
ฉบับเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562

สงกรานต์ ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบ้านสวน 
และพสกนิกรชาวบ้านสวน

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”
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๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
	 เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล
	 ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก	
	 ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ	สดับปกรณ์
	 เฉลิมพระราชมณเฑียร

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
	 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย	พระนามาภิไธย	
	 สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
	 เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร
	 โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
	 เสด็จออก	ณ	สีหบัญชร	พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
	 ให้ประชาชนเฝ้าฯ	ถวายพระพรชัยมงคล
	 เสด็จออก	ณ	พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	ให้คณะทูตานุทูต
	 และกงสุลต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ	ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ 

รวม ๑๐ พระองค์ ดังต่อไปนี้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร 

สิริวิบูลยราชกุมาร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า  ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบ้านสวน และพสกนิกรชาวบ้านสวน
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งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 จังหวัดชลบุรี

	 จงัหวดัชลบุรร่ีวมเป็นเกยีรตใินพิธีพลีกรรมตกัน�ำ้	–	ท�ำน�ำ้อภเิษก	เนือ่งในโอกำสมหำมงคลพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก	 
ระหว่ำงวันที่	 6	 –	 9	 เมษำยน	 2562	 โดยมีนำยภัครธรณ์	 เทียนไชย	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี	 เป็นประธำนในพิธี		 
ในกำรประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ ์
	 ในวันเสำร์ที่	6	เมษำยน	2562	เวลำ	10.00	น.	คณะผู้บริหำร	พร้อมด้วยสมำชิกสภำเทศบำล	น�ำพนักงำนเทศบำล	 
เข้ำร่วมพิธีจัดท�ำน�้ำอภิเษก	 ในกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	พุทธศักรำช	 2562	 “พิธีพลีกรรมตักน�้ำจำกแหล่งน�้ำ
ศกัดิส์ทิธิ”์	ณ	บริเวณสระเจ้ำคุณเฒ่ำ	วัดเขำบำงทรำย	พระอำรำมหลวง	และวนัจนัทร์ที	่8	เมษำยน	2562	เวลำ	15.00	น.	 
เข้ำร่วมพิธีท�ำน�้ำอภิเษก	ณ	พระอุโบสถวัดเขำบำงทรำย	 พระอำรำมหลวง	 ต�ำบลบำงทรำย	 ตลอดจนวันอังคำรที่	 
9	เมษำยน	2562	เวลำ	9.00	น.	พนกังำนเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	ได้เข้ำร่วมพธิเีวยีนเทยีนสมโภชน�ำ้อภเิษก	ณ	พระอโุบสถ	 
วัดเขำบำงทรำย	พระอำรำมหลวง	ต�ำบลบำงทรำย	

	 วันเสำร์ที่	 4	 พฤษภำคม	 2562	 เวลำ	 06.00	 น.	 เข้ำร่วมพิธีท�ำบุญตักบำตร	 และ 
ถวำยพระพรชัยมงคล	ณ	หอพระพุทธสิหิงค์	อ�ำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	

	 วันอังคำรที่	 7	 พฤษภำคม	 2562	 เวลำ	 16.30	 น.	 เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต	์ 
ถวำยพระพรชัยมงคล	 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	ณ	 วัดใหญ่อินทำรำม	 
(พระอำรำมหลวง)	 และเข้ำร่วมชมกำรถ่ำยทอดสดพระรำชพิธีทำงโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจ
แห่งประเทศไทย	ณ	สนำมหน้ำศำลำกลำงจงัหวดัชลบรุ	ีตลอดงำนงำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก	
ร่วมกับประชำชนในจังหวัดชลบุรี

	 และในวันพุธที่	 22	พฤษภำคม	2562	 เวลำ	16.30	น.	 เข้ำร่วมชมงำนมหรสพสมโภช	 
เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	พุทธศักรำช	2562	

	 วันจันทร์ที่	6	พฤษภำคม	2562		เวลำ	14.00	น.	เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล	
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	ณ	ห้องโถงศำลำกลำงจงัหวดัชลบรีุ	และเวลำ	15.15	น.	เข้ำร่วมพิธี 
เปิดกรวยถวำยรำชสักกำระหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	

	 เทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 โดยนำยจักรวำล	 ต้ังประกอบ	นำยกเทศมนตรี	 คณะผู้บริหำร	พร้อมด้วยสมำชิก
สภำเทศบำล	น�ำพนักงำนเทศบำลร่วมกิจกรรม	งำนพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	พุทธศักรำช	2562	จังหวัดชลบุรี	
ระหว่ำงวันที่	4	–	7	พฤษภำคม	2562	และในวันที่	22	พฤษภำคม	2562	

	 วันอำทิตย์ที่	5	พฤษภำคม	2562	เวลำ	7.30	น.	เข้ำร่วม	พิธีเปิดกรวยถวำยรำชสักกำระ 
หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	ณ	สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดชลบุรี	

พิธีพลีกรรมตักน�้า – ท�าน�้าอภิเษก
จังหวัดชลบุรี

เกร็ดความรู้

“สระเจ้าคุณเฒ่า”	อยู่ในบริเวณวัดเขำบำงทรำย	อ�ำเภอเมืองชลบุร	ี 
เป็นสระน�ำ้เก่ำแก่อยูคู่บ้่ำนคูเ่มอืงจนเป็นทีเ่คำรพของชำวจงัหวดัชลบรุี
มำอย่ำงยำวนำน	 โดยสระน�้ำนี้	 เคยน�ำน�้ำไปใช้ท�ำน�้ำพระพุทธมนต์
ศกัดิส์ทิธิ	์เพือ่ทลูเกล้ำทลูกระหม่อมถวำยพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร	 
มหำภูมิพลอดุลยเดช	บรมนำถบพิตร	 ในกำรพระรำชพิธีมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ	6	รอบ	พุทธศักรำช	2542	ซึ่งเมื่อพลีกรรม 
ตักน�ำ้จำก	“สระเจ้ำคณุเฒ่ำ”	แล้ว	จะน�ำไปท�ำน�ำ้อภเิษก	ณ	พระอโุบสถ 
วัดเขำบำงทรำย
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กิจกรรม Big Cleaning Day 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมกันบริจาคโลหิตในโครงการ
“สร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต” ประจ�าปี 2562

1.	 นายพิพัฒน์	โกสุมวัชราภรณ์
2.	นางนิตยา	เจนทวีพรกุล
3.	นางอัญชลี	จันทรกรานต์	
4.	นางสาวอรวี	บุญกัลยา	
5.	นางขนิษฐา	โพธิสินธุ์	
6.	นางบังอร	บุตรมะรัถยา
7.	นางสาวเพ็ญประภา	ส�าเภาแก้ว	
8.	นางสาวสิรวี	วงษ์บ�ารุงจิตร

ว่าที่	ร.ท.	หาญณรงค์	เกิดคล้าย				ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล	รก.ผอ.กองช่าง
รองปลัดเทศบาล	

หน.ส�านักปลัดเทศบาล
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผอ.กองการศึกษา
ผอ.ส�านักการคลัง

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

คณะผู้จัดท�า กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ 

	 วันอังคำรที่	2	เมษำยน	2562	นำยจักรวำล	ตั้งประกอบ	นำยกเทศมนตรี	น�ำคณะผู้บริหำร	 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร	 พนักงำนกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่งำนป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัย	 ร ่วมกันท�ำกิจกรรม	 “Big	 Cleaning	 Day”	 เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	 เนื่องในโอกำส
วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ	2	 เมษำยน	2562	 เพื่อควำมสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	 
ตำมแผนปฏิบัติกำร	“ประเทศไทยไร้ขยะ”	แนวทำง	“ประชำรัฐ”	บริเวณถนนบ้ำนสวนซอย	11

	 วันพฤหัสบดีที่	4	เมษำยน	2562	นำยจักรวำล	ตั้งประกอบ	นำยกเทศมนตรี	น�ำพนักงำน
เทศบำล	ร่วมกจิกรรมบรจิำคโลหติ	เพือ่ถวำยเป็นพระรำชกศุล	เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระกนษิฐำ
ธิรำชเจ้ำ	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 ในโครงกำร	 “สร้ำงกุศลด้วยใจ	
ถวำยด้วยจิต”	จัดโดย	กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	ณ	ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่	3	จังหวัด
ชลบุรี	สภำกำชำดไทย	เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	ช่วยต่ออำยุแก่ผู้เจ็บป่วย	
สร้ำงจิตส�ำนึกที่ดี	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคคล

สวัสดีครับ	พี่น้องชาวบ้านสวนที่เคารพ...
	 กระผม	 ว่ำที่ร้อยโท	หำญณรงค์	 เกิดคล้ำย	 ปลัดเทศบำล 
เมอืงบ้ำนสวนคนใหม่	เพิง่มำรับต�ำแหน่งเมือ่วนัที	่2	เมษำยน	2562	
ที่ผ่ำนมำครับ	 เป็นคนชลบุรี	 บ้ำนเกิดอยู่	 ต.ท่ำข้ำม	 อ.พนัสนิคม	 
อดีตเคยรับรำชกำรทหำรบกและปลัด	 อบต.	 และปลัดเทศบำล 
ใน	 จ.เพชรบูรณ์	 ก็ขอฝำกเนื้อฝำกตัวกับพี่น้องชำวบ้ำนสวน 
ด้วยนะครับ	 กระผมยินดีรับใช้ทุกท่ำน	 ในฉบับนี้ขอฝำกไว้แค่นี้ 
ก่อนนะครับ ขอขอบคุณครับ

โดยผ่ำนรอบแรกแล้ว	 และเข้ำสู ่กำรประเมินในรอบที่	 2	 
ซึ่งเป็นกำรลงพื้นที่ของคณะกรรมกำร	 เพ่ือเข้ำมำดูผลงำนกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีภำยใต้หลักธรรมำภิบำล	 และกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนนวัตกรรมของเทศบำล	 ในด้ำนกำรดูแลผู้ป่วยติดเตียง	 
ภำยใต้โครงกำร	 “มิตรภำพบ�ำบัด”	 จำกเพ่ือนสู่เพ่ือนผู้พิกำร	 
เน้นกำรดูแลสภำพจิตใจจำกผู้พิกำรด้วยกันเอง	เพื่อให้ก�ำลังใจ
ในกำรต่อสู้	 ให้ควำมรู้สึกอยำกมีชีวิตอยู่ต่อ	 โดยคณะกรรมกำร 
จะน�ำผลงำนของเทศบำลไปประเมินเพื่อตัดสินกำรเข้ำสู่รอบ
ต่อไป
	 ปีนี้ เป ็นอีกครั้งหนึ่ง	 ที่ เรำได้ด�ำเนินโครงกำรเพ่ือ
จัดกำรขยะ	 ผมจึงอยำกเชิญพี่น้องชำวบ้ำนสวนร่วมงำนบุญ 
งำนกุศล	 กับโครงกำรจัดกำรขยะแบบกำรมีส ่วนร ่วม	 
ประจ�ำปีงบประมำณ	2562	“เปลีย่นขยะเป็นกองทนุ”	ในกจิกรรม 
ทอดผ้ำป่ำขยะรีไซเคิล	 ที่เทศบำลร่วมกับ	 มูลนิธิวัดสวนแก้ว	 
โดยนิมนต์หลวงพ่อพระพยอม	 กลฺยำโณ	 มำรับบริจำค 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ช�ำรุดหรือสิ่งของเหลือใช้จำกพี่น้องประชำชน	
ในวันอังคำรที่	 2	 กรกฎำคมนี้	 ณ	 ศำลำประชำคมเทศบำล 
เมืองบ้ำนสวน	ตั้งแต่เวลำ	08.30	น.	 และในเวลำ	13.00	น.	
มำร่วมฟังธรรมบรรยำยจำกหลวงพ่อพระพยอมกันนะครับ	 
ร่วมท�ำบุญบริจำคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด	 หรือสิ่งของที่ช�ำรุด 
ใช้กำรไม่ได้	 ถวำยให้หลวงพ่อได้น�ำกลับไปรีไซเคิล	 เพ่ือขำย 
และหำรำยได้เข้ำวัดต่อไปดีกว่ำนะครับ
	 เข้ำสู่ช่วงฤดูฝน	พี่น้องที่ก�ำลังประสบกับปัญหำน�้ำท่วม
หรือน�้ำรอกำรระบำย	ในช่วงที่ผ่ำนมำเทศบำลได้ก่อสร้ำงระบบ
ระบำยน�้ำให้แล้วในบำงพื้นที่	 แต่บำงพื้นที่ยังประสบปัญหำ 
น�้ำท่วมอยู ่	 พื้นที่บำงส่วนอยู ่ต�่ำกว่ำพื้นถนน	 กำรจัดกำร 
กับระบบระบำยน�้ำยังไม่ทั่วถึง	 เรำก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ	
พยำยำมแก้ไขปัญหำให้อยู่	 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรส�ำรวจและ
จะน�ำไปจัดท�ำโครงกำร	เพื่อแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรมครับ
	 สุ ดท ้ ำยนี้ ผมต ้ อ งขอขอบคุณพี่ น ้ อ งประชำชน	 
และหน่วยงำนทุกภำคส่วนในเขตเทศบำล	ที่มำเข้ำร่วมประชุม 
ประชำคมในวนัที	่12	มถินุำยน	ทีผ่่ำนมำ	ณ	ห้องประชมุยงูร�ำแพน	 
ชั้น	 5	 อำคำรอเนกประสงค์	 เทศบำลเมืองบำนสวน	 เพื่อเสนอ 
โครงกำรเพือ่พฒันำเมอืงบ้ำนสวน	ปัญหำของชมุชนตำมสถำนที ่
ที่ก�ำหนดต่อไป	เรำพร้อมรับฟังควำมคิดเห็นของพี่น้องทุกท่ำน	 
หำกต้องกำรอะไรเพิ่มเติมหรือต้องกำรให้เทศบำลปรับปรุงแก้ไข 

