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www.bansuan.go.th  นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลนตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

“ตู้ปันสขุ ไม่ปัน เสีย่ง”
ด้วย 5 มาตรการหลัก

หากของหมดตู ้ ให้ท�าความสะอาดด้วยผ้าเช็ดแอลกอฮอล์ 
   แล้วค่อยน�าของไปวาง
ข้อส�าคัญ  เว้นระยะห่างกันไม่ให้เกิดความแออัด

ผู้ให้
 มือสะอาด
 สวมหน้ากาก
 น�าของวาง

ผู้รับ
 มือสะอาด

 สวมหน้ากาก 
 ยืนรอคิว

 โดยเว้นระยะห่าง

ศูนย์ข้อมูล
COVID-19

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร

ข้อมูลโดย : กรมอนามัย www.anamai.moph.go.thแนะน�า : ท�าความสะอาด พ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด

จัดจุดคัดกรองหากมีไข้
จาม มีน�้ามูก 

แนะน�าให้ไปพบแพทย์

กินแบบเว้นระยะห่าง 
ลดความแออัด 

เพ่ือปอ้งกันการกระจาย
ของเชื้อโรค              

จัดจุดล้างมือ
ด้วยสบู่และน�้า 

หรือเจลแอลกอฮอล์

จัดให้มีภาชนะส่วนตัว
มีระบบช�าระเงิน

5 ข้อ
ควรปฏิบัติ

ตอนออกก�ำลังกำย
ในสวนสำธำรณะ

1.	 ถ้ำมีไข้	งดเข้ำสวนสำธำรณะ
2.	 เว้นระยะห่ำงจำกผู้อื่น	อย่ำงนอ้ย	2	เมตร
3.	 เมื่อออกก�ำลังกำยเสร็จ
	 ห้ำมรวมตัวสังสรรค์	/	ดื่มกิน
4.	 สวมหนำ้กำกตลอดเวลำ	
	 ยกเว้นตอนออกก�ำลังกำย
5.	 ให้ควำมร่วมมือกับมำตรกำร
	 ของสวนสำธำรณะอย่ำงเคร่งครัด

ข้อมูลโดย : กรมอนามัย www.anamai.moph.go.th

1

ถอดหนากากอนามัย

ที่ใชแลวดวยความ

ระมัดระวัง

2

พับหนากากอนามัย

ปดดานใน ปองกัน

เชื้อโรคกระจายตัว

3

ใชสายรัด

ใหเรียบรอย

4

ใสถุงที่ปดสนิท

5

ใสลงในถังที่มีฝาปด

6

ลางมือทุกครั้งดวยน้ำกับสบู

หรือเจลลางมือ

หลังทิ้งหนากากอนามัย

วิธีการทิ้งหนากากอนามัยใชแลว

อยางถูกวิธี

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     038 - 184555 ตอ 5

เทศบาลเมืองบานสวน

การดูแลบ�ารุงรักษาตู้น�้าหยอดเหรียญ
ในช่วงการเกิดCOVID - 19

ข้อมูลโดย : กรมอนามัย www.anamai.moph.go.th

1. ท�ำควำมสะอำดภำยในตำมปกติ เข้มงวด	กำรท�ำควำมสะอำด 
	 ช่องจ่ำยน�้ ำและก๊อกน�้ ำด้วยสำรเคมีฆ่ำเชื้อโรคที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	
	 ได้แก่	คลอรีน	0.1%	(1,000	ppm.)	หรือเอทิลแอลกอฮอล์	70%
2. ท�ำควำมสะอำดภำยนอกตำมปกติ เข้มงวด	กำรท�ำควำมสะอำดปุม่กด
	 และบำนประตูช่องจ่ำยน�้ ำด้วยสำรเคมีฆ่ำเชื้อโรค	ได้แก่	คลอรีน	0.1%	 
	 (1,000	ppm.)	หรือเอทิลแอลกอฮอล์	70%
3. ดูแลรักษำควำมสะอำดของสถำนที่ตั้งตำมปกติ เข้มงวด	อย่ำให้มี 
	 หนำ้กำกอนำมัยที่ใช้แล้วทิ้งหรือวำงไว้บริเวณที่ตั้งตู้น�้ ำหยอดเหรียญ
4.	 จัดท�ำเครื่องหมำย	ก�ำหนดระยะห่ำงของผู้มำใช้บริกำร	 
 ให้ห่ำงกันอย่ำงนอ้ย	1	เมตร
5. ท�ำควำมสะอำดหลอดแสง	Ultraviolet	(UV)	ท�ำควำมสะอำด 
	 จำกภำยนอกโดยดึงคันชักถูหลอด	UV	ไปมำ
6. ดูแล	บ�ำรุงรักษำ	ล้ำงและเปลี่ยนไส้กรองตำมระยเวลำที่ก�ำหนด
	 อย่ำงเคร่งครัด
7.	 ควรจัดให้มีแอลกอฮอล์เจล	ส�ำหรับผู้มำใช้บริกำร
	 เช็ดล้ำงมือก่อนกดน�้ ำ

 ข้อมูลโดย : ศูนย์ข้อมูล COVID – 19 สายด่วน 1111
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

