อยโท หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาล
เมืองบ้านสวนคนใหม่ เพิง่ มารับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2562
ที่ผ่านมาครับ เป็นคนชลบุรี บ้านเกิดอยู่ ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม
อดีตเคยรับราชการทหารบกและปลัด อบต. และปลัดเทศบาล
ใน จ.เพชรบู ร ณ์ ก็ ข อฝากเนื้ อ ฝากตั ว กั บ พี่ น ้ อ งชาวบ้ า นสวน
ด้วยนะครับ กระผมยินดีรับใช้ทุกท่าน ในฉบับนี้ขอฝากไว้แค่นี้
ก่อนนะครับ
ขอขอบคุณครับ

บรรณาธิการ

ว่าที่ ร.ท. หาญณรงค์ เกิดคล้าย    ปลัดเทศบาล

คณะผู้จัดทํา กองบรรณาธิการ

1. นายพิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองช่าง
2. นางนิตยา เจนทวีพรกุล
รองปลัดเทศบาล
3. นางอัญชลี จันทรกรานต์
หน.สํานักปลัดเทศบาล
4. นางสาวอรวี บุญกัลยา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. นางขนิษฐา โพธิสินธุ์
ผอ.กองการศึกษา
6. นางบังอร บุตรมะรัถยา
ผอ.ส�ำนักการคลัง
7. นางสาวเพ็ญประภา สําเภาแก้ว
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
8. นางสาวสิรวี วงษ์บํารุงจิตร หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ด้ า นใดเพื่ อ ให้ บ ้ า นสวนพั ฒ นายิ่ ง ขึ้ น สามารถแจ้ ง ได้ ทั น ที ใ นการ
ประชุ ม ประชาคม หรื อ ตามช่ อ งทางที่ เ ทศบาลได้ จั ด ไว้ เช่ น เฟซบุ ๊ ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน แอปลิเคชั่น Line@ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
สามารถแอดได้ จ าก QR code หน้ า สุ ด ท้ า ยของวารสารฉบั บ นี้
เว็บไซต์เทศบาล www.bansuan.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 1132
ส�ำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน หรือผ่านประธานชุมชนในชุมชนของท่าน
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
สวัสดีครับ
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โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ ใจผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองบ้านสวน  จดั โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผูส้ งู อายุ เมือ่ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
เวลา 07.00–16.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์   อันเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง เห็นคุณค่า
ของชีวิตและสามารถด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชน โดยจัดกิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จ�ำนวนกว่า 2,500 คน

ผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจ�ำปี 2562 มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4

นางประนอม   แสงประสิทธิ์ อายุ    92 ปี  
นางอัจฉรา  เอี่ยมแสง
อายุ    78 ปี
นางนงเยาว์ แก้วทิพยเนตร อายุ    83 ปี
นางวนิดา   อาจวารินทร์ อายุ    88 ปี
นายสุนทร จันทรสิงห์   อายุ    88 ปี
ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะผู้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดท�ำของที่ระลึกมอบให้ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 2,500 ชุด          
มูลค่า 1,134,150 บาท  มีรายละเอียดดังนี้
		
นายสนธยา   คุณปลื้ม   
นายกเมืองพัทยา
		
นายวิทยา  คุณปลื้ม  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
		
นายจักรวาล  ตั้งประกอบ   นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และคณะผู้บริหาร
กลุ่มบ้านสวนโฉมใหม่  
		
มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี สนับสนุนเงิน จ�ำนวน จ�ำนวน 100,000 บาท
		
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด  (เทสโก้โลตัส)
สนับสนุนเงิน จ�ำนวน 50,000  บาท
		
บริษัท มาลัยทองแลนด์ จ�ำกัด สนับสนุนเงิน จ�ำนวน   20,0000   บาท
		
พรีเมียร์ คอนโด ชลบุรี  
สนับสนุนเงิน จ�ำนวน       10,000 บาท
		
บริษัท นายา วิลล์  จ�ำกัด
สนับสนุนเงิน จ�ำนวน       10,000 บาท
		
คุณภูริวัฒน์ เสมอวงษ์
สนับสนุนเงิน จ�ำนวน          5,000 บาท
บริษทั ชลบุรโี ชคถาวร จ�ำกัด สนับสนุนข้าวมันไก่สำ� หรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 1,500 จาน
โรงพยาบาลสมิตเิ วช ชลบุร  ี ให้บริการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น และรถกอล์ฟบริการรับส่งฟรี 2 คัน
โรงพยาบาลเอกชล 2 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
โครงการ 4 Smart สร้างสุขภาพ เพื่อผู้สูงวัยโดยจัดนิทรรศการ 4 Smart สร้างสุขภาพ
เพื่อผู้สูงวัย และบริการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบ้านสวน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  
     ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่ผู้สูงอายุ
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน บริการตัดผมฟรี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน  บริการนวดผ่อนคลาย
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรแี ละส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้
และรับสมัครงานผู้สูงอายุ

6

ฉบับเมษายน - พฤษภาคม 2562
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิ การ
เทศบาลฯ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เมื่อวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562
เพื่อสร้างทางเลือก สร้างโอกาสการมีงานท�ำให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการให้มีความรู้

และทั ก ษะในการประกอบอาชี พ เป็ น การส่ ง เสริ ม โอกาสในการสร้ า งพลั ง การรวมกลุ ่ ม
และเครือข่ายในการสร้างอาชีพแก่คนพิการ รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้แก่คนพิการและครอบครัว
ช่ ว ยลดภาระของครอบครั ว ในการดู แ ลคนพิ ก าร โดยเปิ ด อบรมทั้ ง หมด 3 หลั ก สู ต ร
มีผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละหลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 ฝึกอบรมการท�ำบาร์บีคิว วันพุธที่ 20 มีนาคม
หลักสูตรที่ 2 ฝึกอบรมการท�ำอาหารญีป่ นุ่ (ซูช)ิ วันพฤหัสบดีที่
หลั ก สู ต รที่ 3 ฝึ ก อบรมการท� ำ แซนด์ วิ ช ในวั น ศุ ก ร์ ที่
2562 ระหว่างเวลา  08.30 - 15.00 น. ณ ส�ำนักชีนารีวงศ์ 21 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์บริการ 22 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์บริการ
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สาธารณสุ ข เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน ชั้ น 1 อ� ำ เภอเมื อ งชลบุ รี สาธารณสุ ข เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน ชั้ น 1 อ� ำ เภอเมื อ งชลบุ รี
จังหวัดชลบุรี       
จังหวัดชลบุรี