ตั้งแต่กำรเตรียมกำรจนถึงวันที่มีพระรำชพิธี	 ในวันที่	 4	 -	 6	
พฤษภำคม	 2562	 ในส่วนของเทศบำลเรำก็ได้มีส ่วนร่วม 
ในกำรด�ำเนินกำรจัดเตรียมสถำนที่	 โดยร่วมกับหลำยท้องถิ่น	 
พร้อมจติอำสำ	และจงัหวดัชลบรุ	ีเป็นกำรร่วมมอืร่วมใจกนัเพือ่ให้
งำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษกยิง่ใหญ่สมพระเกยีรต	ิท�ำให้พวกเรำ 
พสกนิกรชำวไทยได ้แสดงควำมจงรักภักดีและกตัญญูต ่อ 
พระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย ์ทุกพระองค์	 และ 
ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย ์ 	 ที่ เป ็นสถำบันสูงสุดเคียงคู ่มำ 
กับกำรพัฒนำของประเทศไทย	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
	 เดือนเมษำยน	 ที่ผ่ำนมำเทศบำลเรำมีกิจกรรมโครงกำร 
บ้ำนสวนห่วงใย	ใส่ใจผู้สูงอำย	ุประจ�ำปี	2562	ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ�ำ
ทุกปี	และปีนี้เรำได้ย้ำยสถำนที่มำจัด	ณ	ศำลำประชำคมเทศบำล 
เมืองบ้ำนสวน	 มีผู ้สูงอำยุเข้ำร่วมกิจกรรมกว่ำ	 2,500	 คน	 
ผมขอขอบคุณผู้ให้กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และ 
ผู้มีจิตศรัทธำ	 ที่ร่วมบริจำคเงินและสิ่งของ	 ท�ำให้งำนน้ีผ่ำนพ้น 
ไปด้วยดี	เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมร่วมมือกันช่วยส่งเสริมดูแล
สขุภำพกำยและจิตใจของผู้สูงอำย	ุและส่งเสรมิกิจกรรมวฒันธรรม
และประเพณีอีกด้วย
	 เทศบำลเรำได้เข้ำร่วมประกวด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขนาดใหญ่	ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	ประเภทโดดเด่น	ประจ�าปี	2562 

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

ด้ำนใดเพื่อให ้บ ้ำนสวนพัฒนำยิ่งขึ้น	 สำมำรถแจ ้งได ้ทันทีในกำร
ประชุมประชำคม	 หรือตำมช่องทำงที่เทศบำลได้จัดไว้	 เช่น	 เฟซบุ ๊ก
เทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 แอปลิเคชั่น	 Line@	 ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 
สำมำรถแอดได้จำก	 QR	 code	 หน้ำสุดท้ำยของวำรสำรฉบับนี	้ 
เว็บไซต์เทศบำล	 www.bansuan.go.th	 หมำยเลขโทรศัพท์	 1132	 
ส�ำนกังำนเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	หรอืผ่ำนประธำนชมุชนในชมุชนของท่ำน	 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ำครับ

สวัสดีครับ	

สวัสดีครับ
พี่น้องชาวบ้านสวนทุกท่าน	

	 กลับมำพบกันอีกครั้ง 
นะครับ	กบัวำรสำร	ทีน่ี่...บ้ำนสวน	 
เพ่ือรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 
ข ่ ำวสำร เรื่ อ งน ่ ำ รู ้ 	 ที่ เป ็น 
ประโยชน์ต่อพี่น้องประชำชน	
เ ดื อ น เ ม ษ ำ ย น ถึ ง เ ดื อ น
พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ	 นับเป็น 
มหำมงคลยังควำมปิติยินดี 
อย่ำงยิ่งของปวงชนชำวไทย	
ที่ คนไทยทั้ งประเทศได ้ชม
พระบำรมีพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว	 ที่มีพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษกอย่ำงยิ่งใหญ  ่

บทบรรณาธิการ
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โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
	 เทศบำลเมอืงบ้ำนสวน		จดัโครงกำรบ้ำนสวนห่วงใยใส่ใจผูส้งูอำย	ุเมือ่วนัศกุร์ที	่26	เมษำยน	2562	 
เวลำ	07.00–16.00	น.	ณ	ศำลำประชำคมเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 เพื่อส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของ 
ผู้สูงอำยุในกำรท�ำกิจกรรมร่วมกัน	แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น	และประสบกำรณ์		อันเป็นกำรส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน	สนับสนุนให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพกำยและจิตใจ	ที่สมบูรณ์แข็งแรง	เห็นคุณค่ำ
ของชีวิตและสำมำรถด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข	 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน	 สร้ำงควำมสัมพันธ์ 
อันดีระหว่ำงองค์กรภำครัฐและประชำชน	 โดยจัดกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพผู้สูงวัย	
บริกำรตรวจสุขภำพเบื้องต้น	กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุ	ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรประกอบด้วย	ผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	จ�ำนวนกว่ำ	2,500	คน

ผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจ�าปี 2562 มีผู้ได้รับรางวัลดังน้ี
 	 รำงวัลชนะเลิศ	 	 	 นำงประนอม			แสงประสิทธิ์	 อำยุ				92	ปี		
 	 รำงวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	 		 นำงอัจฉรำ		 เอี่ยมแสง		 อำยุ				78	ปี
 	 รำงวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	 	 นำงนงเยำว์		 แก้วทิพยเนตร		อำยุ				83	ปี
 	 รำงวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	3	 	 นำงวนิดำ			 อำจวำรินทร์		 อำยุ				88	ปี
 	 รำงวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	4	 	 นำยสุนทร		 จันทรสิงห์			 อำยุ				88	ปี

    ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ 

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
	 คณะผู้สนับสนุนงบประมำณเพื่อจัดท�ำของที่ระลึกมอบให้ผู้สูงอำยุ	 จ�ำนวน	 2,500	 ชุด										 

	 มูลค่ำ	1,134,150	บำท		มีรำยละเอียดดังนี้
  	 นำยสนธยำ			คุณปลื้ม				 นำยกเมืองพัทยำ
  	 นำยวิทยำ		คุณปลื้ม			 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี
  	 นำยจักรวำล		ตั้งประกอบ			 นำยกเทศมนตรีเมืองบ้ำนสวน	และคณะผู้บริหำร
	 	 	 	 กลุ่มบ้ำนสวนโฉมใหม่		
  	 มูลนิธิโรงพยำบำลชลบุรี	สนับสนุนเงิน	จ�ำนวน	จ�ำนวน	100,000	บำท
  	 บริษัท	เอก-ชัย	ดิสทริบิวชั่น	ซิสเทม	จ�ำกัด		(เทสโก้โลตัส)	
	 	 	 สนับสนุนเงิน	จ�ำนวน	50,000		บำท	
  	 บริษัท	มำลัยทองแลนด์	จ�ำกัด		 สนับสนุนเงิน	จ�ำนวน		 		20,0000			 บำท
  	 พรีเมียร์	คอนโด	ชลบุรี			 	 สนับสนุนเงิน	จ�ำนวน							10,000		 บำท	
  	 บริษัท	นำยำ	วิลล์		จ�ำกัด		 สนับสนุนเงิน	จ�ำนวน							10,000		 บำท
  	 คุณภูริวัฒน์	เสมอวงษ์		 	 สนับสนุนเงิน	จ�ำนวน										5,000		 บำท
	 บริษัท	ชลบรีุโชคถำวร	จ�ำกดั	สนบัสนนุข้ำวมนัไก่ส�ำหรับผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม	จ�ำนวน	1,500	จำน 
	 โรงพยำบำลสมติิเวช	ชลบรุ	ี	ให้บรกิำรตรวจสขุภำพเบือ้งต้น	และรถกอล์ฟบรกิำรรบัส่งฟร	ี2	คนั 
	 โรงพยำบำลเอกชล	2	ให้บริกำรตรวจสุขภำพเบื้องต้น
	 โครงกำร	 4	 Smart	 สร้ำงสุขภำพ	 เพ่ือผู้สูงวัยโดยจัดนิทรรศกำร	 4	 Smart	 สร้ำงสุขภำพ	 

	 เพื่อผู้สูงวัย	 และบริกำรตรวจสุขภำพช่องปำกของผู้สูงอำยุ	 กองทุนหลักประกันสุขภำพ	 
	 เทศบำลเมืองบ้ำนสวน
	 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร	จังหวัดชลบุรี	และวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี		ชลบุรี		

					ให้บริกำรตรวจสุขภำพช่องปำกให้แก่ผู้สูงอำยุ
	 วิทยำลัยเทคนิคบำงแสน	บริกำรตัดผมฟรี
	 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรเทศบำลเมืองบ้ำนสวน		บริกำรนวดผ่อนคลำย
	 ส�ำนกังำนแรงงำนจงัหวดัชลบรีุและส�ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัชลบรีุ	ฝึกอบรมอำชพีระยะสัน้ 

	 และรับสมัครงำนผู้สูงอำยุ

บทบรรณาธิการ
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	 เทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 ร่วมสนับสนุนกำรด�ำเนินโครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี 
ร่วมใจ	ห่วงใยประชำชน	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2562	 เมื่อวันอังคำรที่	 30	 เมษำยน	2562	 
เวลำ	 08.00-12.00	 น.	 ณ	 โรงเรียนชลรำษฎรอ�ำรุง	 โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภำพเบื้องต้น	 
บริกำรตรวจซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ	 บริกำรตัดผมชำย-หญิง	 มอบปุ๋ยอินทรีย์	 พันธุ์พืช	 พันธุ์ปลำน�้ำจืด	
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบควำมเดือดร้อน	มอบแว่นสำยตำให้แก่ผู้มีปัญหำทำงสำยตำ	 
และมอบไม้เท้ำค�้ำยันให้แก่ผู ้พิกำร	 	 เป็นต้น	 ผู ้เข้ำร่วมกิจกรรม	 ประกอบด้วยประชำชนจำก 
เขตอ�ำเภอเมืองชลบุรี	 ได้แก่	 เทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 เทศบำลเมืองชลบุรี	 เทศบำลต�ำบลบำงทรำย	
เทศบำลต�ำบลหนองไม้แดง	เทศบำลต�ำบลคลองต�ำหร	ุเทศบำลต�ำบลดอนหวัฬ่อ	เทศบำลต�ำบลนำป่ำ	 
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลคลองต�ำหรุ	 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนองข้ำงคอก	 องค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบลส�ำนักบก	และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนองรี	จ�ำนวน	4,004	คน

	 เทศบำลฯ	 จัดโครงกำรส่งเสริมอำชีพคนพิกำร	 เมื่อวันที่	 20	 -	 22	 มีนำคม	 2562	 
เพื่อสร้ำงทำงเลือก	 สร้ำงโอกำสกำรมีงำนท�ำให้แก่คนพิกำร	 และผู้ดูแลคนพิกำรให้มีควำมรู ้

	 หลักสูตรที่	1	ฝึกอบรมกำรท�ำบำร์บีคิว	วันพุธที่	20	มีนำคม	
2562	 ระหว่ำงเวลำ	 08.30	 -	 15.00	น.	ณ	 ส�ำนักชีนำรีวงศ	์ 
หมู่ที่	2	ต�ำบลบ้ำนสวน	อ�ำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	

	 หลักสูตรที	่2	ฝึกอบรมกำรท�ำอำหำรญีปุ่น่	(ซชู)ิ	วนัพฤหสับดทีี	่ 
21	มีนำคม	2562	ระหว่ำงเวลำ	08.30	-	15.00	น.	ณ	ศนูย์บรกิำร 
สำธำรณสุขเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 ชั้น	 1	 อ�ำเภอเมืองชลบุร	ี 
จังหวัดชลบุรี							