	 สวัสดีครับ	 พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองบ้านสวน 
ทีเ่คารพ	วารสารทีน่ี.่.บ้านสวน	ฉบบันีเ้รายงัต้องตดิตามสถานการณ์
ไวรัส	 COVID-19	 อย่างต่อเนื่อง	 แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
มีแนวโน้มไปในทางที่ดี	 แต่เราคนไทยยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไป	
มาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุม 
โรคติดต่อฯ	 ได้ก�าหนดขึ้นมานั้น	 เป็นการก�าหนดแนวทางในการ 
ปฏิบัติตนของแต่ละคนให้รอดพ้นจากภัย	COVID-19	 และวัคซีน 
ซึง่เป็นตวัยารกัษาโรคไวรสั	COVID-19	ยงัผลิตไม่ส�าเรจ็	ซึง่คงต้องใช้
ระยะเวลาเกือบปี	 ดังนั้น	พี่น้องคนไทยทั่วประเทศยังคงต้องให้ความ 
ร่วมมอืปฏบิตัตินอย่างระมดัระวงั	สวมหน้ากากอนามยั	หลกีเลีย่งสถานที ่
คนแออัดหนาแน่น	 ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ	หรือเจลแอลกอฮอล์	 และ
ช่วงนี้อาจส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการต่างๆ	 ในการประกอบ
อาชีพบ้าง	 ขอให้พวกเราอดทนอีกสักนิดนึง	 เทศบาลเมืองบ้านสวน 
ได้ร ่วมด้วยช่วยกันแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล  ์
ล้างมือฟรี	 ไปยังพ่ีน้องประชาชนชาวบ้านสวนทุกท่านทุกครัวเรือน	
อีกทั้งยังได้ประสานความร่วมมือ	 ร่วมใจ	 ไปยังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวนของเรา	 ซึ่งผู้บริหาร
ทั้งสององค์กรได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ	 เยียวยาให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัส	 COVID-19	 ให้กับครัวเรือนละหนึ่งพันบาท	
และได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	 นี่ก็ถือเป็นความห่วงใยกันในยาม 
มีวิกฤตเมื่อได้รับความยากล�าบาก	 เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 
เราจะเดนิไปด้วยกนั	เราจะสูไ้ปด้วยกนั	COVID-19	จะแพ้ไปในทีส่ดุ	 
ไทยชนะ	 ไทยชนะ	สู้ๆ	 ครับพ่ีน้อง	 ไว้พบกันฉบับหน้า	 สวัสดีครับ	
ป.หาญณรงค์	เกิดคล้าย	ครับ

สวัสดีครับ

	 สวสัดคีรบัพ่ีน้องชาวบ้านสวนทกุท่าน	“วารสารทีน่ี่..บ้านสวน”  
กลับมาพบกับท่านอีกครั้ง	 ในรอบเดือนเมษายน	 -	 พฤษภาคม	 
2563	 ครับ	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อ 
เนื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 2019	 (COVID-19)	 
ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในเทศบาลเมือง 
บ้านสวนในด้านการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 และการประกอบอาชีพ	 
เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือนให้มีสภาพคล่องช่ัวคราว	 
เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ร ่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี 	 เป ิดรับลงทะเบียนในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
ที่ผ่านมา	 ครัวเรือนละ	 1,000	 บาท	 เพื่อช่วยเหลือและเยียวยา
พี่น ้องชาวบ ้านสวนท่ีได ้รับความเดือดร ้อนอย ่างไรก็ตาม
สถานการณ์วิกฤตโควิด-19	 ท�าให้พวกเราได้เห็นน�้าใจของ
ชาวบ้านสวนที่ เกิดจากการแบ่งปัน	 ให้เห็นถึงการที่พวกเรา 
ไม่เคยทอดทิ้งกันพร้อมช่วยเหลือกันในภาวะวิกฤต	ภาคประชาชน
ผู้ประกอบการ	มูลนิธิไตรคุณธรรม	 (ซ�าเต็กไท้)	 ได้ร่วมกันแจกจ่าย
เครือ่งอปุโภคบรโิภค	เช่น	ข้าวสาร	อาหารแห้ง	ไข่ไก่	ถุงยงัชีพ	ตลอดจน 
การตั้งตู้ปันสุข	 เป็นโอกาสที่ได้เห็นพลังน�้าใจ	 มอบให้กับพี่น้อง 
ชาวบ้านสวน	 ผมขอขอบคุณทุกท่านและทุกภาคส่วน	 ทุกแรงใจ 
ที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้เดือดร้อน	 ตกงาน	 ขาดรายได้	 ผ่านวิกฤต	 
COVID-19	 ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพ 

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

จากใจ...นายกเทศมนตร ี

บทบรรณาธิการ

เพยีงเลก็น้อย	หรอือาจจะเกดิอาการรนุแรงจนเสยีชวีติ	ความรนุแรงของ
การติดเชือ้ขึน้อยูก่บัคนแต่ละในช่วงวยั	ภาวะภมูคิุม้กนั	และความรนุแรง
ของเชือ้	ทัง้นีท้างเทศบาลได้จดัทมีงานลงพืน้ทีฉ่ดีพ่นยาฆ่ายงุในชมุชน	
โดยส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	ทัง้นี	้หากพีน้่องชาวบ้านสวน 
มีความประสงค์อยากให้เทศบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่	 ฉีดพ่นยาฆ่ายุง 
ในชมุชน	ติดต่อได้ทีง่านป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ	038-184555	
ต่อ	3104			
	 เทศบาลได้เร่งด�าเนนิการโครงการเพือ่ป้องกนัปัญหาน�า้ท่วมขงั 
ในพื้นที่	 จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบติดชายฝั่งทะเล	 เป็นพื้นที ่
รบัน�า้ฝนก่อนทีจ่ะระบายออกสูท่ะเล	ท�าให้เกดิปัญหาน�า้รอการระบาย
ในพืน้ที	่	โครงการก่อสร้างปรบัปรงุระบบระบายน�า้บรเิวณถนนสขุมุวทิ	
ตัดกับถนนบ้านสวนสุขุมวิท	17	มีการท�าทางเบี่ยงจราจรถนนสุขุมวิท	
เพื่อขุดเปิดผิวจราจร	 ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนินก่อสร้างไปแล้วกว่า	 90%	 
ซึง่จะช่วยแก้ปัญหาน�า้รอการระบายบรเิวณถนนสขุมุวทิได้รวดเรว็ยิง่ขึน้		
และสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีผ่มอยากจะฝากพีน้่องชาวบ้านสวน	คอื	ความร่วม
มอืของชาวบ้านสวนทกุท่านให้ช่วยกนั		ทิง้ขยะในจดุทีเ่ทศบาลก�าหนด	
เพื่อป้องกันปัญหาขยะอุดตันตามท่อระบายน�้า	 ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที ่
ทุกคนช่วยกันได้ครับ	
	 พบกนัใหม่ฉบบัหน้า	หากท่านมข้ีอคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะใด 
ที่ต้องการให้เทศบาลน�าไปปรับปรุงแก้ไข	 ท่านสามารถแจ้งมาได ้
ในช่องทางที่เทศบาลจัดไว้เช่น	 facebook	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 
Line@เทศบาลเมืองบ้านสวน		หรือหมายเลขโทรศัพท์	1132		ทุกข้อ
เสนอแนะ	ข้อร้องเรยีน		เทศบาลจะน�ามาแก้ไขไปสูก่ารพฒันาเทศบาล
เมืองบ้านสวนของเราต่อไปครับ	