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมสนับสนุนการด�ำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
เวลา  08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น
บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  บริการตัดผมชาย-หญิง มอบปุ๋ยอินทรีย์ พันธุ์พืช พันธุ์ปลาน�้ำจืด
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน มอบแว่นสายตาให้แก่ผู้มีปัญหาทางสายตา 
และมอบไม้เท้าค�้ำยันให้แก่ผู้พิการ   เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยประชาชนจาก
เขตอ�ำเภอเมืองชลบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลต�ำบลบางทราย
เทศบาลต�ำบลหนองไม้แดง เทศบาลต�ำบลคลองต�ำหรุ เทศบาลต�ำบลดอนหัวฬ่อ เทศบาลต�ำบลนาป่า 
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองต�ำหรุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองข้างคอก องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลส�ำนักบก และองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองรี จ�ำนวน 4,004 คน
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“บุคคลตัวอย่างผู้เป็ นแรงบันดาลใจ ของจังหวัดชลบุรี”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา  08.30 น. ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ชั้น 1 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี หน่วยราชการในพระองค์ 904 ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต
จากสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ให้คณะกรรมการ “Bike อุน่ ไอรัก” จัดท�ำโล่ทรี่ ะลึกและเสือ้ Super Biker
อุน่ ไอรัก ส�ำหรับพระราชทานแก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมปัน่ จักรยาน  Bike อุน่ ไอรัก เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม
2561 เพือ่ เป็นเกียรติประวัตแิ ละเป็นก�ำลังใจ โดย นางฉลาด สุวรรณ รองประธานชมรมคนพิการ
เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รบั คัดเลือกให้รบั โล่ทรี่ ะลึกและเสือ้ Super Biker อุน่ ไอรัก พระราชทาน
ประเภท “บุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ ของจังหวัดชลบุรี” จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีรับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก
รางวัลครอบครัวร่มเย็น โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงานวันแห่งครอบครัว ประจ�ำปี 2562
ภายใต้แนวคิด “รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง” ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา 
บายเซ็นทาราศููนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม
ความเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว ให้ แ ก่ ส ถาบั น ครอบครั ว ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชน
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสถาบันครอบครัว มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว
และเพื่อเชิดชูเกียรติครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น ในระดับภูมิภาค
ในการนี้ ครอบครั ว พงษ์ ก ระสิ น ธุ ์ (นายวี ร วุ ฒิ – นางสาวศิ ริ ว รรณ) ได้ รั บ คั ด เลื อ ก
ให้เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นจาก ฯพณฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันแห่งครอบครัว ประจ�ำปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี

เทศบาลฯ จั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและบทบาทของสตรี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมของสตรีที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
และร่ ว มพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ เป็ น การเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี และเกิ ด เครื อ ข่ า ย
การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มสตรีสามารถบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง
พึ่ ง พาตนเองได้ รวมทั้ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม บทบาทของสตรี ใ นการรวมกลุ ่ ม เพื่ อ
พั ฒ นาอาชี พ ในชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยจั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู ้
และฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรี พร้อมทั้งศึกษาดูงานด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสตรีชาวไทยทรงด�ำ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ ดี ง ามของชุ ม ชน โครงการชั่ ง หั ว มั น ตามพระราชด� ำ ริ
เพื่ อ ศึ ก ษางานด้ า นการเกษตรตามพระราชด� ำ ริ สร้ า งงาน สร้ า งรายได้ ตลอดจน
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ จ.เพชรบุรี
และ จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการประกอบด้ ว ย คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี
ระดั บ ชุ ม ชนเทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน คณะผู ้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 208 คน
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รางวัลดีเด่น “ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุประเภทของใช้/ของตกแต่ง
ของที่ระลึก/สิ่งประดิษฐ์” ระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2562

ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ชลบุ รี จั ด การคั ด สรรผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ปี 2562
ส่ ง เสริ ม ผู ้ สู ง อายุ ใ นชมรมคลั ง ปั ญ ญาผู ้ สู ง อายุ
จั ง หวั ด ชลบุ รี น� ำ ความรู ้ ทั ก ษะ ประสบการณ์
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ม าตรฐาน โดดเด่ น น่ า สนใจสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด
โดย นางมาลัย พงษ์พระเกตุ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�ำบลบ้านสวน ได้รับคัดเลือกจาก
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เข้ารับโล่รางวัลดีเด่น “ผลิตภัณฑ์
ผู้สูงอายุประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก/สิ่งประดิษฐ์” ระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2562
จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี เมือ่ วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
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ปิ ดเทอมสร้างสรรค์ เติมประสบการณ์ด้านกีฬา
ส�ำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการศีลธรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน น�ำโดย นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี
เป็นประธานในพิธี ร่วมกับวัดนอก และวัดเนินสุทธาวาส อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จัดโครงการศีลธรรม
สร้างคน เยาวชนสร้างธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
และมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  ท�ำให้เกิดสมาธิและ
สติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน จะส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดีสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร เข้าร่วมพิธมี อบประกาศนียบัตร
ในโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เติมประสบการณ์ด้านกีฬา  ส�ำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาล
ในเขตเทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน ประจ� ำ ปี 2562 เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนในจั ง หวั ด ชลบุ รี
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับการฝึกว่ายน�้ำขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
โดยกองการศึ ก ษา  ได้ เ ล็ ง เห็ น ว่ า ในช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย นฤดู ร ้ อ น เดื อ นมี น าคม – พฤษภาคม
สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของเด็ ก อายุ ต�่ ำ กว่ า  15 ปี มาจากการตกน�้ ำ จมน�้ ำ นั้ น สู ง มาก
จึ ง ได้ จั ด โครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ เ รี ย นรู ้ ทั ก ษะการว่ า ยน�้ ำ ในระดั บ พื้ น ฐาน
อย่างถู ก ต้ อ ง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เมื่ อประสบภั ย ทางน�้ ำ โดยโครงการได้ จั ด ขึ้ น
ตั้งแต่วันที่ 11-25 มีนาคม 2562 ณ สระว่ายน�้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดชลบุรี มีบุตรหลานชาวบ้านสวนเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 50 คน

วัดนอก ได้จัดพิธีปลงผมขึ้นในวันที่ 1 เมษายน และบรรพชาในวันที่ 2 เมษายน 2562
มีสามเณรทัง้ สิน้ 95 รูป เป็นเยาวชนในเขตเทศบาล 33 รูป ในพิธบี รรพชาครัง้ นีไ้ ด้มกี ารร่วมท�ำบุญ
ในโครงการเป็นเงิน 18,911 บาท และ นายจักรวาล ตัง้ ประกอบ ได้รว่ มท�ำบุญอีก 20,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
วัดเนินสุทธาวาสได้จดั พิธปี ลงผมและบรรพชา ในวันที่ 2 เมษายน 2562 มีสามเณรทัง้ สิน้
47 รูป เป็นเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 29 รูป ในพิธีบรรพชาครั้งนี้ได้มีการร่วมท�ำบุญ
ในโครงการเป็นเงิน 18,699 บาท และ นายจักรวาล ตั้งประกอบ ร่วมท�ำบุญอีก 20,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน เข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก รอบที่ สี่
จากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยมี
นางสาวพิมผกา แสงแก้ว นางวรางคณา กาญจนากาศ และ นายศราวุธ จันทรภูตะ เป็นคณะกรรมการ
ผู้ประเมินจาก สมศ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ท�ำการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค�ำนึงถึงความมุง่ หมาย
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งมีการประเมินในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
โดยมี นายมนั ส เดชชี ว ะ รองนายกเทศมนตรี เ มื อ งบ้ า นสวน ว่ า ที่ รท. หาญณรงค์ เกิ ด คล้ า ย
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นางขนิษฐา โพธิสนิ ธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการประเมิน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้
ในการบริหารจัดการศึกษา เพือ่ น�ำไปปรับใช้กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป

เยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด

นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ เข้าร่วมพิธเี ปิดโครงการสร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (เยาวชน
อาสาต้านภัยยาเสพติด) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรับรู้
ถึงโทษของยาเสพติด ได้มีส่วนร่วมในการส�ำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวัง แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด
และสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด
โดยโครงการจัดขึ้น 3 วัน ในวันที่ 24-25 เมษายน 2562 เป็นการอบรมให้ความรู้ผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมสารภี อาคาร อบจ.อุทศิ โรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากร
จากกองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด ที่มาให้ความรู้ และวันที่ 26 เมษายน 2562 เข้าศึกษา 
ณ เรือนจ�ำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการย�้ำเตือนให้เห็นบทลงโทษ
ทางกฎหมาย หากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และ
ทักษะ ในเรื่องงานธุรการ การบริหารงาน ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรกองการศึกษา เพื่อให้
สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก
นางบุญช่วย แสงตะวัน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบงานสารบรรณ และ นางรังสิมา พิทักษ์วาปี
ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา ทีม่ าบรรยายให้ความรูใ้ นหัวข้อ “ก้าวสูค่ วามส�ำเร็จ
ในงานสารบรรณ” พร้อมทัง้ มอบเกียรติบตั รการท�ำสือ่ จัดการเรียนการสอน ประจ�ำปีการศึกษา 2561
และเกียรติบัตรการจัดประสบการณ์แผนการจัดการเรียนรู้ ประจ�ำปีการศึกษา  2561 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

และในวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 ได้ตอ่ ยอดความรูใ้ นการพัฒนาสถานศึกษาด้วยการเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ ศึกษาระบบการจัดการ รวมทัง้ หลักสูตรการเรียนการสอนทีจ่ ะสามารถ
น� ำ มาปรั บ ใช้ กั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวนต่ อ ไป พร้ อ มทั้ ง
เข้าศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�ำริ อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการ
ในพระราชด�ำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการที่พลิกฟื้นผืนดิน
ที่แห้งผากหวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร เป็นการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสามารถน�ำมาปรับใช้กับชีวิตประจ�ำวันได้
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ฉบับเมษายน - พฤษภาคม 2562
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การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ�ำปี พ.ศ.2562
ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยูงทอง

จ�ำนวน 12 รายการ รายละเอียดดังนี้ และเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ จ�ำนวน
34 รายการ รวมทั้งสิ้น 46 รายการ โดยเป็นอ�ำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ที่ผ่านมา  ที่ประชุมสภา
ได้มมี ติอนุมตั โิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อน�ำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ�ำปี
งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 6/2562  โดยมีวงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 19,551,308.00 บาท เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน
แจ้งว่ายังมีครุภัณฑ์บางรายการที่จ�ำเป็นต้องใช้และมีโครงการ
ในหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ทีป่ รากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ.2561-2564) บางโครงการมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นด้ า นบริ ก ารสาธารณะ
ของประชาชนแต่ยงั ไม่ได้ตงั้ งบประมาณไว้ จึงมีความจ�ำเป็นต้อง
ตั้งงบประมาณเพื่อด�ำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยการ
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ซึ่งญัตติดังกล่าวสมาชิกสภาเทศบาล ได้มีมติในการประชุมสภา ดังนี้
ให้ความเห็นชอบ 9 เสียง ประกอบด้วย
1. นายณัชธ์ชาญยุทธ วิเศษอโสโก
2. นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์
3. นายถาวร ส�ำราญ
4. นายวิสุทธิ์ รวยรื่น
5. นายไพโรจน์ สามารถ
6. นายอันน์นุพันธ์ นิลเทศ
7. นายไพโรจน์ วณิชกิตติโชติ
8. นางจิราพร เอมเจริญ
9. นายวิโรจน์ เสมอวงษ์

งดออกเสียง 4 เสียง ประกอบด้วย
1. นายโอภาส คุณากรธ�ำรง
(ประธานสภา ประธานที่ประชุม)
2. นายวรวิทย์ ไพบูลย์รัตนากร
3. นายปัญญา วงศ์ขจิตต์
4. นายวิรัช เปรมจิต

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อนุมัติเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562 เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ครั้งที่ 6 / 2562 อ�ำนาจสภาท้องถิ่น

ล�ำดับที่

โครงการ/รายการ

จ�ำนวนเงินที่โอน งบประมาณหลังโอน

ค�ำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

1

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน�้ำ
หน้าบ้านเลขที่ 11/192 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน

60,000.00

60,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า  62.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน�้ำ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตรจ�ำนวน 13 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ�ำนวน 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 74/2561 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562  ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 5 ล�ำดับที่ 1

2

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ
แยกจากซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 (ต้นโพธิ์)
หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านสวน

454,000.00

454,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.10 - 5.00 เมตร ยาวรวม 145.00 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่
น้อยกว่า527.00 ตารางเมตร และปรับบ่อพัก จ�ำนวน 15 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 15 ฝารายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 17/2562
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 7/2562  ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
หน้า 5 ล�ำดับที่ 2

3

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.
ภายในซอยสาธารณะบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30
(ซอย 12) ซอยหลังอู่แสงไทย
หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองรี

649,000.00

649,000.00

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.80 เมตร ยาวรวม 180.00 เมตร พืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า 906.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 18/2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 - 2564
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562  ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 5 ล�ำดับที่ 3

4

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.
ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 13 (วิรัชศิลป์)
หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านสวน

42,000.00

42,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.70 - 6.80 เมตร ยาว 6.65 - 7.00 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 
44.30 ตารางเมตร พร้อมปรับปากบ่อจ�ำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 81/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562  ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 7 ล�ำดับที่ 8

5

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.
ภายในซอยสาธารณะ แยกจากถนน
โรงเรียนเมรี่ หมู่ที่ 7 ต�ำบลบ้านสวน

375,000.00

375,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.70 - 8.20 เมตร ยาวรวม 98.00 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 534.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 21/2562เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 - 2564
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562  ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 7 ล�ำดับที่ 9
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.
ภายในซอยสาธารณะ
ตรงข้ามซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 22
(โรงสี) หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองข้างคอก

53,000.00

53,000.00

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 1.10 เมตร ยาวรวม 61.00 เมตร พืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า 73.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 22/2562เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562  ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 8 ล�ำดับที่ 10
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
ถนนบ้านสวน 11 หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6
ต�ำบลบ้านสวน และหมู่ที่ 4
ต�ำบลหนองข้างคอก