	 หลักสูตรที่ 	 3	 ฝ ึกอบรมกำรท�ำแซนด์วิช	 ในวันศุกร ์ที่	 
22	มนีำคม	2562	ระหว่ำงเวลำ	08.00	-	15.00	น.	ณ	ศนูย์บรกิำร 
สำธำรณสุขเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 ชั้น	 1	 อ�ำเภอเมืองชลบุร	ี 
จังหวัดชลบุรี

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ และทักษะในกำรประกอบอำชีพ	 เป ็นกำรส ่ง เสริมโอกำสในกำรสร ้ำงพลังกำรรวมกลุ ่ม 
และเครือข่ำยในกำรสร้ำงอำชีพแก่คนพิกำร	 รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงรำยได้แก่คนพิกำรและครอบครัว 
ช ่ วยลดภำระของครอบครั ว ในกำรดู แลคนพิกำร 	 โดย เป ิดอบรมทั้ งหมด	 3 	 หลักสูตร	 
มีผู้เข้ำร่วมอบรมในแต่ละหลักสูตร	หลักสูตรละ	20	คน	ดังนี้
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“บุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ ของจังหวัดชลบุรี” รางวัลดีเด่น “ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุประเภทของใช้/ของตกแต่ง
ของที่ระลึก/สิ่งประดิษฐ์” ระดับจังหวัด ประจ�าปี 2562

	 เม่ือวันที่	 29	 มีนำคม	 2562	 เวลำ	 08.30	 น.	ณ	 ห้องโถงศำลำกลำงจังหวัดชลบุร	ี 
ชั้น	1	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	หน่วยรำชกำรในพระองค์	904	ได้รับพระรำชทำนพระรำชำนุญำต
จำกสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	ให้คณะกรรมกำร	“Bike	อุ่นไอรัก”	จดัท�ำโล่ทีร่ะลึกและเส้ือ	Super	Biker	
อุน่ไอรกั	ส�ำหรบัพระรำชทำนแก่ผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรมป่ันจกัรยำน		Bike	อุ่นไอรกั	เมือ่วนัที	่9	ธนัวำคม	
2561	เพือ่เป็นเกยีรตปิระวตัแิละเป็นก�ำลงัใจ	โดย	นำงฉลำด	สุวรรณ	รองประธำนชมรมคนพกิำร
เทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	ได้รบัคดัเลอืกให้รบัโล่ทีร่ะลึกและเส้ือ	Super	Biker	อุ่นไอรัก	พระรำชทำน	
ประเภท	 “บุคคลตัวอย่ำงผู้เป็นแรงบันดำลใจ	 ของจังหวัดชลบุรี”	 จำกนำยภัครธรณ์	 เทียนไชย	 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี	ประธำนในพิธีรับโล่ที่ระลึกและเสื้อ	Super	Biker	อุ่นไอรัก

พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีมำตรฐำน	 โดดเด่น	 น่ำสนใจสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 
โดย	นำงมำลัย	พงษ์พระเกตุ	 ประธำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรต�ำบลบ้ำนสวน	 ได้รับคัดเลือกจำก
ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี	 เข้ำรับโล่รำงวัลดีเด่น	 “ผลิตภัณฑ์
ผู้สูงอำยุประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก/สิ่งประดิษฐ์”	 ระดับจังหวัด	 ประจ�ำปี	 2562	 
จำกนำยภคัรธรณ์	เทยีนไชย	ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัชลบรุ	ีเมือ่วนัที	่13	เมษำยน	2562	เวลำ	16.00	น.	 
ณ	ศำลำเฉลิมพระเกียรติ	ต.บำงปลำสร้อย	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี

รางวัลครอบครัวร่มเย็น โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

	 เทศบำลฯ	 จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพและบทบำทของสตรี 	 เพื่อส ่งเสริม 
กำรมีส่วนร่วมของสตรีที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำงๆ	 ในกำรแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน 
และร ่วมพัฒนำท้องถ่ินได ้ 	 เป ็นกำรเสริมสร ้ำงควำมสำมัคคี	 และเกิดเครือข ่ำย 
กำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ	 เพื่อให้กลุ่มสตรีสำมำรถบริหำรจัดกำรกลุ่มให้มีควำมเข้มแข็ง  
พึ่งพำตนเองได ้ 	 รวมทั้ งเป ็นกำรส ่งเสริมบทบำทของสตรีในกำรรวมกลุ ่ม	 เพื่อ
พัฒนำอำชีพในชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดฝึกอบรมให้ควำมรู  ้
และฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี	 พร้อมทั้งศึกษำดูงำนด้ำนกำร 
ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพของสตรีชำวไทยทรงด�ำ	 ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู ้ทำงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น	 อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงำมของชุมชน	 โครงกำรชั่งหัวมันตำมพระรำชด�ำริ	 
เพื่อศึกษำงำนด้ำนกำรเกษตรตำมพระรำชด�ำริ	 สร้ำงงำน	 สร้ำงรำยได้	 ตลอดจน 
เพ่ือควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน	 ระหว่ำงวันที่	 28	 –	29	มีนำคม	2562	ณ	จ.เพชรบุร	ี
และ	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 ผู ้เข้ำร่วมโครงกำรประกอบด้วย	 คณะกรรมกำรพัฒนำสตร ี
ระดั บชุ ม ชน เทศบำล เ มือ งบ ้ ำนสวน 	 คณะผู ้ บ ริ ห ำ ร 	 สมำชิ กสภำ เทศบำล	 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร	และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง	จ�ำนวน	208	คน

	 กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว	 จัดงำนวันแห่งครอบครัว	 ประจ�ำปี	 2562	 
ภำยใต้แนวคิด	“รวมพลังครอบครัวไทย	ไร้ควำมรุนแรง”	ระหว่ำงวันที่	4	–	5	เมษำยน	2562	 
ณ	ห้องประชุมวำยุภักษ์แกรนด์บอลรูม	 ชั้น	 4	 อำคำรศูนย์ประชุมวำยุภักษ์	 โรงแรมเซ็นทรำ	 
บำยเซ็นทำรำศููนย์รำชกำรและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหำนคร	เพื่อส่งเสริม 
ควำมเข ้มแข็งของครอบครัวให ้แก ่สถำบันครอบครัว	 ประชำสัมพันธ ์ให ้ประชำชน	 
ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสถำบันครอบครัว	 มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำบันครอบครัว	 
และเพ่ือเชิดชูเกียรติครอบครัวที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น	 ในระดับภูมิภำค	 
ในกำรนี้ 	 ครอบครัวพงษ์กระสินธุ ์ 	 (นำยวีรวุฒิ	 –	 นำงสำวศิริวรรณ)	 ได้รับคัดเลือก 
ให้เข้ำรับโล่รำงวัลครอบครัวร่มเย็นจำก	ฯพณฯ	พลเอกฉัตรชัย	สำริกัลยะ	รองนำยกรัฐมนตรี	
เนื่องในโอกำสวันแห่งครอบครัว	ประจ�ำปี	2562	

	 ส� ำนั ก งำนพัฒนำสั งคมและควำมมั่ นคง
ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี	 จัดกำรคัดสรรผลิตภัณฑ์ 
ผู้สูงอำยุเพื่อพัฒนำสู่ผลิตภัณฑ์ในชุมชน	 ปี	 2562	
ส ่ง เสริมผู ้สู งอำยุ ในชมรมคลังป ัญญำผู ้สู งอำยุ 
จังหวัดชลบุรี 	 น�ำควำมรู ้ 	 ทักษะ	 ประสบกำรณ์	 
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ปิดเทอมสร้างสรรค์ เติมประสบการณ์ด้านกีฬา
ส�าหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โครงการศีลธรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

เยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด

	 กองกำรศึกษำ	เทศบำลเมืองบ้ำนสวน	น�ำโดย	นำยจักรวำล	ตั้งประกอบ	นำยกเทศมนตรี	 
เป็นประธำนในพธิ	ีร่วมกบัวดันอก	และวดัเนนิสทุธำวำส	อ.เมอืงชลบรุ	ีจ.ชลบรุ	ีจดัโครงกำรศลีธรรม 
สร้ำงคน	เยำวชนสร้ำงธรรม	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	เพื่อบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน	 
และมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรมตำมหลักพระพุทธศำสนำ	 ท�ำให้เกิดสมำธิและ 
สติปัญญำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชน	จะส่งผลให้เด็กและ
เยำวชนเป็นคนดีสำมำรถแก้ปัญหำสังคมได้	อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนใช้เวลำว่ำง
ในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์อีกด้วย	

	 วัดนอก	 ได้จัดพิธีปลงผมขึ้นในวันที่	 1	 เมษำยน	และบรรพชำในวันที่	 2	 เมษำยน	2562	 
มสีำมเณรทัง้สิน้	95	รูป	เป็นเยำวชนในเขตเทศบำล	33	รูป	ในพิธบีรรพชำคร้ังนีไ้ด้มกีำรร่วมท�ำบญุ
ในโครงกำรเป็นเงนิ	18,911	บำท	และ	นำยจกัรวำล	ตัง้ประกอบ	ได้ร่วมท�ำบญุอกี	20,000	บำท

	 วดัเนนิสทุธำวำสได้จดัพธิปีลงผมและบรรพชำ	ในวนัที	่2	เมษำยน	2562	มสีำมเณรทัง้สิน้	
47	รูป	เป็นเยำวชนในเขตเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	29	รูป	ในพิธีบรรพชำครั้งนี้ได้มีกำรร่วมท�ำบุญ
ในโครงกำรเป็นเงิน	18,699	บำท	และ	นำยจักรวำล	ตั้งประกอบ	ร่วมท�ำบุญอีก	20,000	บำท

	 นำยมนสั	เดชชวีะ	รองนำยกเทศมนตร	ีพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิำร	เข้ำร่วมพธิมีอบประกำศนยีบตัร 
ในโครงกำรปิดเทอมสร้ำงสรรค์	 เติมประสบกำรณ์ด้ำนกีฬำ	 ส�ำหรับเด็กและเยำวชนเทศบำล 
ในเขตเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 ประจ�ำปี	 2562	 เพื่อให้เด็กและเยำวชนในจังหวัดชลบุร ี
ได้รับควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 ทักษะ	 เกี่ยวกับกำรฝึกว่ำยน�้ำขั้นพื้นฐำนได้อย่ำงถูกต้อง	 ปลอดภัย	 
โดยกองกำรศึกษำ	 ได้เล็งเห็นว่ำในช่วงปิดภำคเรียนฤดูร้อน	 เดือนมีนำคม	 –	 พฤษภำคม	 
สำเหตุกำรเสียชี วิตของเด็กอำยุต�่ ำกว ่ำ	 15	 ป ี 	 มำจำกกำรตกน�้ำ 	 จมน�้ำ 	 นั้นสูงมำก	 
จึงได้จัดโครงกำรน้ีข้ึนเพื่อให้เด็กและเยำวชนได้เรียนรู ้ทักษะกำรว่ำยน�้ำในระดับพื้นฐำน
อย่ำงถูกต้อง	 และสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อประสบภัยทำงน�้ำ	 โดยโครงกำรได้จัดขึ้น 
ตั้งแต่วันที่	11-25	มีนำคม	2562	ณ	สระว่ำยน�้ำ	องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี	สวนสำธำรณะ 
เฉลิมพระเกียรติ	ร.9	จังหวัดชลบุรี	มีบุตรหลำนชำวบ้ำนสวนเข้ำร่วมโครงกำร	จ�ำนวน	50	คน
 

	 นำยจักรวำล	ตั้งประกอบ	นำยกเทศมนตรี	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร	ประธำนสภำเทศบำล	 
สมำชิกสภำเทศบำล	 และหัวหน้ำส่วนรำชกำร	 
เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

	 และในวนัที	่1-2	มนีำคม	2562	ได้ต่อยอดควำมรูใ้นกำรพฒันำสถำนศกึษำด้วยกำรเดนิทำงไป 
ทัศนศึกษำดูงำน	ณ	 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตะเกียบ	 สังกัดเทศบำลเมืองหัวหิน	 อ�ำเภอหัวหิน	
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	เพือ่ศกึษำระบบกำรจดักำร	รวมทัง้หลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนทีจ่ะสำมำรถ 
น�ำมำปรับใช ้กับศูนย ์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลเมืองบ ้ำนสวนต ่อไป	 พร ้อมทั้ ง 
เข้ำศึกษำดูงำนโครงกำรชั่งหัวมัน	ตำมพระรำชด�ำริ	อ�ำเภอท่ำยำง	จังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งเป็นโครงกำร 
ในพระรำชด�ำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 เป็นโครงกำรที่พลิกฟื้นผืนดิน 
ท่ีแห้งผำกหวนคืนสู ่ควำมอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง	 เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร	 เป็นกำรใช้ชีวิต 
แบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสำมำรถน�ำมำปรับใช้กับชีวิตประจ�ำวันได้