สวัสดีครับ

ว่าที่ร้อยโท หาญณรงค์ เกิดคล้าย  
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

จติทีด่ี	ระวงัปัญหาความเครยีดสะสมด้วยนะครบั	จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	
	 ขณะนี้ เทศบาลรับมอบนโยบายจากกรมส ่ ง เสริม 
การปกครองท้องถิน่	ในการยกเว้นการจดัท�าประชาคมท้องถิน่กรณี
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด	 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	จะคลีค่ลายไปในทางทีป่ลอดภยั					
ในส่วนของการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองบ้านสวนขณะนี้	ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งที่	 2	 หมู่ที่	 10	มีโครงการก่อสร้างสระว่ายน�้าพร้อม
ระเบียงทางเดินรอบสระว่ายน�้าส�าหรับเด็กเล็ก	 โครงการก่อสร้าง
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองบ้านสวน	แห่งที	่3		อาคารป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย	แห่งที่	3	และติดตั้งเครื่องออกก�าลังกาย 
กลางแจ้ง	 อยู ่ในช่วงการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการด�าเนินการ		
โครงการก่อสร้างอาคารบริการสาธารณสขุ	สถานธนานบุาลทีส่ร้าง
ขึ้นบริเวณที่ดินของเทศบาล	 อาคาร	 4	 ชั้น	 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน 
การเทเสาและท�าผนังลิฟท์	 ชั้น	 3	 	 เทศบาลได้เตรียมห้องขนาด	 
กว้าง	8	 เมตร	ยาว	16	 เมตร	จ�านวน	6	ห้อง	 ของอาคารใช้เป็น
โรงเรียนผู้สูงอายุ	 ในอนาคตด้านหลังเทศบาลจะมีการก่อสร้าง
อาคาร	 6	 ช้ัน	 บริเวณข้างโดมอเนกประสงค์	 ซึ่งทางเทศบาล 
จัดสร้างขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีความทันสมัย 
และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู  ้
ตลอดชีวิต	 การพัฒนาทักษะ	 ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอาย ุ
จะได้แสดงศักยภาพ	 โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ	์ 
ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น	สืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน			
	 ช่วงนี้มีโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่	 ผมมีความห่วงใย
สุขอนามัยของพ่ีน้องชาวบ้านสวน	 จึงขอฝากการปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก	 ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดโดยนอน
กางมุ ้งหรือติดมุ ้งลวดป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน	 ทากันยุงที่ท�า 
มาจากพืชธรรมชาติ	 ร่วมกันก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	ภาชนะ
ท่ีใช้เก็บน�้าต้องมีฝาปิดมิดชิด	 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและ 
รอบบ้านให้เป็นระเบียบ	 ขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน�้าเพื่อ
ท�าลายไข่ยงุลาย	เนือ่งจากผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไข้เลอืดออกอาจมอีาการ

บรรณาธิการ 

1. นายพิพัฒน์  โกสุมวัชราภรณ์ 
2. นางนิตยา  เจนทวีพรกุล
3. นายสุวัฒน์ บุญเรือง
4. นางอัญชลี  จันทรกรานต์
5. นางบังอร  บุตรมะรัถยา
6. นางปานจิตต์  สุทธิกิติวรกุล
7. นางสาวเพ็ญประภา  ส�าเภาแก้ว 
8. นางสาวสิรวี  วงษ์บ�ารุงจิตร

ว่าที่ ร.ท. หาญณรงค์ เกิดคล้าย   
ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา

ผอ.ส�านักการช่าง
หน.ส�านักปลัดเทศบาล

ผอ.ส�านักการคลัง
รก.ผอ.ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

คณะผู้จัดทํา กองบรรณาธิการ 

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจ�าปีงบประมาณ 2562

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด้าน 
“นวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน”

ในหัวข้อ การให้บริการคนพิการด้วยการใช้ “มิตรภาพบ�าบัด”
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www.bansuan.go.th  นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลนตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

เทศบาลเมืองบ้านสวนช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ด ้วยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับเรื่องร ้องทุกข ์จาก
ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	 ว่าขอให้ช่วยแก้ไข
ปัญหาความเดอืดร้อน	เน่ืองจากถนนภายในหมูบ้่าน	ท่อระบายน�า้	 
และระบบสาธารณูปโภค	มีสภาพเส่ือม	 ช�ารุด	ทรุดโทรม	อุดตัน	
ท�าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน	 โดย
ประชาชนขอให้เทศบาลฯ	 บ�ารุงรักษาถนนตามอ�านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	 2496	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
(ฉบบัที	่14)	พ.ศ.	2562	ประกอบกบัพระราชบญัญตักิ�าหนดแผน	 
และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	2562		
	 เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 พบว่า 
เป็นทาง/ถนนในหมู่บ้านเป็นที่ดินของเอกชน	 เทศบาลฯ	 มิอาจ
ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ได้	 เพราะมิใช่ทางสาธารณะที่มีไว้ใช้
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ประชาชนภายใน
หมู่บ้านและประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนเหล่านี้สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านอย่างเสรี	 และเปิดเผย	 โดยได้ใช้เป็นทางเดินมานานกว่า	
10	ปีแล้ว	 ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธ์ิก็มิได้หวงกั้น	 ขัดขวางหรือโต้แย้ง