5,284,000.00 5,284,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า  ช่วงที่ 1 (ฝั่งโรงเรียนบ้านหนองตะโก) กว้าง 0.90 - 3.30 เมตร ยาวรวม 1,633.00 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการ
ไม่นอ้ ยกว่า 2,180.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 (ฝัง่ วัดใหม่บา้ นสวน) กว้าง 1.20 - 2.20 เมตร ยาวรวม 1,103.00 เมตร พืน้ ทีด่ ำ� เนินการไม่นอ้ ยกว่า 1,367.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที  ่ 24/2562เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562  ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 8 ล�ำดับที่ 11
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โครงการติดตั้งราวบันไดอาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ้านสวน

51,000.00

51,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งราวบันไดอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 4/2562
เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.  2561 - 2564 ฉบับเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 7/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 19 ล�ำดับที่ 1
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โครงการติดตั้งประตูและราวบันได
อาคารศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน

270,000.00

270,000.00

เพือ่ จ่ายเป็นค่าติดตัง้ ประตูและราวบันไดอาคารศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 28/2562
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
หน้า 19 ล�ำดับที่ 2
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โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบดักไขมัน
ใต้อาคารศาลาประชาคม

150,000.00

150,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมระบบดักไขมันใต้อาคารศาลาประชาคม 2 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 2/2562
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
วัฒนธรรมการท่องเทีย่ ว และฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 7/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
หน้า 14 ล�ำดับที่ 1

11

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.
และก่อสร้างรั้วทึบ บริเวณที่ดินของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน ถนนพระยาสัจจา 
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านสวน

2,800,000.00 2,800,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 1.60 - 12.50 เมตร ยาวรวม 280.00 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,130.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาวรวม 102.50 เมตร พื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 717.00 ตารางเมตรและก่อสร้างรั้ว
ทึบ ยาวรวม 215.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 78/2561เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 13 ล�ำดับที่ 1
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ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full Color
ชนิดภายใน จ�ำนวน 1 ป้าย

498,406.00

498,406.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full Color ชนิดภายใน  จ�ำนวน 1 ป้าย มีคุณลักษณะ ขนาดป้ายสูง 199 เซนติเมตร ยาว 295 เซนติเมตร
หนา 10 เซนติเมตรขนาดจอแสดงผลสูง 192 เซนติเมตร ยาว 295 เซนติเมตร ระยะห่างของดวงไฟ 4 มิลลิเมตร จ�ำนวนดวงไฟทั้งหมด 345,000 ดวง สีที่แสดงได้
ไม่น้อยกว่า  16.7 ล้านล้านสี ความสว่างไม่น้อยกว่า  800 CDต่อตารางเมตร ขนาดของแผงแอลอีดี 16 X 16 เซนติเมตร โปรแกรมพร้อมคู่มือการใช้งาน
เครือ่ งควบคุมการรับส่งสัญญาณรับภาพและข้อมูลติดตัง้ พร้อมใช้งาน เพือ่ ใช้สำ� หรับแสดงข้อมูลและภาพ ในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ซึง่ เป็นครุภณ
ั ฑ์
ที่ไม่มีก�ำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�ำนักมาตรฐานงบประมาณ ส�ำนักงบประมาณ และมีความจ�ำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น โดยประหยัด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562 หน้า 32 ล�ำดับที่ 11
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รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จ�ำนวน 1 คัน

868,000.00

868,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จ�ำนวน 1 คัน มีคุณลักษณะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต�่ำกว่า  2,400 ซีซี หรือก�ำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต�่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ส�ำหรับติดต่อประสานงานทางราชการ รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส�ำนักมาตรฐานงบประมาณ ส�ำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564  
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 34 ล�ำดับที่ 14
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ฉบับเมษายน - พฤษภาคม 2562
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

พลังบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจ�ำปี 2562

โครงการพลังบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด “กิจกรรมสถานประกอบการห่างไกลยาเสพ
ติด” ประจ�ำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 มีการอบรมให้ความรู้กับ
พนักงาน บริษทั ซีอาร์ซไี ทวัสดุ จ�ำกัด สาขาชลบุรี เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเองเกีย่ วกับการเฝ้าระวังยาเสพติด และลดสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมี นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการ และได้รบั เกียรติ
จาก ร้อยต�ำรวจเอกชาตรี ปลั่งธรณีพงศ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการผู้สูงอายุ
สุ ข ภาพดี ชี วี มี สุ ข โดยมี กิ จ กรรมการแสดงของโรงเรี ย นผู ้ สู ง อายุ สั ง กั ด เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน
การให้บริการตรวจสุขภาพกับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนวัฒน์ ศรีพุ่มบาง
จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรีมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตส�ำหรับผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมเทศบาล
เมืองบ้านสวน และได้มีการจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีประจ�ำปี 2562
โดยมีผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกดังนี้
รางวัลชนะเลิศ  นางประนอม แสงประสิทธิ์ อายุ 92 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางอัจฉรา เอี่ยมแสง อายุ 78 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางนงเยาว์ แก้วทิพยเนตร อายุ 83 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นางวนิดา อาจวารินทร์  อายุ 88 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 นายสุนทร จันทรสิงห์ อายุ 88 ปี

ตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โดยมีนายจักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้โดยอบรมผู้ประกอบการตลาดและผู้ค้าในตลาดสด
ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลตลาด และมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย
และความสะอาด ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพนชัน้ 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่
จากศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย มบ้ า นผู ้ ป ่ ว ยติ ด เตี ย ง
พร้อมมอบแพมเพิสให้แก่ผู้ป่วย โดยได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุ น สวั ส ดิ ก ารผู ้ ป ่ ว ยติ ด บ้ า น
ติดเตียงและผูด้ แู ลทีอ่ ยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ปว่ ยติดบ้านติดเตียง โดยกองทุนสวัสดิการผู้ปว่ ยติดบ้านติดเตียง

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายก
เทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายศูนย์พฒ
ั นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม
ยูงร�ำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อร่วมกัน
หาแนวทางในการด� ำ เนิ น งานและให้ เ กิ ด การพั ฒ นาในรู ป แบบต่ า งๆ
สร้างความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ตามระเบียบเทศบาลเมืองบ้านสวน
ว่าด้วย การด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
บ้านสวน พ.ศ. 2561

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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สร้างจิตส�ำนึกทีด
่ ีให้กับสถานประกอบการ ร่วมลดมลพิษเพื่อสุขภาพ
โครงการลดมลพิษจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างจิตส�ำนึกที่ดีให้กับผู้ประกอบ
การสามารถดูแลสถานที่ประกอบกิจการการค้าให้ถูกสุขลักษณะตาม
หลักสุขาภิบาล การจัดการด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการ
และสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่
10 เมษายน 2562 มีนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้ ริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชลบุรมี าเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูก้ บั ผูป้ ระกอบการค้าจ�ำนวน 80 คน
ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชัน้ 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข จัดโครงการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 22- 23 เมษายน 2562
โดยมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด�ำเนินงานกองทุน/
การพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุน เพื่อน�ำไปต่อยอดและพัฒนาการบริหารจัดการของกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท เกาะช้าง จ.ตราด