	 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 รอบที่สี ่
จำกส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	หรือ	 สมศ.	 โดยม	ี 
นำงสำวพิมผกำ	แสงแก้ว	นำงวรำงคณำ	กำญจนำกำศ	และ	นำยศรำวุธ	จันทรภูตะ	เป็นคณะกรรมกำร
ผู้ประเมินจำก	สมศ.	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำเกณฑ์	และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	ท�ำกำร
ประเมนิผลกำรจดักำรศึกษำเพือ่ให้มกีำรตรวจสอบคณุภำพของสถำนศกึษำ	โดยค�ำนงึถงึควำมมุง่หมำย	
หลักกำร	และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ	
ซึ่งมีกำรประเมินในระหว่ำงวันที่	22-23	เมษำยน	2562	ณ	ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 
โดยมี	 นำยมนัส	 เดชชีวะ	 รองนำยกเทศมนตรีเมืองบ้ำนสวน	 ว่ำที่	 รท.	 หำญณรงค์	 เกิดคล้ำย	 
ปลดัเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	นำงขนษิฐำ	โพธสินิธุ	์ผูอ้�ำนวยกำรกองกำรศกึษำ	พร้อมด้วยบคุลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัดเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 ร่วมรับฟังบรรยำยสรุปกำรประเมิน	พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
ในกำรบรหิำรจดักำรศึกษำ	เพือ่น�ำไปปรบัใช้กบัศูนย์พฒันำเดก็เลก็ในสงักดัเทศบำลเมอืงบ้ำนสวนต่อไป

	 นำยชยัเดช	ชติวเิศษ	รองนำยกเทศมนตร	ีพร้อมด้วยคณะผู้บรหิำร	สมำชิกสภำเทศบำล	และหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร	เข้ำร่วมพธิเีปิดโครงกำรสร้ำงภมูคุ้ิมกนัยำเสพตดิ	เดก็และเยำวชนนอกสถำนศกึษำ	(เยำวชน
อำสำต้ำนภัยยำเสพติด)	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	ซึ่งเป็นกำรปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนรับรู ้
ถึงโทษของยำเสพติด	 ได้มีส่วนร่วมในกำรส�ำรวจ	 ตรวจตรำ	 เฝ้ำระวัง	 แจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับยำเสพติด	 
และสร้ำงภูมิคุ้มกัน	ไม่เข้ำไปยุ่งกับยำเสพติด	
	 โดยโครงกำรจัดขึ้น	 3	 วัน	 ในวันที่	 24-25	 เมษำยน	2562	 เป็นกำรอบรมให้ควำมรู้ผ่ำนทำง 
กจิกรรมต่ำงๆ	ณ	ห้องประชมุสำรภ	ีอำคำร	อบจ.อทิุศ	โรงเรยีนชลรำษฎรอ�ำรงุ	โดยได้รบัเกยีรตจิำกวิทยำกร 
จำกกองบัญชำกำรต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพติด	ที่มำให้ควำมรู้	และวันที่	26	เมษำยน	2562	เข้ำศึกษำ	
ณ	 เรือนจ�ำพิเศษพัทยำ	ต.หนองปลำไหล	อ.บำงละมุง	 จ.ชลบุรี	 เพื่อเป็นกำรย�้ำเตือนให้เห็นบทลงโทษ 
ทำงกฎหมำย	หำกเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด	

กองกำรศึกษำ	ประจ�ำปีงบประมำณ	2562	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ประสบกำรณ์และ
ทักษะ	ในเรื่องงำนธุรกำร	กำรบริหำรงำน	ประสบกำรณ์ต่ำง	ๆ 	ให้แก่บุคลำกรกองกำรศึกษำ	เพื่อให้ 
สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับถ่ำยทอดมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น	โดยได้รับเกียรติจำก	 
นำงบุญช่วย	แสงตะวัน	อำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระเบียบงำนสำรบรรณ	และ	นำงรังสิมำ	พิทักษ์วำปี	 
ผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำโรงเรยีนเทศบำลอนิทปัญญำ	ทีม่ำบรรยำยให้ควำมรูใ้นหวัข้อ	“ก้ำวสูค่วำมส�ำเรจ็ 
ในงำนสำรบรรณ”	พร้อมทัง้มอบเกยีรตบิตัรกำรท�ำสือ่จดักำรเรยีนกำรสอน	ประจ�ำปีกำรศกึษำ	2561	
และเกียรติบัตรกำรจัดประสบกำรณ์แผนกำรจัดกำรเรียนรู้	 ประจ�ำปีกำรศึกษำ	 2561	 ของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก	เมื่อวันที่	28	กุมภำพันธ์	2562	 
ณ	ห้องประชุมยูงทอง	ชั้น	5	อำคำรอเนกประสงค์เทศบำลเมืองบ้ำนสวน
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อนุมัติเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562 เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ครั้งที่ 6 / 2562 อ�านาจสภาท้องถิ่น
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โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน	คสล.
พร้อมวำงท่อระบำยน�้ำ	 

หน้ำบ้ำนเลขที่	11/192	หมู่ที่	3	ต�ำบลบ้ำนสวน

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ซอยสำธำรณะ

แยกจำกซอยบ้ำนสวน	-	สุขุมวิท	2	(ต้นโพธิ์)	
หมู่ที่	9	ต�ำบลบ้ำนสวน

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน	คสล.	
ภำยในซอยสำธำรณะบ้ำนสวน	-	เศรษฐกิจ	30	 

(ซอย	12)	ซอยหลังอู่แสงไทย	 
หมู่ที่	1	ต�ำบลหนองรี

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน	คสล.
ซอยบ้ำนสวน	-	สุขุมวิท	13	(วิรัชศิลป์)

หมู่ที่	2	ต�ำบลบ้ำนสวน

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน	คสล.
ภำยในซอยสำธำรณะ	แยกจำกถนน
โรงเรียนเมรี่	หมู่ที่	7	ต�ำบลบ้ำนสวน

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน	คสล.
ภำยในซอยสำธำรณะ	 

ตรงข้ำมซอยบ้ำนสวน	-	หนองข้ำงคอก	22	 
(โรงสี)	หมู่ที่	1	ต�ำบลหนองข้ำงคอก

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงทำงเท้ำ
ถนนบ้ำนสวน	11	หมู่ที่	1,	หมู่ที่	6

ต�ำบลบ้ำนสวน	และหมู่ที่	4	
ต�ำบลหนองข้ำงคอก

	โครงกำรติดตั้งรำวบันไดอำคำรอเนกประสงค์	
	เทศบำลเมืองบ้ำนสวน	

โครงกำรติดตั้งประตูและรำวบันได
อำคำรศำลำประชำคม	เทศบำลเมืองบ้ำนสวน

โครงกำรปรับปรุงต่อเติมระบบดักไขมัน
ใต้อำคำรศำลำประชำคม

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน	คสล.
และก่อสร้ำงรั้วทึบ	บริเวณที่ดินของ

เทศบำลเมืองบ้ำนสวน	ถนนพระยำสัจจำ	
หมู่ที่	3	ต�ำบลบ้ำนสวน

ป้ำยประชำสัมพันธ์แอลอีดี	Full	Color	
ชนิดภำยใน	จ�ำนวน	1	ป้ำย

รถบรรทุก(ดีเซล)	ขนำด	1	ตัน
จ�ำนวน	1	คัน

	 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หนำ	0.15	 เมตร	พื้นที่ด�ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ	62.00	ตำรำงเมตร	พร้อมวำงท่อระบำยน�้ำ	คสล. 
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง	0.30	เมตรจ�ำนวน	13	ท่อน	พร้อมบ่อพัก	จ�ำนวน	2	บ่อ	รำยละเอียดตำมแบบแปลนเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	เลขที่	74/2561	เป็นไปตำม 
พระรำชบญัญตัเิทศบำล	พ.ศ.2496	และท่ีแก้ไขเพิม่เติมถงึ	(ฉบบัท่ี	13)	พ.ศ.	2552	ต้ังจ่ำยจำกเงนิรำยได้	ตำมยทุธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน	สำธำรณปูโภค
และสำธำรณูปกำร	ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น	พ.ศ.	2561	-	2564	ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ครั้งที่	7/2562		ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	หน้ำ	5	ล�ำดับที่	1

	 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนำ	0.05	เมตร	ผิวจรำจรกว้ำง	3.10	-	5.00	เมตร	ยำวรวม	145.00	เมตร	พื้นที่ด�ำเนินกำรไม่
น้อยกว่ำ527.00	ตำรำงเมตร	และปรบับ่อพกั	จ�ำนวน	15	บ่อ	พร้อมฝำเหลก็หล่อ	จ�ำนวน	15	ฝำรำยละเอยีดตำมแบบแปลนเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	เลขที	่17/2562 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล	พ.ศ.2496	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับที่	 13)	พ.ศ.	 2552	ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้	 ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พืน้ฐำนสำธำรณปูโภคและสำธำรณูปกำร	ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถิน่	พ.ศ.	2561	-	2564	ฉบบัเพิม่เติม/เปลีย่นแปลง	ครัง้ท่ี	7/2562		ของเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	 
หน้ำ	5	ล�ำดับที่	2

	 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรบัปรงุถนน	คสล.	หนำ	0.15	เมตร	ผวิจรำจรกว้ำง	4.00	-	5.80	เมตร	ยำวรวม	180.00	เมตร	พืน้ทีด่�ำเนนิกำรไม่น้อยกว่ำ	906.00	
ตำรำงเมตร	รำยละเอยีดตำมแบบแปลนเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	เลขที่	18/2562	เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล	พ.ศ.2496	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ	(ฉบบัที่	13)	
พ.ศ.	2552	ตัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได้	ตำมยทุธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน	สำธำรณปูโภคและสำธำรณปูกำร	ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถิน่	พ.ศ.	2561	-	2564	
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ครั้งที่	7/2562		ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	หน้ำ	5	ล�ำดับที่	3

	 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงถนน	คสล.	หนำ	0.20	 เมตร	ผิวจรำจรกว้ำง	6.70	-	6.80	 เมตร	ยำว	6.65	-	7.00	 เมตร	พื้นที่ด�ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ	
44.30	ตำรำงเมตร	พร้อมปรับปำกบ่อจ�ำนวน	1	บ่อ	รำยละเอียดตำมแบบแปลนเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	เลขที่	81/2561	เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล	พ.ศ.	
2496	และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	13)	พ.ศ.	2552	ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้	ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร	ปรำกฏ 
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น	พ.ศ.	2561	-	2564	ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ครั้งที่	7/2562		ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	หน้ำ	7	ล�ำดับที่	8

	 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงถนน	คสล.	หนำ	0.15	เมตร	ผิวจรำจรกว้ำง	2.70	-	8.20	เมตร	ยำวรวม	98.00	เมตร	พื้นที่ด�ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ	534.00	 
ตำรำงเมตร	รำยละเอยีดตำมแบบแปลนเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	เลขที่	21/2562เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล	พ.ศ.	2496	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ	(ฉบบัที่	13)	
พ.ศ.	2552	ตัง้จ่ำยจำกเงนิรำยได้	ตำมยทุธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน	สำธำรณปูโภคและสำธำรณปูกำร	ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถิน่	พ.ศ.	2561	-	2564	
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ครั้งที่	7/2562		ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	หน้ำ	7	ล�ำดับที่	9

	 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรบัปรงุถนน	คสล.	หนำ	0.15	เมตร	ผวิจรำจรกว้ำง	1.10	เมตร	ยำวรวม	61.00	เมตร	พืน้ทีด่�ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ	73.00	ตำรำงเมตร
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	เลขท่ี	22/2562เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัเทศบำล	พ.ศ.	2496	และท่ีแก้ไขเพิม่เติมถงึ	(ฉบบัท่ี	13)	พ.ศ.	2552 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้	 ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	 สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร	 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2561	-	2564	 
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ครั้งที่	7/2562		ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	หน้ำ	8	ล�ำดับที่	10

	 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงทำงเท้ำ	 ช่วงท่ี	 1	 (ฝั่งโรงเรียนบ้ำนหนองตะโก)	 กว้ำง	0.90	-	3.30	 เมตร	 ยำวรวม	1,633.00	 เมตร	พื้นท่ีด�ำเนินกำร 
ไม่น้อยกว่ำ	2,180.00	ตำรำงเมตร	ช่วงที	่2	(ฝ่ังวดัใหม่บ้ำนสวน)	กว้ำง	1.20	-	2.20	เมตร	ยำวรวม	1,103.00	เมตร	พืน้ทีด่�ำเนนิกำรไม่น้อยกว่ำ	1,367.00	ตำรำงเมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	เลขที	่	24/2562เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล	พ.ศ.	2496	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ	(ฉบบัที	่13)	พ.ศ.	2552 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้	 ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	 สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร	 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2561	 -	 2564	 
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ครั้งที่	7/2562		ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	หน้ำ	8	ล�ำดับที่	11