แต่อย่างใด	จงึได้รวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องและส่งเรือ่งดงักล่าวหารอื 
ข้อกฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปยังอัยการสูงสุด	 โดยอัยการ
สูงสุดให้ความเห็นว่า	 “...ที่ดินซ่ึงเป็นถนนในหมู่บ้านและประชาชน
ทัว่ไปใช้สญัจรไปมาเป็นระยะเวลานานกว่า	10	ปีแล้ว	โดยเจ้าของทีด่นิ 
มิได้ปิดกั้นหรือหวงห้ามแต่อย่างใด	ย่อมถือว่าเจ้าของที่ดินดังกล่าว
ได้อุทิศถนนเส้นนี้ให้ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน	ประเภททางสาธารณะโดยปริยาย	ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	1304	(2)	แล้วโดยไม่จ�าเป็นต้อง
ให้เจ้าของที่ดินอุทิศโดยชัดแจ้ง	หรือท�าหลักฐานเป็นหนังสือ	หรือ 
จดทะเบียนยกถนนให้เป็นทางสาธารณะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่”
	 ทั้งนี้เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยนายจักรวาล	 ต้ังประกอบ	
นายกเทศมนตรี	 ได้ลงพื้นที่จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนหมู่บ้านแกรนด์ชล	
เลค	 แอนด์	 การ์เด้น	 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจนได้ข้อ
ยุติตามหนังสือส�านักงานอัยการสูงสุด	 ที่	 อส	005/751	ลงวันที่	 
15	มกราคม	2563	เรือ่ง	หารอืข้อกฎหมายเพือ่ช่วยเหลอืประชาชน
ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้	ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบ
ครอง	หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว	ห้ามมิให้บุคคลใด
(๑)	เข้าไปยึดถือ	ครอบครอง	รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า

กฎหมายน่ารู้ เร่ือง “บกุรุกที่ดนิสาธารณะ”

ตวับทกฎหมาย

ค�าพพิากษาศาลฎีกาที่ 5616/2539

ค�าพพิากษาศาลฎีกาที่ 1932/2533

 หลัก : ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362, 365 
กฎหมายมุ่งประสงค์ลงโทษผู้บุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้นไม่ใช่บทบัญญัติ 
ที่จะลงโทษผู้บุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งมีบัญญัติไว้โดยเฉพาะตามประมวล
กฎหมายที่ดินมาตรา 9,108 ทวิวรรคสอง

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

(๒)	ท�าด้วยประการใด	ให้เป็นการท�าลาย	หรือท�าให้เสื่อม
สภาพที่ดิน	ที่หิน	ที่กรวด	หรือที่ทราย	ในบริเวณที่รัฐมนตรี
ประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา	หรือ
(๓)	ท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

มาตรา ๑๐๘ ทว ินบัตัง้แต่วนัทีป่ระกาศของคณะปฏวิตัฉิบบั
นี้ใช้บังคับ	ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๙	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ถ้าความผดิตามวรรคหนึง่ได้กระท�าแก่ทีด่นิซึง่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน	 หรือที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่
เกนิสามปี	หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

ถ้าความผิดตามวรรคสองได้กระท�าเป็นเนื้อที่เกินกว่าห้า
สบิไร่	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิห้าปี	หรอืปรบัไม่เกนิสอง
หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ในกรณีที่มีค�าพิพากษาว่าผู้ใดกระท�าความผิดตามมาตรา
นี้	 ศาลมีอ�านาจสั่งในค�าพิพากษาให้ผู้กระท�าความผิด	 คน
งาน	ผู้รับจ้าง	ผู้แทน	และบริวารของผู้กระท�าความผิดออก
ไปจากที่ดินนั้นด้วย

บรรดาเครื่องมือ	 เครื่องใช้	สัตว์พาหนะ	ยานพาหนะ	หรือ
เครื่องจักรกลใด	ๆ	 ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระท�าความผิด	
หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท�าความผิด
ดังกล่าว	 ให้ริบเสียทั้งสิ้น	 ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค�า
พิพากษาหรือไม่

	 ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา362,365กฎหมายมุ่งประสงค์ลงโทษผู้บุกรุก
อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้นไม่ใช่บทบัญญัติที่จะ
ลงโทษผูบ้กุรุกทีส่าธารณสมบติัของแผ่นดินซึง่มบีญัญติัไว้
โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายทีด่นิมาตรา	9,108	ทวิ
วรรคสอง	และแม้ไม่มฝ่ีายใดฎกีา	ศาลฎกีากม็อี�านาจปรบั
บทกฎหมายให้ถูกต้องได้	 ความผิดฐานก่อสร้างอาคาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดต่างกรรมกับความผิด
ฐานบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐเพราะต่าง
มสีภาพและลกัษณะของการกระท�าทีแ่ตกต่างกันสามารถ
แยกเป็นคนละส่วนต่างหากจากกนัได้	การยดึทรพัย์สนิใช้
ค่าปรับและการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา29,30เป็นวธิทีีจ่ะกระท�าเพือ่เป็นการชดใช้
ค่าปรับเป็นการบังคับคดีไม่จ�าเป็นที่ศาลจะต้องกล่าวไว ้
ในค�าพิพากษา

	 จ�าเลยบุกรุกเข้าครอบครองที่พิพาทโดยรู้ว่าเป็น
ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน	มีความ
ผิดตามป.ที่ดิน	มาตรา	108	ทวิ	วรรคสอง	ประกาศของ
คณะปฏวิติั	ฉบบัที	่96ข้อ	11	ส่วนความผดิฐานบกุรุกตาม	
ป.อ.	มาตรา	362,365	กฎหมายมุ่งประสงค์จะลงโทษผู้
ทีบ่กุรกุอสงัหารมิทรพัย์ของผูอ้ืน่เท่านัน้ไม่ใช่บทบญัญตัทิี่
จะลงโทษผู้บุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
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โทษปรับ ตั้งแต่
10,000 - 50,000 บาท

หรือ
ปิดสถานประกอบการ

ชั่วคราว
ถูกพักใช้ใบอนุญาต

ประกอบการ

ส่วนพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง เทศบาลเมืองบ้านสวน
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	 กจิกรรม	“นดัวนัทิง้ขยะชิน้ใหญ่”	โดยทางเทศบาลเมอืงบ้านสวน
มบีรกิารขนขยะชิน้ใหญ่	เช่น	โซฟา	เฟอร์นเิจอร์	เครือ่งใช้ไฟฟ้า	หรอืขยะ
ชิ้นใหญ่อื่นๆ	ในทุก	ๆ	วันพฤหัสบดี	ตั้งแต่เวลา	09.00	-	15.00	น.	 
ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
ในการทิ้งขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่	 แก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะช้ินใหญ่
ในพืน้ทีส่าธารณะ	ท่ีดนิว่างเปล่าหรอืพืน้ทีส่่วนบคุคล	และเพือ่ส่งเสรมิ 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน	 
โดยสามารถตดิต่อขอรบับรกิารได้ทีส่�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 
038-184555	ต่อ	5	หรือ	081-359-1989