องค์การบริหารส่วนต�ำบลพระธาตุ
ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการเมืองบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง
พร้อมบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

วันศุกร์ที่ 25 เม.ย.62 กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมสิง่ แวดล้อมในชุมชน
ภายใต้โครงการบ้านสวนเมืองสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง พร้อมบริหารจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลัก 3ช. ใช้นอ้ ย ใช้ซำ�้ และน�ำกลับมาใช้ใหม่ เพือ่ เป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย
จากแหล่งก�ำเนิดและให้ประชาชนในเขตชุมชนของเทศบาล ได้มสี ว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อมและ
พัฒนาชุมชนของตนเอง โดยจัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ให้แก่แกนน�ำชุมชนทั้ง 46 ชุมชน โดยมี นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรเทศบาลเมืองแสนสุข ที่มาอบรมให้ความรู้
ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงร�ำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

รับมอบเกียรติบัตรการตรวจประเมินมาตรฐาน EHA
จากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2562 นายชัยเดช
ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลหน้าพระธาตุ อ�ำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรนี ำ� คณะเข้าอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุต�ำบลบ้านสวน โดยลงพื้นที่และร่วมกิจกรรม
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ หมู่ 2 ส�ำนักชีนารีวงศ์

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 2562 รับการตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัย
สิง่ แวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ Environmental Health Accreditation : EHA เรือ่ ง การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารในตลาดและผ่านการประเมินระดับเกียรติบตั ร โดยคณะกรรมการจากสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรมุ่งสู่ความเป็ นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.O

นายชั ย เดช ชิ ต วิ เ ศษ รองนายกเทศมนตรี พร้ อ มด้ ว ยหั ว หน้ า
ส่วนราชการ และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 เพือ่ ให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองและสามารถน�ำมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะการสื่อสาร
มีการประสานงานที่ดีและการท�ำงานเป็นหมู่คณะ น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ขององค์ ก รอย่ า งยั่งยืนและทัศนคติที่ดีต ่อองค์ ก ร ท� ำ ให้ เกิ ด ความสุ ข
ในการปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการเกิดความพึงพอใจ โดย
มีการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 50 คน ณ โรงแรมแหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท
จังหวัดจันทบุรี
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ทม.บ้านสวนจัดท�ำบุญเลี้ยงพระ
เนื่องในวันเทศบาล

ตั้งจุดให้บริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน

นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะ
ผู ้ บ ริ ห าร ประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล หั ว หน้ า
ส่ ว นราชการ และพนั ก งานเทศบาล ร่ ว มท� ำ บุ ญ เลี้ ย งพระและ
ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป เนื่องในวันที่
24 เมษายนของทุ ก ปี ได้ ก� ำ หนดให้ เ ป็ น “วั น เทศบาล” เชิ ด ชู
ความส� ำ คั ญ การปกครองท้ อ งถิ่ น และร� ำ ลึ ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ
ความเป็นมาของการก่อก�ำเนิดเทศบาล เพื่อให้พนักงานทุกคน
ได้ เ ห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการปกครองท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะ
การปกครองในรูปแบบที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เพราะเป็น
การปกครองที่มาจากประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัง้ จุดให้บริการประชาชน
ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 บริเวณสี่แยกไฟแดงทุ่งสระ
ถนนเลี่ ย งเมื อ งชลบุ รี เพื่ อ บริ ก ารแนะน� ำ ข้ อ มู ล เส้ น ทางจราจร
สภาพการจราจรบนท้องถนน ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทาง
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รบั ความสะดวกสบายในการเดินทาง
โดยมีนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจเยีย่ ม
จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้บริการประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากเหตุ ส าธารณภั ย ทั่ ว ไปที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น เช่ น ก� ำ จั ด สั ต ว์ อั น ตรายที่ เ ข้ า ไปในบ้ า นเรื อ น
หรือที่พักอาศัยของประชาชน ตัดต้นไม้ใหญ่ที่รุกล�้ำเขตบ้านเรือน
และบดบังทัศนียภาพโดยรอบ รวมไปถึงการระงับเหตุไฟไหม้ และ
การให้บริการในด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน เช่น ฉีดล้างท�ำความสะอาด
ถนนให้กับชุมชน

เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้ นที่
ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในชุมชน
ติดตัง
้ สัญญาณไฟกะพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลร่มไม้

เจ้าหน้าที่ลงพื้ นที่ให้บริการ

เจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจลงพืน้ ทีต่ รวจสอบความเรียบร้อยภายในชุมชนตามทีไ่ ด้รบั แจ้งเรือ่ งร้องเรียน รวมไปถึงการด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการบริการสาธารณะ เช่น การเปลีย่ นแบตเตอรีส่ ญ
ั ญาณไฟกะพริบ ตีเส้นชะลอความเร็ว เป็นต้น เพือ่ ให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมาย เพือ่ ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  และอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีการลงพื้นที่ดังต่อไปนี้
ติดป้ายห้ามจอด บริเวณซอยพงษ์ประเสริฐ
ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

อ�ำนวยความสะดวกในด้านการจราจร “กิจกรรม Big Cleaning Day” (ถนนสุขุมวิท)

ลงพื้นทีส
่ �ำรวจและเปลีย
่ นแบตเตอรีไ่ ฟกะพริบทีเ่ สือ
่ มสภาพ บริเวณเขตพื้นทีเ่ ทศบาล

ตีเส้นแบ่งช่องจราจร บริเวณถนนบ้านสวน – เลีย
่ งเมือง 1O

ตีเส้นแบ่งช่องจราจร บริเวณถนนเศรษฐกิจ
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รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างปรับปรุงเร่งด่วน
เพื่ อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตบ้านสวน
โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้ำ  คสล. ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งที่ 1)
หมู่ที่ 2 ต.บ้านสวน ในวงเงินงบประมาณ 2,826,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุง การก่อสร้างท่อระบายน�ำ้ นี้ เป็นการเร่งการระบายน�ำ้ ทีม่ ผี ลกระทบมาจากปริมาณน�ำ้
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงหน้าฝน และป้องกันน�้ำที่จะท่วมขังบนผิวจราจรบริเวณฝั่งตรงข้ามของศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (แห่งที่ 1) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใจการสัญจรไปมาของประชน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมปรับปากบ่อพัก ซอยบ้านสวน - สุขมุ วิท 13
(วิรัชศิลป์) หมู่ที่ 2,3 ต�ำบลบ้านสวน ซึ่งด�ำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 60 % เป็นการก่อสร้างปรับปรุง
พื้นผิวจราจรและปากบ่อพัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาจากสาเหตุพื้นผิวจราจรขรุขระ
หรือการช�ำรุดของปากบ่อพัก เป็นการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 4.10 – 21.25 เมตร ยาวรวม 397.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่ด�ำเนินการไม่น้อยกว่า 
4,659.00 ตารางเมตร และปรับปากบ่อพัก จ�ำนวน 72 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จ�ำนวน 72 ฝา ใน
วงเงินงบประมาณ 2,338,000.- บาท