	 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งรำวบันไดอำคำรอเนกประสงค์	 เทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 เลขที่	 4/2562	 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัเิทศบำล	พ.ศ.	2496	และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถงึ	(ฉบบัที	่13)พ.ศ.2552	ต้ังจ่ำยจำกเงนิรำยได้	ปรำกฏตำมยทุธศำสตร์กำรพฒันำกำรบรหิำรจดักำร
องค์กรตำมหลกัธรรมำภบิำล	ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถิน่	พ.ศ.		2561	-	2564	ฉบบัเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง	ครัง้ที	่7/2562	ของเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	หน้ำ	19	ล�ำดบัที	่1 

	 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตดิตัง้ประตแูละรำวบนัไดอำคำรศำลำประชำคม	เทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	รำยละเอยีดตำมแบบแปลนของเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	เลขที	่28/2562 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล	พ.ศ.	2496	และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	13)	พ.ศ.	2552	ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้	ปรำกฏตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล	ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น	พ.ศ.	2561	-	2564	ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ครั้งที่	 7/2562	ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 
หน้ำ	19	ล�ำดับที่	2

	 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงต่อเติมระบบดักไขมันใต้อำคำรศำลำประชำคม	 2	 จุด	 รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 เลขท่ี	 2/2562 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล	พ.ศ.	2496	และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับที่	 13)พ.ศ.2552	ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้	 ปรำกฏตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส่งเสริม
วฒันธรรมกำรท่องเทีย่ว	และฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม	ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถิน่	พ.ศ.	2561	-	2564	ฉบบัเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง	ครัง้ที	่7/2562	ของเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	 
หน้ำ	14	ล�ำดับที่	1

	 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงถนน	คสล.	หนำ	0.15	 เมตร	 ช่วงที่	 1	 ผิวจรำจรกว้ำง	1.60	-	12.50	 เมตร	 ยำวรวม	280.00	 เมตร	พื้นที่ด�ำเนินกำร 
ไม่น้อยกว่ำ	1,130.00	ตำรำงเมตร	ช่วงที่	2	ผิวจรำจรกว้ำง	7.00	เมตร	ยำวรวม	102.50	เมตร	พื้นที่ด�ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ	717.00	ตำรำงเมตรและก่อสร้ำงรั้ว
ทึบ	ยำวรวม	215.00	เมตรรำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	เลขที่	78/2561เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล	พ.ศ.	2496	และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง	(ฉบับที่	13)	พ.ศ.	2552	ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้	ปรำกฏตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภค	และสำธำรณูปกำร	ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น	พ.ศ.	2561	-	2564	ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ครั้งที่	7/2562	ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	หน้ำ	13	ล�ำดับที่	1

	 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อป้ำยประชำสัมพันธ์แอลอีดี	Full	Color	ชนิดภำยใน		จ�ำนวน	1	ป้ำย	มีคุณลักษณะ	ขนำดป้ำยสูง	199	เซนติเมตร	ยำว	295	เซนติเมตร	
หนำ	10	เซนติเมตรขนำดจอแสดงผลสูง	192	เซนติเมตร	ยำว	295	เซนติเมตร	ระยะห่ำงของดวงไฟ	4	มิลลิเมตร	จ�ำนวนดวงไฟทั้งหมด	345,000	ดวง	สีที่แสดงได้ 
ไม่น้อยกว่ำ	 16.7	 ล้ำนล้ำนสี	 ควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ	 800	CDต่อตำรำงเมตร	 ขนำดของแผงแอลอีดี	 16	 X	 16	 เซนติเมตร	 โปรแกรมพร้อมคู่มือกำรใช้งำน	 
เครือ่งควบคมุกำรรบัส่งสญัญำณรบัภำพและข้อมลูติดต้ังพร้อมใช้งำน	เพือ่ใช้ส�ำหรบัแสดงข้อมลูและภำพ	ในอำคำรอเนกประสงค์เทศบำลเมอืงบ้ำนสวน	ซึง่เป็นครภัุณฑ์ 
ที่ไม่มีก�ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์	 ส�ำนักมำตรฐำนงบประมำณ	ส�ำนักงบประมำณ	และมีควำมจ�ำเป็นต้องจัดซื้อตำมรำคำในท้องถิ่น	 โดยประหยัด	 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย	ที่	 มท.0808.2/ว	1989	ลงวันที่	 22	มิถุนำยน	2552	 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้	 ตำมบัญชีครุภัณฑ์	 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น	 
พ.ศ.	2561	-	2564		ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ครั้งที่	7/2562	หน้ำ	32	ล�ำดับที่	11

	 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	 ขนำด	1	ตัน	 จ�ำนวน	1	คัน	มีคุณลักษณะ	ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต�่ำกว่ำ	2,400	ซีซี	 หรือก�ำลังเครื่องยนต์สูงสุด	 
ไม่ต�่ำกว่ำ	110	กิโลวัตต์	ขับเคลื่อน	2	ล้อ	แบบดับเบิ้ลแค็บ	เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ใช้ส�ำหรับติดต่อประสำนงำนทำงรำชกำร	รำยละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่ำวเป็นไปตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์	ส�ำนักมำตรฐำนงบประมำณ	ส�ำนักงบประมำณ	ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้	ตำมบัญชีครุภัณฑ์	ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น	พ.ศ.	2561	-	2564		
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ครั้งที่	7/2562	ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	หน้ำ	34	ล�ำดับที่	14
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โครงการ/รายการล�าดับที่ 	จ�านวนเงินที่โอน งบประมาณหลังโอน ค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ�าปี พ.ศ.2562
ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยูงทอง

	 ในกำรประชุมสภำเทศบำลฯ	ที่ผ่ำนมำ	 ที่ประชุมสภำ 
ได้มมีตอินมุตัโิอนเงนิงบประมำณรำยจ่ำย		ประจ�ำปีงบประมำณ	
พ.ศ.	 2562	 เพื่อน�ำไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่	 ประจ�ำป  ี
งบประมำณ	2562	ครั้งที่	6/2562		โดยมีวงเงินงบประมำณ
ทั้งสิ้น	 19,551,308.00	บำท	 เนื่องจำกมีหลำยหน่วยงำน
แจ้งว่ำยังมีครุภัณฑ์บำงรำยกำรที่จ�ำเป็นต้องใช้และมีโครงกำร 
ในหมวดค่ำทีด่นิและสิง่ก่อสร้ำง	ทีป่รำกฏในแผนพฒันำท้องถิน่	 
(พ.ศ.2561-2564)	 บำงโครงกำรมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน 
ในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนด้ำนบริกำรสำธำรณะ 
ของประชำชนแต่ยงัไม่ได้ตัง้งบประมำณไว้	จงึมคีวำมจ�ำเป็นต้อง
ตั้งงบประมำณเพื่อด�ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำว	 โดยกำร
ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่	ซึ่งแบ่งเป็น	หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง	

จ�ำนวน	12	 รำยกำร	 รำยละเอียดดังนี้	 และเป็นหมวดค่ำครุภัณฑ์	 จ�ำนวน	 
34	รำยกำร	รวมทั้งสิ้น	46	รำยกำร	โดยเป็นอ�ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น	

ซึ่งญัตติดังกล่าวสมาชิกสภาเทศบาล	ได้มีมติในการประชุมสภา	ดังนี้	

ให้ความเห็นชอบ	9	เสียง	ประกอบด้วย
1.		นำยณัชธ์ชำญยุทธ	วิเศษอโสโก	
2.		นำยเดชณรงค์	ไพบูลย์นันทพงศ์	
3.		นำยถำวร	ส�ำรำญ
4.		นำยวิสุทธิ์	รวยรื่น
5.		นำยไพโรจน์	สำมำรถ	
6.		นำยอันน์นุพันธ์	นิลเทศ	
7.		นำยไพโรจน์	วณิชกิตติโชติ	
8.		นำงจิรำพร	เอมเจริญ	
9.		นำยวิโรจน์	เสมอวงษ์

งดออกเสียง	4	เสียง	ประกอบด้วย
1.	 นำยโอภำส	คุณำกรธ�ำรง	
	 (ประธำนสภำ	ประธำนที่ประชุม)	
2.	 นำยวรวิทย์	ไพบูลย์รัตนำกร	
3.	 นำยปัญญำ	วงศ์ขจิตต์	
4.	 นำยวิรัช	เปรมจิต
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	 โครงกำรพลังบ้ำนสวนต่อต้ำนยำเสพติด	 “กิจกรรมสถำนประกอบกำรห่ำงไกลยำเสพ
ติด”	ประจ�ำปี	2562	จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่	14	มีนำคม	2562	มีกำรอบรมให้ควำมรู้กับ
พนักงำน	บรษิทั	ซีอำร์ซไีทวสัด	ุจ�ำกดั	สำขำชลบรีุ	เพือ่เสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่
ของตนเองเกีย่วกบักำรเฝ้ำระวังยำเสพตดิ	และลดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพตดิ 
ในเขตเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 โดยมี	 นำยชัยเดช	 ชิตวิเศษ	 รองนำยกเทศมนตรี	พร้อมด้วย 
คณะผู้บรหิำร	สมำชกิสภำเทศบำล	และหวัหน้ำส่วนรำชกำร	เข้ำร่วมเปิดโครงกำร	และได้รับเกียรติ 
จำก	ร้อยต�ำรวจเอกชำตรี	ปลั่งธรณีพงศ์	มำเป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ในครั้งนี้	

	 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เปิดโครงกำรตลำดสดน่ำซื้อ	 เคียงคู่อำหำรปลอดภัย	
ประจ�ำปีงบประมำณ	2562	เมื่อวันพุธที่	27	มีนำคม	2562	โดยมีนำยจักรวำล	ตั้งประกอบ	
นำยกเทศมนตรี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร	 ประธำนสภำเทศบำล	 สมำชิกสภำเทศบำล	 
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร	 อีกทั้งยังได้รับเกียรติจำกส�ำนักงำนสำธำรณสุข	 จังหวัดชลบุร	ี 
มำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู ้ในครั้งนี้โดยอบรมผู้ประกอบกำรตลำดและผู้ค้ำในตลำดสด 
ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสุขำภิบำลตลำด	 และมำตรฐำนตลำดสดน่ำซื้อของกรมอนำมัย 
และควำมสะอำด	ณ	ห้องประชมุยงูร�ำแพนชัน้	5	อำคำรอเนกประสงค์เทศบำลเมอืงบ้ำนสวน

	 วันจันทร์ที่	25	มีนำคม	2562	นำยจักรวำล	ตั้งประกอบ	นำยกเทศมนตรี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร	
ประธำนสภำเทศบำล	 สมำชิกสภำเทศบำล	 และหัวหน้ำส่วนรำชกำร	 เข้ำร่วมเปิดโครงกำรผู้สูงอำยุ 
สุขภำพดีชีวีมีสุข	 โดยมีกิจกรรมกำรแสดงของโรงเรียนผู ้สูงอำยุสังกัดเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 

กำรให้บริกำรตรวจสุขภำพกับผู้สูงอำยุ	 อีกทั้งยังได้รับเกียรติจำก	 ผศ.ชนวัฒน์	 ศรีพุ่มบำง	 
จำกสถำบันกำรพลศึกษำวิทยำเขตชลบุรีมำเป็นวิทยำกรในกำรบรรยำยให้ควำมรู้เรื่อง	

กำรส่งเสริมสุขภำพกำยและสุขภำพจิตส�ำหรับผู้สูงอำยุ	 ณ	 ศำลำประชำคมเทศบำล
เมืองบ้ำนสวน	 และได้มีกำรจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอำยุสุขภำพดีประจ�ำปี	 2562	 
โดยมีผู้สูงอำยุที่ได้รับคัดเลือกดังนี้

	 วันอังคำรที่	 2	 เมษำยน	 2562	 เจ้ำหน้ำที่
จำกศูนย์บริกำรสำธำรณสุข	 กองสำธำรณสุขและ 
ส่ิงแวดล้อม	 ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้ำนผู ้ป ่วยติดเตียง	 
พร้อมมอบแพมเพิสให้แก่ผู้ป่วย	 โดยได้รับสนับสนุน
งบประมำณจำกกองทุนสวัสดิกำรผู้ป่วยติดบ้ำน 
ตดิเตยีงและผูด้แูลท่ีอยูใ่นเขตเทศบำลเมอืงบ้ำนสวน