“นัดวันทิ้งขยะชิ้นใหญ่”

	 วนัที	่3	เมษายน	2563	นายจกัรวาล	ตัง้ประกอบ	นายกเทศมนตร	ีน�าพนักงานเทศบาล	ร่วมกนั 
บริจาคโลหิตในโครงการ	 สร้างกุศลด้วยใจ	 ถวายด้วยจิต	 ประจ�าปี	 2563	 เนื่องในวันคล้าย 
วันพระราชสมภพ	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กุมารีทรงพระเจริญพระชนมายุ	 65	พรรษาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
การบริจาคโลหิตเป็นวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุดที่คนทั่วไปสามารถท�าได้	 เมื่อวันที่	 2	 เมษายน	
2563	ณ	ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่	3	จังหวัดชลบุรี	สภากาชาดไทย	

	 ด้วยสถานการณ์ปัจจบุนัทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่	2019	
(COVID	-	19)	ที่แม้ในปัจจุบันสถานการการแพร่ระบาดเริ่มบรรเทาลง	และพบผู้ติดเชือ้ในจ�านวน 
ลดลงแล้ว	เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่ง	ส�านกัการสาธารณสขุและ
สิง่แวดล้อม	ได้ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการดแูลตนเองในการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์
ใหม่	2019	(COVID	-	19)	โดยเจ้าหน้าที่	งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด	ได้มีการลงพื้นที่
เยี่ยมบ้านประชาชน	 และมีการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง	 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับ 
กลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

บรจิาคโลหิตในโครงการ สร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต

	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของ
ประชาชนจากหลายภาคส่วนในสงัคม	และการร่วม
ด�าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	 ส�านัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุม
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพเทศบาลเมอืงบ้านสวน	
ครั้งที่	 4/2563	 เมื่อวันที่	 21	 เมษายน	 2563	
โดยมีนายจักรวาล	 ตั้งประกอบ	นายกเทศมนตรี	
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ	ณ	 ห้อง
ประชุมยูงทอง	ชั้น	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาล 
เมืองบ้านสวน

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความรู้ในการดูแลตนเอง
กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองบ้านสวนและหน่วยงานในเขตเทศบาล 
ร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid – 19

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน

	 งานส่งเสริมสุขภาพ	 ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID	 -	 19)	 และมอบหน้ากากอนามัยแก่หน่วยงาน 
ราชการ	 และสถานประกอบการ	 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน	ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	ในวัยท�างาน	ณ	ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี	 
การประปาส่วนภมูภิาค	เขต	1	บริษัท	ซอีาร์ซ	ีไทวสัด	ุจ�ากดั	บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์	จ�ากดั	(มหาชน)	
สาขาชลบุรี	เทสโก้	โลตัส	บ้านสวน	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน	และสถานประกอบการต่าง	ๆ	ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ร่วมกันเฝ้าระวัง	 และปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่	2019	(COVID	-	19)
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	 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	 
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 ซ่ึงมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการป้องกัน 
และควบคมุการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว	เพือ่ให้การป้องกนัและควบคมุการแพร่
ระบาด	ให้มปีระสทิธภิาพ	จงึได้มกีารตัง้จดุตรวจ	คดักรอง	ผูเ้ข้ามาเซ่นไหว้บรรพบรุษุ
ในสุสานเม่งหุย	ศาลเจ้าจิงกุง	และสมาคมไตรสรณะพุทธสมาคม	โดยให้บริการเจล
ล้างมือ	พร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ที่เข้ามาพื้นที่ดังกล่าวสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน	
ระหว่างวันที่วันที่	28	–	29	มีนาคม	2563

	 งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ	จัดการอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ	 เคียงคู่อาหารปลอดภัย	ประจ�าปีงบประมาณ	
2563	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ/ผูค้้ามกีารเฝ้าระวงัคณุภาพอาหารในตลาดให้มคีวามสะอาดปราศจากเชือ้โรคและสาร
ปนเป้ือนทีเ่ป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค	รวมไปถงึการด�าเนนิการกจิการตลาดให้ถกูสขุลกัษณะ	เพือ่ให้เกดิความปลอดภยั
แก่ผู้บริโภค	และสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	รวมถึง	สุขวิทยา
ส่วนบุคคลส�าหรับผู้จ�าหน่ายอาหารในตลาด	ณ	ตลาดในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	

	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	โดยส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ด�าเนินการติดตาม
การประกอบกิจการตลาดในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	ได้มีการตรวจสอบการตั้งจุดตรวจคัดกรอง	บริการ 
เจลแอลกอฮอล์	 และการสวมหน้ากากอนามัยของประชาชน	ก่อนเข้าตลาด	พร้อมก�าหนด 
เส้นทางเข้าออก	 ให้เป็นไปตามค�าส่ังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี	 เรื่อง	 มาตรการ 
เร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	หรือโรคโควิด	 -	19	 
(Coronavirus	Disease	2019	(COVID	-	19)

	 งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้ความ
รู้เรื่องไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID	 -	19)	 ให้กับอาสาสมัครของเทศบาลเมืองบ้านสวน	ณ	ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	ในเรื่องของบทบาทของอาสาสมัครกับการป้องกันและควบคุมโรค	ส่งเสริม

ตรวจคัดกรองบรเิวณทางเข้าศาลเจ้าจิงกุง
และสมาคมไตรสรณะพุทธสมาคม เม่งหุย โครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย

ด�าเนินการติดตามการประกอบกิจการตลาด
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19