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้ำ  คสล. รูปตัวยู บริเวณซอยบ้านสวน – เศรษฐกิจ 30
(หมูบ่ า้ นเพชรวิลล่า) ถึงรางระบายน�ำ้ เดิม หมูท่ ี่ 6 ต.บ้านสวน ซึง่ ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้การปรับปรุงรางระบายน�้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการระบายน�้ำ
ระยะยาว อีกทั้งในช่วงหน้าฝนที่จะมีปริมาณน�้ำสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาน�้ำท่วมขังได้ เป็นการปรับปรุง
รางระบายน�้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.75 เมตร ในวงเงินงบประมาณ
1,700,000 บาท

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมปรับปากบ่อพัก ซอยบ้านสวน – เศรษฐกิจ 30
(ซอย 12) หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวน ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีปริมาณงานก่อสร้างดังนี้
ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 0.80 – 2.20 เมตร
ยาวรวม 182.00 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ  ไม่นอ้ ยกว่า 249.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง
0.70– 3.00 เมตร ยาวรวม 312.00 เมตร หรือพื้นที่ด�ำเนินการ ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร
และปรับปากบ่อพักจ�ำนวน 32 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อจ�ำนวน 32 ฝา  ในวงเงินงบประมาณ
908,000.- บาท เพื่อขยายเส้นทางการสัญจร และเพื่อปรับปรุงปากบ่อพักและฝาเหล็กหล่อ
จากเดิมที่ช�ำรุดเสียหาย อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้

รายงานความคืบหน้าโครงการแก้ไขปั ญหาระบบจ่ายน�้ำประปาในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
1. โครงการขยายเขตระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปา บริเวณซอยบ้านสวน - เขาน้อย 23 หมู่ที่ 7
ต� ำ บลบ้ า นสวนในวงเงิ น งบประมาณ 384,000 บาท ทางเทศบาลได้ ว ่ า จ้ า ง ผู ้ รั บ จ้ า งจาก
บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การท�ำสัญญากับผู้รับจ้าง

2. โครงการขยายเขตระบบจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ประปา บริ เ วณซอยบ้ า นสวน - หนองข้ า งคอก 2
เชื่อมซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 20 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านสวน ในวงเงินงบประมาณ 150,000 บาท
ทางเทศบาลได้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจาก ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อ.การประปา  เป็นผู้ด�ำเนินการ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการท�ำสัญญากับผู้รับจ้าง
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รายละเอียดรายรับ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ (หมวด) ตามเทศบัญญัติ
ช่วงเวลารับเงิน

ภาษีอากร

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

1,069,567.52
752,971.35
923,564.77
8,534,318.99
20,701,179.58
10,026,449.42
9,007,412.98
51,015,464.61
61,008,000.00
-9,992,535.39

ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ
และใบอนุญาต
558,961.00
1,003,682.00
489,384.75
735,698.90
611,092.00
711,074.00
577,214.00
4,687,106.65
6,346,500.00
-1,659,393.35

รายได้
จากทรัพย์สิน

นอกงบประมาณ
รายได้
จากทุน

รายได้เบ็ดเตล็ด

62,332.76 629,925.00
48,945.00
138,500.00
34,725.00
188,500.00
25,145.00
1,629,013.09
45,802.00
735,204.19
32,075.00
1,009,428.35
83,625.00
914,907.66
4,677,886.05 900,242.00
17,455,000.00 1,950,000.00
-12,777,113.95 -1,049,758.00

-   
-   
-   
-   
-  
-   
-   
-   
200,000.00
-200,000.00

รวมรับตาม
เทศบัญญัติ

ภาษีจัดสรร

เงินอุดหนุนทั่วไป

27,695,833.03
29,480,729.10
16,443,456.99
45,807,947.22
30,853,613.52
29,124,280.18
32,717,919.40
212,123,779.44
301,700,000.00
-89,576,220.56

40,213,638.00
-   
-   
36,651,833.00
5,063,119.00
-   
21,720,695.00
103,649,285.00
121,144,000.00
-17,494,715.00

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

รวมทั้งสิ้น

-   
70,230,257.31
-   
70,230,257.31
139,047.09
31,563,874.54
-   
31,424,827.45
-    1,885,884.00
19,965,515.51
18,079,631.51
89,707.09
93,473,663.29
-   
93,383,956.20
-   
58,010,010.29
-   
58,010,010.29
37,800.00
40,941,106.95
-   
40,903,306.95
58,137.09
65,079,911.13
-   
65,021,774.04
324,691.27 1,885,884.00
379,264,339.02
377,053,763.75
-   
498,383,500.00
-   
509,803,500.00
324,691.27 1,885,884.00
-132,749,736.25
ยอดรวมรายรับคิดเป็นร้อยละ 73.96 ของเทศบัญญัติ (ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ช่วงเวลาเบิกจ่าย

การเบิกจ่าย
งบด�ำเนินการ

งบบุคลากร
เงินเดือน/ค่าจ้างประจ�ำ
ฝ่าย
การเมือง

ค่าจ้างชั่วคราว
ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ข้าราชการ

ภารกิจ-ทั่วไป

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าครภุ ัณ
103,649,285.00 , 27%

ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะ

รายรับ ณ
วันท

ภาษีท้องที่

30,935

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

รายได้จากทุน
- , 0%

รายได้เบ็ดเตล็ด
900,242.00 , 0%

ิ อุ
เงน
รายได้จากทรั
พดย์หสินนุน,
4,677,886.05 , 1%

ื� , - , 0%
รายจ่ายอน

.84 , 10%

ํา, 1,032,7
ค่าจ ้างประจ

266,554.18 , 0%

ค่าครุภัณฑ์
92,440.00 , 0%

งบกลาง
52,064,285.99 , 33%

เงินเดือนฝ่ายการเมือง
3,638,491.43 , 2%
เงินเดือนข้าราชการ  
15,863,563.84 , 10%

,036,038
งานจ ้าง, 40
ค่าจ ้างพนัก

ค่าจ้างประจ�ำ
1,032,790.00 , 1%

ค่าจ้างพนักงานจ้าง
40,036,038.36 , 26%
ค่าตอบแทน
1,440,532.50 , 1%

ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ ใบอนุญาต
4,687,106.65 , 1%

2562

ภาษีป้าย

2,712,320.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
- , 0%

ภาษีอากร
51,015,464.61 , 14%

คา่ ธรรม
เน
ย
ี
ม
ค
า
่ ปรับ ใบอ
นุญาต,
4,687,106
.65 , 1%
4.61 , 14%

ภาษีโรงเรือน

1,057

1,931,475.40
2,645

ี� 3 เมษ
0
เงน
ิ อด
ุ หนุนเฉ
พาะกจิ , ายน
1,885,884
.00 , 1%

,064
งบกลาง, 52

15,772,671

.75 , 10%

ค่าใช้สอย
,261.95 , 9%
14,097,261.95 , 9%
้ ย, 14,097
ค่าใชสอ

รายจ่ายอื่น
- , 0%

เงินอุดหนุน
15,772,671.75 , 10%

ค่าสาธารณูปโภค
2,812,834.75 , 2%

ค่าวัสดุ
8,798,870.22 , 6%

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ภาษีโรงเรือน

ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค.62
เม.ย.62
รวม

รายได ้จาก
ทรัพยส
์ น
ิ ,
4,677,886
.05 , 1%
รายได
้เบ
็
ด
เต
ล
็
ด
, 900,24
2.00 ,
0%
รายได ้จาก
ทน
ุ , - ,0
%