	 วันอังคำรที่	 9	 เมษำยน	 2562	 นำยชัยเดช	 ชิตวิเศษ	 รองนำยก 
เทศมนตร	ีเป็นประธำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรและเครอืข่ำยศนูย์พัฒนำ 
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	ครั้งที่	3/2562	ณ	ห้องประชุม
ยูงร�ำแพน	 ชั้น	5	อำคำรอเนกประสงค์เทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 เพ่ือร่วมกัน 
หำแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนและให้เกิดกำรพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ	 
สร้ำงควำมเข้มแข็ง	ต่อเนื่องและย่ังยืน	ตำมระเบียบเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 
ว่ำด้วย	 กำรด�ำเนินงำนศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุเทศบำลเมือง 
บ้ำนสวน	พ.ศ.	2561

ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านผู้ปว่ยติดบ้านติดเตียง โดยกองทุนสวัสดิการผู้ปว่ยติดบ้านติดเตียง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

พลังบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด

ตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย

กิจกรรมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจ�าปี 2562

	 รำงวัลชนะเลิศ		นำงประนอม	แสงประสิทธิ์	อำยุ	92	ปี
	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	นำงอัจฉรำ	เอี่ยมแสง	อำยุ	78	ปี
	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	นำงนงเยำว์	แก้วทิพยเนตร	อำยุ	83	ปี
	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	นำงวนิดำ	อำจวำรินทร์		อำยุ	88	ปี
	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	4	นำยสุนทร	จันทรสิงห์	อำยุ	88	ปี
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สร้างจิตส�านึกทีด่ีให้กับสถานประกอบการ ร่วมลดมลพิษเพ่ือสุขภาพ

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ 
ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.O

โครงการเมืองบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง 
พร้อมบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

	 โครงการลดมลพิษจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู ้ความเข้าใจในการสร้างจิตส�านึกที่ดีให้กับผู ้ประกอบ
การสามารถดูแลสถานที่ประกอบกิจการการค้าให้ถูกสุขลักษณะตาม
หลักสุขาภิบาล	 การจัดการด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ผู้ประกอบการ
และสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	 มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน	 โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธท่ี	 
10	เมษายน	2562	มนีายชยัเดช	ชติวเิศษ	รองนายกเทศมนตร	ีพร้อมด้วยคณะ 
ผูบ้รหิาร	ประธานสภาเทศบาล	สมาชกิสภาเทศบาล	และหวัหน้าส่วนราชการ	 
เข้าร่วมเปิดโครงการ	 ซึ่งได้รับเกียรติจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชลบรุมีาเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรูก้บัผูป้ระกอบการค้าจ�านวน	80	คน	 
ณ	ห้องประชมุยงูร�าแพน	ชัน้	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมอืงบ้านสวน

	 งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ	ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข	 จัดโครงกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพ	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 2562	 ระหว่ำงวันที่	 22-	 23	 เมษำยน	 2562	 
โดยมีกิจกรรมพัฒนำศักยภำพกองทุนฯ	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำรด�ำเนินงำนกองทุน/ 
กำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรกองทุน	 เพื่อน�ำไปต่อยอดและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของกองทุน
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	โดยจัดกิจกรรมขึ้น	ณ	ไก่แบ้	ฮัท	รีสอร์ท	เกำะช้ำง	จ.ตรำด

	 วันพฤหัสบดีที่	28	เมษำยน	2562	นำยชัยเดช	
ชิตวิเศษ	รองนำยกเทศมนตรี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร	
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร	 ร่วมต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 
จำกองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลหน้ำพระธำต	ุอ�ำเภอพนสันคิม	 
จงัหวดัชลบรุนี�ำคณะเข้ำอบรมและศกึษำดงูำนโรงเรยีน
ผู้สูงอำยุต�ำบลบ้ำนสวน	 โดยลงพื้นที่และร่วมกิจกรรม 
ในโรงเรียนผู้สูงอำยุ	หมู่	2	ส�ำนักชีนำรีวงศ์

	 นำยชัยเดช	 ชิตวิเศษ	 รองนำยกเทศมนตรี	 พร้อมด้วยหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำร	 และพนักงำนกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เข้ำร่วม
โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพบคุลำกรมุง่สูค่วำมเป็นเลศิในยคุไทยแลนด์	4.0 
ประจ�ำปีงบประมำณ	2562	ระหว่ำงวนัที	่27	-	28	เมษำยน	2562	เพือ่ให้ 
บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพของตนเองและสำมำรถน�ำมำปรับใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ให้เกิดทักษะกำรสื่อสำร
มีกำรประสำนงำนที่ดีและกำรท�ำงำนเป็นหมู่คณะ	น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ 
ขององค์กรอย่ำงยั่งยืนและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	 ท�ำให้เกิดควำมสุข 
ในกำรปฏิบัติงำนและประชำชนที่มำรับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ	 โดย 
มีกำรอบรมและศึกษำดูงำนบุคลำกรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	 
เข้ำร่วมโครงกำร	จ�ำนวน	50	คน	ณ	โรงแรมแหลมเสด็จ	บูรพำ	บีช	รีสอร์ท	
จังหวัดจันทบุรี

	 วนัศกุร์ที	่25	เม.ย.62	กองสำธำรณสขุและสิง่แวดล้อม	จดักิจกรรมส่งเสริมสิง่แวดล้อมในชมุชน	
ภำยใต้โครงกำรบ้ำนสวนเมอืงสะอำด	หน้ำบ้ำน	น่ำมอง	พร้อมบริหำรจดักำรขยะ	อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	
ภำยใต้หลกั	3ช.	ใช้น้อย	ใช้ซ�ำ้	และน�ำกลบัมำใช้ใหม่	เพือ่เป็นกำรส่งเสรมิกำรลดปรมิำณขยะมลูฝอย
จำกแหล่งก�ำเนดิและให้ประชำชนในเขตชมุชนของเทศบำล	ได้มส่ีวนร่วมในกำรรักษำสิง่แวดล้อมและ 
พัฒนำชุมชนของตนเอง	 โดยจัดอบรมให้ควำมรู้เชิงวิชำกำร	 เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย	 
ให้แก่แกนน�ำชุมชนทั้ง	46	ชุมชน	 โดยมี	นำยจักรวำล	ตั้งประกอบ	นำยกเทศมนตรีเมืองบ้ำนสวน	 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร	 ประธำนสภำเทศบำล	 สมำชิกสภำเทศบำล	 และหัวหน้ำส่วนรำชกำร	 
เข้ำร่วมเปิดโครงกำร	 และได้รับเกียรติจำกทีมวิทยำกรเทศบำลเมืองแสนสุข	 ที่มำอบรมให้ควำมรู้ 
ในครั้งนี้	ณ	ห้องประชุมยูงร�ำแพน	ชั้น	5	อำคำรอเนกประสงค์เทศบำลเมืองบ้ำนสวน

	 วันศุกร์ที่	 29	 มี.ค.	 2562	 รับกำรตรวจประเมินมำตรฐำน	 คุณภำพระบบบริกำรอนำมัย 
สิง่แวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	Environmental	Health	Accreditation	:	EHA	เรือ่ง	กำรจดักำร
สขุำภบิำลอำหำรในตลำดและผ่ำนกำรประเมนิระดบัเกยีรตบิตัร	โดยคณะกรรมกำรจำกสำธำรณสขุ
จังหวัดชลบุรี

รับมอบเกียรติบัตรการตรวจประเมินมาตรฐาน EHA 
จากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
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	 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	 ได้ให้บริกำรประชำชน 
ในเขตเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน 
ท่ีได ้รับควำมเดือดร้อนจำกเหตุสำธำรณภัยท่ัวไปท่ีจะเกิดขึ้น 
ในชีวิตประจ�ำวัน	 เช่น	 ก�ำจัดสัตว์อันตรำยที่เข้ำไปในบ้ำนเรือน 
หรือท่ีพักอำศัยของประชำชน	 ตัดต้นไม้ใหญ่ท่ีรุกล�้ำเขตบ้ำนเรือน 
และบดบังทัศนียภำพโดยรอบ	 รวมไปถึงกำรระงับเหตุไฟไหม้	 และ 
กำรใหบ้ริกำรในด้ำนอื่นๆ	อีกหลำยด้ำน	เช่น	ฉีดล้ำงท�ำควำมสะอำด 
ถนนให้กับชุมชน	

	 นำยจักรวำล	 ต้ังประกอบ	นำยกเทศมนตรี	 พร้อมด้วยคณะ
ผู ้บริหำร	 ประธำนสภำเทศบำล	 สมำชิกสภำเทศบำล	 หัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำร	 และพนักงำนเทศบำล	 ร่วมท�ำบุญเล้ียงพระและ 
ถวำยอำหำรเพลแด่พระภิกษุสงฆ์	 จ�ำนวน	 9	 รูป	 เนื่องในวันที	่ 
24	 เมษำยนของทุกปี	 ได้ก�ำหนดให้เป็น	 “วันเทศบำล”	 เชิดชู 
ควำมส�ำคัญกำรปกครองท ้องถิ่น 	 และร�ำลึกถึงควำมส�ำคัญ	 
ควำมเป็นมำของกำรก่อก�ำเนิดเทศบำล	 เพื่อให้พนักงำนทุกคน 
ได ้ เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรปกครองท้องถิ่น	 โดยเฉพำะ 
กำรปกครองในรูปแบบที่ใกล้ชิดประชำชนมำกที่สุด	 เพรำะเป็น 
กำรปกครองที่มำจำกประชำชน	โดยประชำชน	และเพื่อประชำชน

	 งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั	ตัง้จดุให้บรกิำรประชำชน	
ระหว่ำงวันที่	11-17	 เมษำยน	2562	บริเวณสี่แยกไฟแดงทุ่งสระ	 
ถนนเล่ียงเมืองชลบุรี	 เพื่อบริกำรแนะน�ำข้อมูลเส้นทำงจรำจร	
สภำพกำรจรำจรบนท้องถนน	 ให้ประชำชนที่สัญจรผ่ำนเส้นทำง 
ในเขตเทศบำลเมอืงบ้ำนสวนได้รบัควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำง 
โดยมีนำยชัยเดช	 ชิตวิเศษ	 รองนำยกเทศมนตรี	 พร้อมด้วยคณะ 
ผูบ้รหิำร	สมำชกิสภำเทศบำล	และหวัหน้ำส่วนรำชกำร	ร่วมตรวจเยีย่ม 
จุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์

ติดตัง้สัญญาณไฟกะพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลร่มไม้

ลงพ้ืนทีส่�ารวจและเปลีย่นแบตเตอรีไ่ฟกะพริบทีเ่สือ่มสภาพ บริเวณเขตพ้ืนทีเ่ทศบาล

ตีเส้นแบ่งช่องจราจร บริเวณถนนเศรษฐกิจ

ตีเส้นแบ่งช่องจราจร บริเวณถนนบ้านสวน – เลีย่งเมือง 1O       ติดปา้ยห้ามจอด บริเวณซอยพงษ์ประเสริฐ 
ต�าบลบ้านสวน อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

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

ทม.บ้านสวนจัดท�าบุญเลี้ยงพระ
เนื่องในวันเทศบาล

ตั้งจุดให้บริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพ้ืนที่
ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในชุมชน

	 	 เจ้ำหน้ำท่ีเทศกจิลงพืน้ทีต่รวจสอบควำมเรยีบร้อยภำยในชมุชนตำมทีไ่ด้รบัแจ้งเรือ่งร้องเรยีน	รวมไปถงึกำรด�ำเนินกำร 
ปรบัปรงุแก้ไขกำรบริกำรสำธำรณะ	เช่น	กำรเปล่ียนแบตเตอรีสั่ญญำณไฟกะพรบิ	ตเีส้นชะลอควำมเรว็	เป็นต้น	เพือ่ให้เป็นไป 
ตำมระเบยีบและข้อบงัคบัตำมกฎหมำย	เพือ่ควำมปลอดภยัและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของชมุชน		และอ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้แก่ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	โดยมีกำรลงพื้นที่ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ให้บริการ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
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รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างปรับปรุงเร่งด่วน 
เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตบ้านสวน

 โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนแอสฟัลท์คอนกรตีพร้อมปรบัปากบ่อพกั ซอยบ้ำนสวน	-	สขุมุวทิ	13	
(วิรัชศิลป์)	หมู่ที่	2,3	ต�ำบลบ้ำนสวน	ซึ่งด�ำเนินกำรก่อสร้ำงไปแล้ว	60	%	 เป็นกำรก่อสร้ำงปรับปรุง
พื้นผิวจรำจรและปำกบ่อพัก	 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในกำรสัญจรไปมำจำกสำเหตุพื้นผิวจรำจรขรุขระ	
หรือกำรช�ำรุดของปำกบ่อพัก	 เป็นกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	 หนำ	0.05	 เมตร	
ผิวจรำจรกว้ำง	4.10	–	21.25	เมตร	ยำวรวม	397.00	ตำรำงเมตร	หรือพื้นที่ด�ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ	
4,659.00	ตำรำงเมตร	และปรับปำกบ่อพัก	จ�ำนวน	72	บ่อ	พร้อมฝำเหล็กหล่อ	จ�ำนวน	72	ฝำ	ใน
วงเงินงบประมำณ	2,338,000.-	บำท

 โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า	 คสล.	 ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 (แห่งที่	 1)	 
หมู่ที่	 2	 ต.บ้ำนสวน	 ในวงเงินงบประมำณ	 2,826,000	 บำท	 ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร 
ก่อสร้ำงปรบัปรงุ	กำรก่อสร้ำงท่อระบำยน�ำ้นี	้เป็นกำรเร่งกำรระบำยน�ำ้ทีมี่ผลกระทบมำจำกปริมำณน�ำ้ 
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงหน้ำฝน	 และป้องกันน�้ำที่จะท่วมขังบนผิวจรำจรบริเวณฝั่งตรงข้ำมของศูนย์ป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัย	(แห่งที่	1)	เพื่อควำมสะดวกและปลอดภัยใจกำรสัญจรไปมำของประชน

	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้า	 คสล.	 รูปตัวยู	บริเวณซอยบ้ำนสวน	 –	 เศรษฐกิจ	 30	 
(หมูบ้่ำนเพชรวลิล่ำ)	ถึงรำงระบำยน�ำ้เดมิ	หมูท่ี่	6	ต.บ้ำนสวน	ซึง่ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 
ทั้งนี้กำรปรับปรุงรำงระบำยน�้ำ	คสล.	รูปตัวยู	บริเวณดังกล่ำว	เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำยน�้ำ 
ระยะยำว	อีกทั้งในช่วงหน้ำฝนที่จะมีปริมำณน�้ำสูงขึ้น	ก่อให้เกิดปัญหำน�้ำท่วมขังได้	เป็นกำรปรับปรุง 
รำงระบำยน�้ำ	 คสล.	 รูปตัวยู	 ขนำดกว้ำง	 5.00	 เมตร	 ยำว	 27.75	 เมตร	 ในวงเงินงบประมำณ	
1,700,000	บำท

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	 คสล.	 พร้อมปรับปากบ่อพัก	 ซอยบ้ำนสวน	 –	 เศรษฐกิจ	 30	 
(ซอย	12)	หมู่ที่	6	ต.บ้ำนสวน	ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว	โดยมีปริมำณงำนก่อสร้ำงดังนี้	
ก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยผิวจรำจร	คสล.	หนำ	0.15	เมตร	ช่วงที่	1	ผิวจรำจรกว้ำง	0.80	–	2.20	เมตร	
ยำวรวม	182.00	เมตร	หรอืพืน้ทีด่�ำเนนิกำร		ไม่น้อยกว่ำ	249.00	ตำรำงเมตร	ช่วงที	่2	ผวิจรำจรกว้ำง	
0.70–	3.00	เมตร	ยำวรวม	312.00	เมตร	หรือพื้นที่ด�ำเนินกำร	ไม่น้อยกว่ำ	348.00	ตำรำงเมตร 
และปรับปำกบ่อพักจ�ำนวน	 32	 บ่อ	 พร้อมฝำเหล็กหล่อจ�ำนวน	 32	 ฝำ	 ในวงเงินงบประมำณ	
908,000.-	 บำท	 เพื่อขยำยเส้นทำงกำรสัญจร	 และเพื่อปรับปรุงปำกบ่อพักและฝำเหล็กหล่อ 
จำกเดิมที่ช�ำรุดเสียหำย	อำจก่อให้เกิดอันตรำยกับผู้ใช้เส้นทำงสัญจรไปมำได้

รายงานความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน�้าประปาในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

 1.	 โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปา	 บริเวณซอยบ้ำนสวน	 -	 เขำน้อย	 23	หมู่ที่	 7	 
ต�ำบลบ้ำนสวนในวงเงินงบประมำณ	 384,000	 บำท	 ทำงเทศบำลได้ว่ำจ้ำง	 ผู ้รับจ้ำงจำก 
บริษัท	 แอคคอม	 เอ็นจิเนียริ่ง	 แอนด์	 คอนสตรัคชั่น	 จ�ำกัด	 เป็นผู้ด�ำเนินกำร	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำง 
กำรท�ำสัญญำกับผู้รับจ้ำง

 2.	 โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปา	 บริเวณซอยบ้ำนสวน	 -	 หนองข้ำงคอก	 2	 
เชื่อมซอยบ้ำนสวน	-	สุขุมวิท	20	หมู่ที่	 4	 ต�ำบลบ้ำนสวน	 ในวงเงินงบประมำณ	150,000	บำท	 
ทำงเทศบำลได้ว่ำจ้ำง	 ผู้รับจ้ำงจำก	 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด	 อ.กำรประปำ	 เป็นผู้ด�ำเนินกำร	 ซึ่งขณะนี้ 
	อยู่ระหว่ำงกำรท�ำสัญญำกับผู้รับจ้ำง
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รายละเอียดรายรับ ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ  วันที่  30  เมษายน  2562

ณ  วันที่  30  เมษายน  2562

เงนิเดอืนฝ่ายการเมอืง,  3,638,491.43 , 2%

เงนิเดอืนขา้ราชการ,  15,863,563.84 , 10%

คา่จา้งประจํา,  1,032,790.00 , 1%

คา่จา้งพนักงานจา้ง,  40,036,038.36 , 26%

คา่ตอบแทน,  1,440,532.50 , 1%

คา่ใชส้อย,  14,097,261.95 , 9%

คา่วัสด,ุ  8,798,870.22 , 6%

คา่สาธารณูปโภค,  2,812,834.75 , 2%

เงนิอดุหนุน,  15,772,671.75 , 10%

รายจ่ายอื�น,  -   , 0%

งบกลาง,  52,064,285.99 , 33%

คา่ครภุัณฑ ์,  92,440.00 , 0%

คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง,  -   , 0%
เงนิอดุหนุนระบวัุตถปุระสงค/์

เฉพาะกจิ,  266,554.18 , 0%

รายจา่ย  ณ  วันที�  30  เมษายน  2562

ภาษี
อากร,  51,015,464.61 , 14%

คา่ธรรมเนยีม  คา่ปรับ ใบอนุญ
าต,  

4,687,106.65 , 1%

รายไดจ้ากท
รัพ

ยส์นิ,  
4,677,886.05 , 1%

รายไดเ้บ็ดเตล็ด,  900,242.00 , 
0%

รายไดจ้ากท
นุ,  -   , 0%

ภาษี
จัดสรร,  212,123,779.44 , 

56%

เงนิอดุห
นุนท

ั�วไป,  
103,649,285.00 , 27%

เงนิอดุห
นุนท

ั�วไประบวุัตถปุระสงค,์  
324,691.27 , 0%

เงนิอดุห
นุนเฉพ

าะกจิ,  
1,885,884.00 , 1%

รายรับ
  ณ

  วันท
ี�  30  เมษ

ายน  2562

รายรับ ณ วันที ่3O เมษายน 2562

เงินอุดหนุนทั่วไป
103,649,285.00	,	27%

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ระบุวัตถุประสงค์
324,691.27	,	0%

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
1,885,884.00	,	1%

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง		
-	,	0%

เงินเดือนฝ่ำยกำรเมือง
3,638,491.43	,	2%

เงินเดือนข้ำรำชกำร		 
15,863,563.84	,	10%

ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง 
40,036,038.36	,	26%

ค่ำตอบแทน
1,440,532.50	,	1%

ค่ำใช้สอย
14,097,261.95	,	9%

ค่ำวัสดุ
8,798,870.22	,	6%

รำยจ่ำยอื่น
-	,	0%

งบกลำง
52,064,285.99	,	33%

ค่ำครุภัณฑ์	
92,440.00	,	0%

เงินอุดหนุน	
15,772,671.75	,	10%

ค่ำจ้ำงประจ�ำ
1,032,790.00	,	1%ภำษีอำกร

51,015,464.61	,	14%

ค่ำธรรมเนียม		ค่ำปรับ	ใบอนุญำต
4,687,106.65	,	1%

รำยได้จำกทรัพย์สิน
4,677,886.05	,	1%รำยได้เบ็ดเตล็ด

900,242.00	,	0%
รำยได้จำกทุน

-	,	0%

ภำษีจัดสรร
212,123,779.44	,	56%

รายจ่าย ณ วันที ่3O เมษายน 2562

ต.ค.	61

พ.ย.	61

ธ.ค.	61

ม.ค.	62

ก.พ.	62

ม.ีค.-62

เม.ย.-62

รบัจรงิตัง้แต่ต้นปี

งบประมำณตัง้ไว้

ผลต่ำงจำกงบประมำณ

ช่วงเวลำรับเงิน ภำษีอำกร
ค่ำธรรมเนียม	

ค่ำปรับ
และใบอนุญำต

รำยได้
จำกทรัพย์สิน

รำยได้
จำกทุน

รำยได้เบ็ดเตล็ด ภำษีจัดสรร

รำยกำร	(หมวด)	ตำมเทศบัญญัติ นอกงบประมำณ

ยอดรวมรำยรับคิดเป็นร้อยละ	73.96	ของเทศบัญญัติ	(ไม่รวมเงินนอกงบประมำณ)

เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้นรวมรับตำม
เทศบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ

	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	

	70,230,257.31	

	31,424,827.45	

	18,079,631.51	

	93,383,956.20	

	58,010,010.29	

	40,903,306.95	

	65,021,774.04	

	377,053,763.75	

	509,803,500.00	

-132,749,736.25	

	62,332.76	

	138,500.00	

	188,500.00	

	1,629,013.09	

	735,204.19	

	1,009,428.35	

	914,907.66	

	4,677,886.05	

	17,455,000.00	

-12,777,113.95	

	-			

	-			

	1,885,884.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	1,885,884.00	

	-			

	1,885,884.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-		

	-			

	-			

	-			

	200,000.00	

-200,000.00	

	27,695,833.03	

	29,480,729.10	

	16,443,456.99	

	45,807,947.22	

	30,853,613.52	

	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	

	629,925.00	

	48,945.00	

	34,725.00	

	25,145.00	

	45,802.00	

	32,075.00	

	83,625.00	

	900,242.00	

	1,950,000.00	

-1,049,758.00	

	70,230,257.31	

	31,563,874.54	

	19,965,515.51	

	93,473,663.29	

	58,010,010.29	

	40,941,106.95	

	65,079,911.13	

	379,264,339.02	

	498,383,500.00	

	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	

	-			

	139,047.09	

	-			

	89,707.09	

	-			

	37,800.00	

	58,137.09	

	324,691.27	

	-			

	324,691.27	

ช่วงเวลำเบิกจ่ำย
ฝ่ำย

กำรเมือง
ลูกจ้ำง
ประจ�ำ

ข้ำรำชกำร ภำรกิจ-ทั่วไป
ค่ำใช้สอยค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ

งบบุคลำกร งบด�ำเนินกำร

กำรเบิกจ่ำย

เงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ�ำ ค่ำจ้ำงชั่วครำว

งบลงทุน

ค่ำสำธำรณูปโภค เงินอุดหนุน
รวม

รำยจ่ำยอื่น งบกลำง ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำที่ดิน

และสิ่งก่อสร้ำง

ยอดรวมค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นร้อยละ	30.53		ของเทศบัญญัติ	(ไม่รวมเงินนอกงบประมำณ)

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ
266,554.18	,	0%

ค่ำสำธำรณูปโภค	
2,812,834.75	,	2%

ภำษีโรงเรือน ภำษีป้ำย ภำษีท้องที่

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

	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	

13
13
13

196
434
	302
86	

1,057		

17
10
6

817
989
419
387

	2,645	

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

	30,935	

4,573
4,622
4,495
5,949
	7,048	
	5,563	
	5,062	

	37,312	

	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	

	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	

	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	

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

21,102,201.58
10,447,215.42
9,397,510.98

	53,725,636.61	
ภำษีโรงเรือน ภำษีป้ำย ภำษีท้องที่

ค่ำธรรมเนียม
เก็บขยะ

7,196,492.20	

	41,885,349.01	

2,675	
1,057	 	2,645	 	30,935	

	1,931,475.40	
2,712,320.00	

จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนรำย

45,000,000.00	

20,000,000.00	

10,000,000.00	

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ  2562

	406,105.31	

	347,528.65	

	379,247.70	

	546,753.12	

	182,167.88	

	855,593.92	

	95,438.17	

	2,812,834.75	

	7,069,400.00	

-4,256,565.25	

	147,150.00	

	147,150.00	

	147,150.00	

	147,150.00	

	147,150.00	

	147,150.00	

	149,890.00	

	1,032,790.00	

	2,005,440.00	

-972,650.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	130,000.00	

-130,000.00	

	-			

	85,476.00	

	344,640.00	

	183,410.00	

	340,120.00	

	265,446.50	

	221,440.00	

	1,440,532.50	

	11,913,900.00	

-10,473,367.50	

	-			

	-			

	21,450.00	

	-			

	6,500.00	

	1,990.00	

	62,500.00	

	92,440.00	

	26,844,072.00	

-26,751,632.00	

	42,218.20	

	1,619,709.46	

	3,059,650.81	

	2,980,857.19	

	1,850,813.13	

	1,797,782.82	

	2,746,230.34	

	14,097,261.95	

	52,407,665.29	

-38,310,403.34	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	113,147,050.00	