การด�าเนนิงานพฒันาสขุภาพอนามยั	และคณุภาพชวีติของคนในชมุชน	ตามโครงการเฝ้าระวงัป้องกนั
และควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	

จัดอบรมให้ความรู้เร ื่องไวรัสโคโรนา บทบาทของ อสม.กับการป้องกันและควบคุมโรค

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความรู้ในการดูแลตนเอง
กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาล
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โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

จากผลกระทบสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (COVID – 19)

	 ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน	 ได้ก�าหนดจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พฒันาคณุภาพชวีติจากผลกระทบสถานการณ์โรคตดิต่ออนัตราย	(COVID-19)	โดยเปิดรบัลงทะเบยีน	 
รอบแรกระหว่างวนัที่	20	-	23	เมษายน	2563	ณ	จุดบรกิารทีก่�าหนด	รอบที	่2	ระหว่างวนัที่	24	-	27	 
เมษายน	2563	และรอบที่	3	ระหว่างวันที่	5	-	15	พฤษภาคม	2563	ณ	ศูนย์ราชการสะดวก	ชั้น	1	 
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน	 
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด�ารงชีพ	ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

เยยีวยาประชาชนทีป่ระสบภาวะยากล�าบากในการด�ารงชพี	เนือ่งจากได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ 
เชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	หรอืโรคโควดิ	(COVID	-	19)	รวมทัง้สงเคราะห์ครอบครวัในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล
เมอืงบ้านสวนทีม่ฐีานะยากจนมรีายได้น้อย	ประสบภาวะยากล�าบากในการด�ารงชพีหรอืมเีดก็	คนพกิาร 
ผู้สูงอายุ	 ผู ้ป่วยเอดส์	 ผู ้ป่วยเร้ือรัง	 อยู่ในครอบครัว	 ประกอบอาชีพด้วยความยากล�าบากและ 
การแพร่กระจาย	ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	หรอืโรคโควดิ	(COVID	-	19)	ท�าให้ประสบปัญหา	 
ในการด�ารงชีพ	กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	

	 โดยได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินเยียวยา	ครัวเรือนละ	1,000	บาท	(หนึ่งพันบาทถ้วน)	จ�านวน	
9,921	ครัวเรือน	แบ่งเป็นงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบรีุ	ช่วยเหลอืผูไ้ด้รับผลกระทบ	 
จ�านวน	4,858	ครัวเรือน	 เป็นเงิน	 4,858,000	บาท	 (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	
และงบประมาณของเทศบาลเมืองบ้านสวน	 ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ	 จ�านวน	5,063	ครัวเรือน	 
เป็นเงิน	5,063,000	บาท	(ห้าล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,921,000	บาท	
(เก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	
	 ในการจัดโครงการครั้งนี้	นายจักรวาล		ตั้งประกอบ	นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	สมาชิกสภา
เทศบาล	และกลุม่บ้านสวนโฉมใหม่	สนบัสนนุไข่ไก่	จ�านวน	11,150	ถาด	เป็นเงนิจ�านวน	1,041,000	บาท		 
(หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	เพื่อมอบให้กับเจ้าบ้านหรือสมาชิกของประชาชน	ที่มาลงทะเบียน
ครัวเรือนละ	 1	 ถาด	 ทั้งนี้ได้ด�าเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร	 กรณี
ยื่นเอกสารเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย	 และจ่ายเป็นเงินสด	กรณีไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย	 เมื่อวันที	่ 
1	พฤษภาคม	2563	ณ	จุดบริการเคลื่อนที่ที่ก�าหนด	และเมื่อวันที่	5,	29	พฤษภาคม	2563	และ	 
1	มิถุนายน	2563	ณ	ศูนย์ราชการสะดวก	ชั้น	1	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

กิจกรรมการจ่ายเป็นเงินสด กรณีไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย

กิจกรรมการรับลงทะเบียน รอบที่ 1 ณ จุดลงทะเบียน กิจกรรมการรับลงทะเบียน รอบที่ 2, 3 ณ ศูนย์ราชการสะดวก

ที่ท�าการชุมชนบ้านสวนพัฒนา

ที่ท�าการชุมชนบ้านสวนพัฒนา

มูลนิธิไตรคุณธรรม	(ซ�าเต็กไท้)

มูลนิธิไตรคุณธรรม	(ซ�าเต็กไท้)

ศูนย์ราชการสะดวก	ชั้น	1	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวนโรงเรียนบ้านสวน	(จั่นอนุสรณ์)

โรงเรียนบ้านสวน	(จั่นอนุสรณ์)

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

โรงเรียนบ้านหนองตะโก

ลานกีฬาหมู่บ้านพิมพาภรณ์	2

ศาลเจ้าเตียวเทียนซือ

สุสานไตรสรณะพุทธสมาคม	(เม่งหุย)

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งที่	1
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	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ได้ก�าหนดจัดโครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 
(กจิกรรมปลกูผกัสวนครวั	เพือ่สร้างความมัน่คงทางอาหาร)	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุให้ผูน้�าสามารถปลกูผกั 
ที่ใช้ในครัวเรือน	สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ระดับครัวเรือน	 สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชน	ส่งเสริมให้ผู้น�าเป็น 
ต้นแบบในการลดค่าใช้จ่ายในครวัเรอืนและกระตุน้ให้ประชาชนสามารถปลกูผกัสวนครวัเพือ่เป็นแหล่งอาหารในครวัเรอืน
และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถพึง่พาตนเองได้	รวมทัง้ยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ในระยะยาว	โดยจดัฝึกอบรม 
ให้ความรู้และสาธิตการปลูกผักสวนครัว	 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	 ในวันศุกร์ที่	 22	พฤษภาคม	2563	 
ณ	 โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	และตรวจติดตามผลภายในเดือนมิถุนายน	2563	ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย	คณะผูบ้รหิารท้องถิน่	สมาชกิสภาเทศบาล	หวัหน้าส่วนราชการ	ประธานคณะกรรมการชุมชน	ทกุชมุชน	 
ผู้น�ากลุ่มต่าง	ๆ	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	150	คน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

“โรงผลิตน�้าดื่มชุมชนต�าบลบ้านสวน”