2,675

10,000,000.00

63
ร, 15,863,5
ื นข ้าราชกา
ิ เดอ
เงน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1,885,884.00
, 1% %
,285.99 , 33

45,000,000.00

20,000,000.00

, 0%

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์
324,691.27 , 0%

จ�ำนวนราย

7,196,492.20

เงน
ิ อด
ุ
ห
น
ุ
น
ท
ว
�
ั
ไ
ประบวุ
ุ ระสงค,์
324,691.2 ัตถป
7 , 0%

.00
ฑ ์ , 92,440

ภาษีจัดสรร
212,123,779.44 , 56%

ภาษีอากร,
51,015,46

15,503,084.83
27,981,770.43
25,784,082.60
22,001,381.42
19,476,891.52
20,203,778.03
24,965,346.14
155,916,334.97
509,803,500.00
-   

รวม

ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

รายจ่าย ณ วันที่ 3O เมษายน 2562

รายรับ ณ วันที่ 3O เมษายน 2562
รวมทั้งสิ้น

งบกลาง

บวุ ัตถุประสง
ิ อุดหนุนระ
เงน
0%
6,554.18 ,
26
,
เฉพาะกจิ

0%
สร ้าง, - ,
ิ และสงิ� ก่อ
ี� น
ค่าทด

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

41,885,349.01

รายจ่ายอื่น

-   
3,240.00 406,105.31
-    15,503,084.83  
-   
-    6,568,813.27
895,053.68 347,528.65 9,824,449.31
-    27,889,992.37  
-   
-    6,621,529.27
645,649.94 379,247.70 1,512,485.00
-    25,738,193.57  
21,450.00
-    11,159,412.37
1,346,051.04 546,753.12 1,813,000.00
-    21,981,612.39  
-   
-    6,465,929.27
-   
2,018,998.87 182,167.88
-    19,426,722.49
6,500.00
-    6,359,873.27
1,833,451.65 855,593.92 210,800.00
-    20,144,829.00
1,990.00
-    6,388,151.27
2,056,425.04 95,438.17 2,411,937.44
-    24,965,346.14
62,500.00
-    8,500,577.27
6
5
2
ยน
8,798,870.22 2,812,834.75 15,772,671.75
-   2 155,649,780.79
-    52,064,285.9ย9 ณ ว92,440.
ี� 3000 เมษา
ท
น
ั
รายจา่
00 26,844,072.00 113,147,050.00 509,803,500.00
25,788,620.00 7,069,400.00 27,886,732.71 130,000.00 107,794,420.
21
491.43 , 2%
-16,989,749.78 -4,256,565.25 -12,114,060.96 -130,000.00 -55,730,134.01 -26,751,632.00 -113,147,050.
00 -354,153,719.
ื ง, 3,638,
รเมอ
กา
าย
่
นฝ
ื
อ
เด
ิ
เงน
ยอดรวมค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 30.53  ของเทศบั
ญญัติ (ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)
ค/์

ภาษีจัด
ส
ร
ร
,
2
1
2,123,779
.44 ,
5 6%

การเบิกจ่าย
เงินนอกงบประมาณ(อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)
เงินเดือน
ค่าที่ดิน
งบกลาง (ฝ่ายประจ�ำ) ค่าครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง
ข้าราชการ
-   
-   
-   
-   
-   
39,538.06 52,240.00
-   
-   
19,769.03 26,120.00
-   
-   
19,769.03
-   
-   
-   
19,769.03
-    30,400.00
-   
19,769.03 39,180.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   
118,614.18 117,540.00 30,400.00
-   
-   
-   
118,614.18 117,540.00 30,400.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน

เงน
ิ อด
ุ หนุนทั�วไ
ป,
103,649,2
85.00 , 27
%

42,218.20
-   
ต.ค. 61
527,620.00 2,186,006.45 147,150.00 5,621,931.60
85,476.00 1,619,709.46
พ.ย. 61
561,016.00 2,194,100.00 147,150.00 5,593,980.00
ธ.ค. 61
537,903.23 2,183,002.41 147,150.00 5,747,602.11 344,640.00 3,059,650.81
ม.ค. 62
527,620.00 2,221,166.93 147,150.00 5,749,674.84 183,410.00 2,980,857.19
ก.พ. 62
467,972.20 2,314,710.00 147,150.00 5,738,417.14 340,120.00 1,850,813.13
มี.ค.-62
  508,180.00 2,322,150.00 147,150.00 5,814,132.84 265,446.50 1,797,782.82
เม.ย.-62
508,180.00 2,442,428.05 149,890.00 5,770,299.83 221,440.00 2,746,230.34
จ่ายรวมตัง้ แต่ตน้ ปี 3,638,491.43 15,863,563.84 1,032,790.00 40,036,038.36 1,440,532.50 14,097,261.95
งบประมาณตัง้ ไว้
7,577,760.00 48,044,080.00 2,005,440.00 79,194,360.00 11,913,900.00 52,407,665.29
ผลต่างจากงบประมาณ -3,939,268.57 -32,180,516.16 -972,650.00 -39,158,321.64 -10,473,367.50 -38,310,403.34

จ�ำนวนเงิน

งบลงทุน

788,820.07
439,436.00
886,370.42
7,049,153.84
17,651,716.53
  7,843,170.67
7,226,681.48
41,885,349.01

27
34
16
643
1,221
461
273
2,675

ภาษีป้าย

264,511.20
179,078.00
33,360.00
1,027,602.00
2,426,774.00   
1,814,692.00
1,450,475.00
7,196,492.20

2,834.
ูปโภค, 2,81
ค่าสาธารณ

75 , 2%

798,870.
ค่าวัสดุ, 8,

22 , 6%

ภาษีท้องที่

13
13
13
196
434
302
86
1,057  

15,936.25
134,133.35
3,546.35
457,251.15
622,401.05
  368,262.75
329,944.50
1,931,475.40

17
10
6
817
989
419
387
2,645

384,330.00
331,970.00
334,630.00
448,580.00
401,310.00
421,090.00
390,410.00
2,712,320.00

4,516
4,565
4,460
4,293
4,404
4,381
4,316
30,935

1,453,597.52 4,573
1,084,617.35 4,622
1,257,906.77 4,495
8,982,586.99 5,949
21,102,201.58 7,048
10,447,215.42 5,563
9,397,510.98 5,062
53,725,636.61 37,312