-113,147,050.00	

	3,240.00	

	895,053.68	

	645,649.94	

	1,346,051.04	

	2,018,998.87	

	1,833,451.65	

	2,056,425.04	

	8,798,870.22	

	25,788,620.00	

-16,989,749.78	

15,503,084.83		

27,889,992.37		

25,738,193.57		

21,981,612.39		

19,426,722.49

	20,144,829.00	

	24,965,346.14	

	155,649,780.79	

	509,803,500.00	

-354,153,719.21	

	5,621,931.60	

	5,593,980.00	

	5,747,602.11	

	5,749,674.84	

	5,738,417.14	

	5,814,132.84	

	5,770,299.83	

	40,036,038.36	

	79,194,360.00	

-39,158,321.64	

	6,568,813.27	

	6,621,529.27	

	11,159,412.37	

	6,465,929.27	

	6,359,873.27	

	6,388,151.27	

	8,500,577.27	

	52,064,285.99	

	107,794,420.00	

-55,730,134.01	

	2,186,006.45	

	2,194,100.00	

	2,183,002.41	

	2,221,166.93	

	2,314,710.00	

	2,322,150.00	

	2,442,428.05	

	15,863,563.84	

	48,044,080.00	

-32,180,516.16	

	-			

	9,824,449.31	

	1,512,485.00	

	1,813,000.00	

	-			

	210,800.00	

	2,411,937.44	

	15,772,671.75	

	27,886,732.71	

-12,114,060.96	

ต.ค.	61

พ.ย.	61

ธ.ค.	61

ม.ค.	62

ก.พ.	62

ม.ีค.-62

เม.ย.-62

จ่ำยรวมตัง้แต่ต้นปี

งบประมำณตัง้ไว้

ผลต่ำงจำกงบประมำณ

	527,620.00	

	561,016.00	

	537,903.23	

	527,620.00	

	467,972.20	

		508,180.00	

	508,180.00	

	3,638,491.43	

	7,577,760.00	

-3,939,268.57	

เงินนอกงบประมำณ(อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ)

กำรเบิกจ่ำย

รวมทั้งสิ้น

งบกลำง

เงินเดือน

(ฝ่ำยประจ�ำ)

ข้ำรำชกำร
ค่ำครุภัณฑ์

ค่ำที่ดิน

และสิ่งก่อสร้ำง

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ 2562
ณ  วันที่  30  เมษายน  2562

	-			

	-			

	-			

	-			

	30,400.00	

	-			

	-			

30,400.00	

	-			

	30,400.00	

	-			

	52,240.00	

	26,120.00	

	-			

	-			

	39,180.00	

	-			

117,540.00	

	-			

	117,540.00	

	-			

	39,538.06	

	19,769.03	

	19,769.03	

	19,769.03	

	19,769.03	

	-			

118,614.18	

	-			

	118,614.18	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

-

-

	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	

	-			
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เทศบาลเมืองบ้านสวน เตรียมความพร้อมการจัดเก็บ
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

ติดต่อสอบถามที่ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน
โทร. 081-359-1989, 038 - 184555 ต่อ 5

สามารถบริจาคส่ิงของได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ท่านที่ต้องการบริจาคส่ิงของ แต่ไม่สามารถน�าของมาได้ 
โทร. 090-720-4683, 083-668-0951,088-730-7565

ขอเชิญร่วมบริจาคส่ิงของเหลือใช้ทุกชนิด
เพ่ือจัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล”

(เครื่องใช้ไฟฟา้, เฟอร์นิเจอร์, เส้ือผ้า, รองเท้า, หนังสือและของใช้อื่น ๆ ที่ท่านไม่ใช้แล้ว)

เทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับ มูลนิธิวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี
เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

ขอเชิญผู้มีสัตว์เลี้ยง น�ำสุนัข - แมว 
ท�ำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ

***เฉพำะเขตเทศบำลเมืองบ้ำนสวน***

จัดท�ำโครงกำรจัดกำรขยะแบบกำรมีส่วนร่วม 
ประจ�ำปีงบประมำณ 2562

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
โทร : 038 - 184555 ต่อ 555 หรือ 081 - 3591989

สถานที่
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 4

วัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5
บ้านพักต�ารวจ หมู่ที่ 8

ที่ท�าการชุมชนบ้านห้วยทวน หมู่ที่ 3

วัน เดือน ปี
5 ก.ค. 2562
11 ก.ค. 2562
18 ก.ค. 2562
25 ก.ค. 2562

ครั้งที่
1.
2.
3.
4.

ช่วยพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับร้านค้ามากยิ่งขึ้น

จดทะเบียนแล้ว
ไม่โดนโทษปรับตามกฎหมาย

ยอดขายเติบโตขึ้น

ร้านค้าได้รับการรับรอง
โดย กระทรวงพาณิชย์

จะดีอย่างไร
ถ้าร้านค้าจดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
	 คือ	 บุคคลธรรมดำและนิติบุคคลที่มีสถำนประกอบกำรตั้งอยู ่ในประเทศไทย	 
ซึ่งประกอบพำณิชยกิจในเชิงพำณิชย์อันเป็นอำชีพปกติ		ดังนี้
 	 ซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำรผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต	ได้แก่	บุคคล 
ที่มีเว็บไซต์เพื่อท�ำกำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำร
 	 บริกำรอินเทอร์เน็ต		(ISP	:	Internet	Service	Provider)
 	 	ให้เช่ำพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย	(Web	Hosting)
 	 บริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำร	
โดยวธิกีำรใช้สือ่อเิลก็ทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็		
(E-Marketplace)

ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน 

ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เวลา 13.00 น. ร่วมฟงัธรรมบรรยาย 

โดย พระราชธรรมนิเทศ พระพยอม กลฺยาโณ 

เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี

รณรงค์ร่วมกันใช้ BIO DIESEL 
พลังงานสะอาดใกล้ตัวคุณ

“มาร่วมกันใช้พลังงานสะอาดรักษาส่ิงแวดล้อม
และส่งเสริมอาชีพให้พ่ีน้องชาวเกษตรกรไปด้วยกัน”

	 รู้หรือไม่ว่ำ	 “ไบโอดีเซล”	 ไม่ได้ช่วยแค่ด้ำนพลังงำนกำรผลิตและ 

ใช้ประโยชน์จำก	ไบโอดีเซล	ยังส่งผลดีในด้ำนอื่นๆ	ด้วยเช่นกัน

	 ไบโอดีเซล	เป็นเชือ้เพลงิเหลวทีใ่ช้งำนได้เหมอืนน�ำ้มนัดเีซลธรรมดำ	

แต่ผลติจำกวสัดทุำงชวีภำพ	ทีเ่รยีกว่ำ	“Bio”	จงึได้ชือ่ว่ำ	“ไบโอดเีซล”	ซึง่ผลติ
มำจำกน�้ำมันพืช	น�้ำมันประกอบอำหำรที่ใช้แล้ว	และไขมันจำกสัตว์มำผ่ำน 

กระบวนกำรทำงเคมี	 กลำยเป็นไบโอดีเซล	 ซึ่งไบโอดีเซลนั้น	 มีประโยชน ์

ในด้ำนต่ำงๆ	ดังนี้

 ด้านสิ่งแวดล้อม	ช่วยลดมลพิษในอำกำศ	และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

 ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์	ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ของเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น

 ด้านเศรษฐศาสตร์	ช่วยลดกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบจำกต่ำงประเทศ	และช่วยสร้ำงงำนในชนบท

 ด้านการผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ	สำมำรถช่วยลดควำมไม่สมดุลด้ำนกำรผลิตของโรงกลั่น

BIO

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล 

“บ้านสวนคัพ” ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 
ณ สนามฟุตซอลบราเธอร์พลัส (สนามหญ้าเทียม) 
ซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 2 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

ในวันที่ 2O – 21 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562 
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ชั้น 4 กองการศึกษา

ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภทเยาวชนทั่วไป รุ่นอายุ 10 – 12 ปี
2. ประเภทเยาวชนทั่วไป รุ่นอายุ 13 – 15 ปี
3. ประเภทประชาชนทั่วไป
4. ประเภทอาวุโส รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www. Bansuan.go.th 
ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ : การแข่งขันฟุตซอล “บ้านสวนคัพ” ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : 038 - 184555 ต่อ 6

ตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง	พ.ศ.	2562	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	13	มีนำคม	2562

โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่ส�ารวจตั้งแต่	วันที่	7	ธันวาคม	2561
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ฝา่ยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส�านักการคลัง : O38 - 184561

และเริ่มท�าการจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
*มำตรำที่	3	ให้ยกเลิก	พรบ.ภำษีโรงเรือนและที่ดิน	พ.ศ.	2475,	พรบ.และที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2475 

โดยประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี	คือเจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมส�าหรับการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้ลงพ้ืนที่ส�ารวจข้อมูล
 	 ส�ำเนำบัตรประชำชน			 	 	 	 ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

 	 โฉนดที่ดินทุกแปลง	 	 	 	 ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร

 	 แบบแปลนสิ่งปลูกสร้ำง	(ถ้ำมี)	 	 	 เอกสำรอื่นซึ่งแสดงควำมเป็นเจ้ำของ
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ส�ำนักงำนเทศบำลเมืองบ้ำนสวน
ถนนพระยำสัจจำ	ต�ำบลบ้ำนสวน	
อ�ำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำตเลขที่	121/2543

ปณ.บำงปลำสร้อย

อัตราคาบริการรถสุขา ทม.บานสวน
อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล

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

	 วันเสำร ์ที่ 	 13	 เมษำยน	 2562	 เวลำ	 13.00	 น.	 
เทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 น�ำโดยนำยชัยเดช	 ชิตวิเศษ	 และ 
นำยมนัส	 เดชชีวะ	 รองนำยกเทศมนตรี	 พร้อมด้วยสมำชิก 
สภำเทศบำล	 หัวหน้ำส่วนรำชกำร	 และพนักงำนเทศบำล	 
รวมถึงประชำชนในเขตเทศบำลเมืองบ้ำนสวน	 ร่วมขบวนแห ่
งำนนมสักำรพระพทุธสหิงิค์มิง่มงคลสริินำถ	ในประเพณีสงกรำนต์ 
จังหวัดชลบุรี	 ประจ�ำปี	 2562	 โดยทุกปีจะมีกำรอัญเชิญ 
พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินำถแห่รอบเมืองเพื่อให้ประชำชน 
ได้สรงน�ำ้และสกักำระเป็น	สริิมงคล	และเป็นกำรอนรัุกษ์วฒันธรรม
ประเพณีไทยในช่วงสงกรำนต์ให้แก่เยำวชนรุ่นหลังได้สืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ถูกต้อง	 โดยกิจกรรมเดินขบวนแห่ 
ในครั้งนี้มีทั้งหน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุร ี
ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมเป็นอย่ำงมำก

	 วันพุธที่	 17	 เมษำยน	 2562	 เวลำ	 07.00	 น.	 
นำยจักรวำล	 ต้ังประกอบ	นำยกเทศมนตรี	พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิำร	หวัหน้ำส่วนรำชกำร	และพนกังำนเทศบำล	
ร่วมงำนประเพณีก่อพระทรำยวันไหลบำงแสน	 ระหว่ำง 
วันที่	 16-17	 เมษำยน	 ประจ�ำปี	 2562	 และเข้ำร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬำพื้นบ้ำน	เช่น	ช่วงร�ำ	ชักเย่อ	วิ่งเปี้ยว	
โดยได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	กำรแข่งขันวิ่งเปี้ยว	
ประเภทประชำชนทั่วไป	ทีมหญิง	ณ	ชำยหำดบำงแสน

เทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมขบวนแห่งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์มิง่มงคลสิรินาถ 
ประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรี 

ร่วมงานก่อพระทรายวันไหลบางแสนประเพณีไทยประจ�าท้องถิน่ ประจ�าปี 2562

ติดต่อเทศบาลเมืองบ้านสวน 038 - 184555