“ผู้น�าต้องท�าก่อน”

กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร 

โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

ศูนย์ราชการสะดวก	ชั้น	1	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ศาลเจ้าเตียวเทียนซือ

โรงเรียนบ้านหนองตะโก สุสานไตรสรณะพุทธสมาคม	(เม่งหุย)

ลานกีฬาหมู่บ้านพิมพาภรณ์	2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งที่	1
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กองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับคัดเลือกเป็นองค์การ

ที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจ�าปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับคัดเลือกเป็นองค์การ

ท่ีมีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จังหวัดชลบุรี

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของจ�าเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (Covid - 19)

กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน

	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ขอแสดงความยินดีกับ	 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง 
บ้านสวน	 (ออมวันละบาท)	ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น	ประเภท
องค์กรสวัสดิการชุมชนที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น	ประจ�าปี	 2563	 	 โดยองค์กรชุมชนในเขต 
เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ได้รวมตัวกันจัดตั้ง	 “กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน”	 
ขึน้เมือ่วนัที	่1	มกราคม	2554	มกีารจดัสวสัดกิารจ�านวน	9	ด้าน	ได้แก่	สวสัดกิารการเกิด	สวสัดกิาร
การศกึษา	สวสัดกิารการเกณฑ์ทหาร	สวสัดกิารการบวช	สวสัดกิารการท�าบญุขึน้บ้านใหม่	สวสัดกิาร
การแต่งงาน	สวัสดิการการเจ็บป่วย	สวัสดิการผู้สูงวัย	 และสวัสดิการการเสียชีวิต	 “เป็นการให้
อย่างมีคุณค่า	 รับอย่างมีศักดิ์ศรี”	 การด�าเนินงานของกองทุนขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการจาก 
ภาคประชาชน	 และเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานกองทุนพร้อมทั้ง 
เสริมสร้างความรู้แนวทางในการบริหารงานกองทุนให้แก่คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง

	 ตามทีจ่งัหวดัชลบรุ	ีได้ประชาสมัพนัธ์การเสนอชือ่อาสาสมคัรดเีด่นและองค์การทีม่กีจิกรรม
ทางสังคมดีเด่นจังหวัดชลบุรี		ประจ�าปี	2563		เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนั้น
	 จังหวัดชลบุรี	 แจ้งว่า	 คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรม
ทางสังคมดีเด่นจังหวัดชลบุรี		ประจ�าปี	2563	ได้ประชุมเมื่อวันที่	27	เมษายน	2563	และมีมติ 
คัดเลือกให้	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 เป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดชลบุร	ี	 
ประจ�าปี	2563	ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 วันที่ 	 5	 พ.ค.2563	 บริษัท	 บ ้านช้าง	 กรุ ๊ป	 จ�ากัด	 
มอบข้าวสาร	ไข่ไก่	และเครื่องอุปโภคบริโภค	จ�านวน	200	ชุด

	 วันที่	9	พ.ค.	2563	มูลนิธิไตรคุณธรรม	(ซ�าเต็กไท้)	ชลบุรี	 
โดย	 นายขจร	 ลือกิตินันท ์ 	 ประธานมูลนิธิฯ	 พร ้อมด้วย	 
รองประธาน	 และคณะกรรมการมูลนิธิ	 ไตรคุณธรรม	 ร่วมกับ 
นายจักรวาล	 ตั้งประกอบ	 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	 
มอบเงินเยียวยา	ข้าวสาร	และไข่ไก่	จ�านวน	1,000	ชุด

	 วันที่	13	พ.ค.2563	กลุ่มเขตสุชาติและทีมงานธนาคาร
กสกิรไทย	มอบข้าวสาร	ไข่ไก่	และปลากระป๋อง	จ�านวน	150	ชดุ

	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ได้ด�าเนินการจัดตั้ง	 “กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน”	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปัน	 ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในสังคม	 สงเคราะห์เพื่อน
มนุษย์ที่ขาดโอกาส	จัดสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยที่ยากจน
ด้อยโอกาส	 ผู้ป่วย	 คนเร่ร่อน	 คนไร้ท่ีพ่ึง	 และผู้ที่ประสบความยากล�าบากในการด�ารงชีวิต	 
รวมทั้งการสงเคราะห์ในเรื่องที่อยู่อาศัย	ส่งเสริมอาชีพ	ส่งเสริมการศึกษา	และมีภูมิล�าเนาอยู่ใน
เขตเทศบาลเมอืงบ้านสวนให้มคีวามเป็นอยูท่ีเ่หมาะสม	โดยลงพืน้ทีด่แูลผูด้้อยโอกาสเป็นประจ�า
ทุกเดือน	และมอบข้าวสาร	ไข่สด	เงินสด	นมกล่อง	และผ้าอ้อมส�าเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง	
	 ขอประชาสัมพันธ์ส�าหรับผู้ที่สนใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	 โดยสามารถร่วมบริจาคสมทบ
ทุน	ชื่อบัญชี	“	กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน	”		ธนาคารกรุงไทย	เลขที่บัญชี	981-1-04785-5	
สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี
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	 เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2563	เวลา	
11.01	น.	ทีผ่่านมา	งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าหญ้า
และลุกลามมายังหลังคาด้านข้างของร้าน
กระเบือ้งไดนาสตี	้บรเิวณถนนสายบายพาส	
ภายหลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	
ได้ลงพืน้ทีต่รวจสอบและเข้าระงบัเหตเุพลิง
ไหม้ในพืน้ทีด่งักล่าว	ซึง่ใช้เวลากว่า	30	นาที	
จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ส�าเร็จ

	 ในช่วงเดือนมกราคม	 -	 เมษายน	 ของทุกปี	
เนื่องจากเป็นช่วงที่ลมสงบ	สภาพอากาศปิด	 ยิ่งท�าให้
ฝุ ่นระบายตัวได้ยากขึ้นและอาจเกิดเหตุเพลิงไหม	้ 
ที่ผ่านมาประชาชนมักลักลอบเผาขยะ	 วัชพืช	 สิ่งของ
เหลือใช ้ในชุมชน	 รวมไปถึงวัสดุทางการเกษตร	 
ดังนั้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามสร้าง
ความเสียหายในเขตชุมชน	 และป้องกันการเกิดหมอก
ควันปริมาณมากที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้อง
ประชาชน	จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการ
เผาทุกชนิด	หากพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	
หมายเลขโทรศัพท์	 ศูนย์บ้านสวน	 038-282153	
ศูนย์มาลัยทอง	038-271182	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