.36 , 26%

15

ฉบับเมษายน - พฤษภาคม 2562
นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน www.bansuan.go.th

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย
ร้านค้าได้รับการรับรอง
ซึ่งประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชย์อันเป็นอาชีพปกติ  ดังนี้
โดย กระทรวงพาณิชย์
ซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ บุคคล
จดทะเบียนแล้ว
ที่มีเว็บไซต์เพื่อท�ำการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
ไม่โดนโทษปรับตามกฎหมาย
บริการอินเทอร์เน็ต  (ISP : Internet Service Provider)
ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
จะดีอย่างไร
โดยวิธกี ารใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ถ้าร้านค้าจดทะเบียน
(E-Marketplace)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ
เทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับ มูลนิธิวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

จัดท�ำโครงการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่ งของเหลือใช้ทุกชนิด
เพื่ อจัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล”

(เครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์, เสื้ อผ้า, รองเท้า, หนังสื อและของใช้อ่ืน ๆ ที่ท่านไม่ใช้แล้ว)

ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

ช่วยพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับร้านค้ามากยิ่งขึ้น

ยอดขายเติบโตขึ้น

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุ ตซอล

“บ้านสวนคัพ”

ครั้งที่ 8 ประจ�ำปี 2562

ณ สนามฟุ ตซอลบราเธอร์พลัส (สนามหญ้าเทียม)
ซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 2 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

ในวันที่ 2O – 21 กรกฎาคม 2562
ประเภทการแข่งขัน
1.
2.
3.
4.

ประเภทเยาวชนทั่วไป รุ่นอายุ 10 – 12 ปี
ประเภทเยาวชนทั่วไป รุ่นอายุ 13 – 15 ปี
ประเภทประชาชนทั่วไป
ประเภทอาวุโส รุ่นอายุ 45 ปีข้ึนไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ชั้น 4 กองการศึกษา

เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www. Bansuan.go.th

ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

ข่าวประชาสัมพั นธ์ หัวข้อ : การแข่งขันฟุ ตซอล “บ้านสวนคัพ” ครั้งที่ 8 ประจ�ำปี 2562

ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติม : 038 - 184555 ต่อ 6

เวลา 13.00 น. ร่วมฟังธรรมบรรยาย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

โดย พระราชธรรมนิเทศ พระพยอม กลฺยาโณ
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี

เตรียมความพร้อมการจัดเก็บ

“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562
สามารถบริจาคสิ่ งของได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ท่านที่ต้องการบริจาคสิ่ งของ แต่ไม่สามารถน�ำของมาได้
โทร. 090-720-4683, 083-668-0951,088-730-7565
ติดต่อสอบถามที่ กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน
โทร. 081-359-1989, 038 - 184555 ต่อ 5

BIO

รณรงค์ร่วมกันใช้

และเริ่มท�ำการจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
*มาตราที่ 3 ให้ยกเลิก พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475, พรบ.และที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2475

โดยประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือเจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมส�ำหรับการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้ลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูล

ส�ำเนาบัตรประชาชน  
โฉนดที่ดินทุกแปลง
แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

BIO DIESEL

พลังงานสะอาดใกล้ตัวคุณ

รู้หรือไม่ว่า  “ไบโอดีเซล” ไม่ได้ช่วยแค่ด้านพลังงานการผลิตและ
ใช้ประโยชน์จาก ไบโอดีเซล ยังส่งผลดีในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
ไบโอดีเซล เป็นเชือ้ เพลิงเหลวทีใ่ ช้งานได้เหมือนน�ำ้ มันดีเซลธรรมดา 
แต่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพ ทีเ่ รียกว่า “Bio” จึงได้ชอื่ ว่า “ไบโอดีเซล” ซึง่ ผลิต
มาจากน�้ำมันพืช น�้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้ว และไขมันจากสัตว์มาผ่าน
กระบวนการทางเคมี กลายเป็นไบโอดีเซล ซึ่งไบโอดีเซลนั้น มีประโยชน์
ในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษในอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น
ด้านเศรษฐศาสตร์ ช่วยลดการน�ำเข้าน�้ำมันดิบจากต่างประเทศ และช่วยสร้างงานในชนบท
ด้านการผลิตน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ สามารถช่วยลดความไม่สมดุลด้านการผลิตของโรงกลั่น

“มาร่วมกันใช้พลังงานสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมอาชีพให้พี่น้องชาวเกษตรกรไปด้วยกัน”

ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ

โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่ส�ำรวจตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส�ำนักการคลัง : O38 - 184561

ขอเชิญผู้มีสัตว์เลี้ยง น�ำสุนัข - แมว
ท�ำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิ ษสุนัขบ้า
***เฉพาะเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน***

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

สถานที่

1.

5 ก.ค. 2562

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านสวนพั ฒนา หมู่ท่ี 4

2.

11 ก.ค. 2562

วัดอรัญญิกาวาส หมู่ท่ี 5

3.

18 ก.ค. 2562

บ้านพั กต�ำรวจ หมู่ที่ 8

4.

25 ก.ค. 2562

ที่ท�ำการชุมชนบ้านห้วยทวน หมู่ท่ี 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 038 - 184555 ต่อ 555 หรือ 081 - 3591989
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ฉบับเมษายน - พฤษภาคม 2562
www.bansuan.go.th นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

เทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมขบวนแห่งานนมัสการพระพุ ทธสิหิงค์มง
ิ่ มงคลสิรินาถ

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรี

วั น เสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา  13.00 น.
เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน น� ำ โดยนายชั ย เดช ชิ ต วิ เ ศษ และ
นายมนั ส เดชชี ว ะ รองนายกเทศมนตรี พร้ อ มด้ ว ยสมาชิ ก
สภาเทศบาล หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และพนั ก งานเทศบาล
รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมขบวนแห่
งานนมัสการพระพุทธสิหงิ ค์มงิ่ มงคลสิรนิ าถ ในประเพณีสงกรานต์
จั ง หวั ด ชลบุ รี ประจ� ำ ปี 2562 โดยทุ ก ปี จ ะมี ก ารอั ญ เชิ ญ
พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถแห่รอบเมืองเพื่อให้ประชาชน
ได้สรงน�ำ้ และสักการะเป็น สิรมิ งคล และเป็นการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีไทยในช่วงสงกรานต์ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมเดินขบวนแห่
ในครั้งนี้มีทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี
ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก

ร่วมงานก่อพระทรายวันไหลบางแสนประเพณีไทยประจ�ำท้องถิน
่ ประจ�ำปี 2562
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา  07.00 น.
นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล
ร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ระหว่าง
วันที่ 16-17 เมษายน ประจ�ำปี 2562 และเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น ช่วงร�ำ ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว
โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่งเปี้ยว
ประเภทประชาชนทั่วไป ทีมหญิง ณ ชายหาดบางแสน

ติดต่อเทศบาลเมืองบ้านสวน

038 - 184555

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 121/2543
ปณ.บางปลาสร้อย

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

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

อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล
ลูกบาศกละ 250 บาท