	 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนว่าเกิดเหตุสัตว์มีพิษบุกรุกที่อยู่อาศัย	 บริเวณด้านหลังมูลนิธิไตร
คุณธรรม	หมู่บ้านแพร	 เพชร	 แก้ว	 และบริเวณชุมชนตึกน�้า	 ภายหลังจากที่ 
เจ้าหน้าที่ได้ลงไปตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว	พบงูและตัวเงินตัวทองอยู่ใน
บ้านของประชาชนจรงิ	เบือ้งต้นไม่พบผูท้ีไ่ด้รบัอนัตรายใดๆ	จงึได้ท�าการจบัสตัว์ 
เหล่านี้เพื่อน�าไปปล่อยในสถานที่ที่ห่างไกลจากบ้านเรือนของประชาชน

	 วนัที	่27	เมษายน	2563	
ที่ผ ่านมา	 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย	 ลงพื้นที่
บริเวณห้วยทวน	 และคลอง
บริเวณร้านไทวัสดุ	 เพ่ือตัด
ต้นไม้และสิ่งกีดขวางทางน�้า
ในล�าคลอง	เพือ่ให้น�า้สามารถ
ไหลผ ่านได ้สะดวกไม ่ เ กิด
การอุดตันของทางระบายน�้า	
ป้องกันการเกิดน�้าเน่าเสีย

ลงพื้นท่ีทาสีตีเส้นจราจรห้ามจอดขาว - แดง

บริเวณถนนเศรษฐกิจ 

เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ลุกลามหลังคาร้านกระเบื้องไดนาสตี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาขยะทุกชนิด

ลงพื้นที่จับสัตว์มีพิษที่บุกรุกบ้านเรือนประชาชน

ลงพื้นที่ก�าจัดสิ่งกีดขวางทางน�้าในล�าคลอง 

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID	 -	19)	 ได้ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม	 ทุกวัย	 
และทุกอาชีพ	 ในครั้งนี้ได้มีประชาชนที่มีความพร้อมแจ้งความ
ประสงค์มาที่ เทศบาลเมืองบ ้านสวนโดยต้องการแจกอาหาร	 
แจกสิ่งของต่างๆ	 ให้กับพี่น้องประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน	 
โดยเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ	 และเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่อ�านวยความสะดวกด้านการจราจร	 และ
จดัระเบยีบการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการต่อควิรับอาหารและ 
สิ่งของที่มีผู ้น�ามาแจกตามล�าดับ	 เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดและ 
ลดความเส่ียงในการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	-	19)ให้เป็น 
ไปตาม	 Social	 Distancing	 การเว้นระยะห่างทางสังคม	ณ	บริเวณ 
หน้าบ้านเลขที	่555	หมูท่ี	่5	ต.บ้านสวน	บรเิวณหมู่บ้านพมิพาภรณ์	3	 
บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แห่งที่	2	(มาลัยทอง)

	 จากการลงพื้นที่ตรวจสอบริมฟุตบาทจุดทางเลี้ยว	ทางแยก	
บริเวณถนนเศรษฐกิจ	ต�าบลบ้านสวน	พบว่าเส้นจราจรขาว	-	แดง	
จุดห้ามจอดนัน้ซดีจางไปตามระยะเวลา	เจ้าหน้าทีเ่ทศกจิจงึได้มกีาร
ลงพื้นที่ทาสีตีเส้นจราจรขาว	-	แดง	จุดห้ามจอดในบริเวณดังกล่าว
ใหม่ทั้งหมด	เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าพื้นที่
บรเิวณนีห้้ามหยดุรถ	หรอืห้ามจอดรถทกุชนดิ	เนือ่งจากมคีวามเสีย่ง
ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

	 เนื่องจากพ่ีน้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ
โรงเรียนวัดผาสุการาม	(สุวรรณวิทยาคาร)	ได้แจ้งร้องเรียนว่า	รถที่
สัญจรไปมาบริเวณหน้าโรงเรียนวัดผาสุการาม	 (สุวรรณวิทยาคาร)	
ขับขี่ด้วยความเร็วและเกิดอุบัติเหตุในบริเวณน้ีบ่อยครั้ง	 ซ่ึงเส้น 
ชะลอความเร็วท่ีมีอยู ่เดิมนั้นได้ซีดจางจนเกือบจะมองไม่เห็น	 
จงึขอให้เทศบาลเมอืงบ้านสวนตเีส้นชะลอความเรว็ให้ใหม่	เจ้าหน้าท่ี
เทศกิจจึงได้มีการลงพื้นที่ด�าเนินการตีเส้นชะลอความเร็วในบริเวณ
พ้ืนท่ีดังกล่าวทันที	 เพ่ือให้ผู้ท่ีใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วลงในเขต
โรงเรยีน	เขตชมุชน	และช่วยลดจ�านวนการเกดิอบุตัเิหตใุนพืน้ทีช่มุชน 
ได้อีกทางหนึ่ง

	 เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ส�ารวจป้ายชื่อถนน	ป้ายซอยที่เกิด
การช�ารดุเสียหาย	เพือ่น�าเข้าสู่แผนด�าเนินงานโครงการปรบัปรงุป้าย
บอกชื่อถนน	ชื่อซอย	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	จ�านวน	45	ป้าย	
เพื่อความสวยงามและอ�านวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน 
ผู้ใช้รถใช้ถนน	ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน	โครงการดังกล่าว
มีระยะเวลาในการด�าเนินการตั้งแต่วันที่	5	มีนาคม	-	2	มิถุนายน	
2563	 และได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่	 30	 มีนาคม	 2563	 
ที่ผ่านมา

อ�านวยความสะดวกด้านการจราจรและจัด
ระเบียบในการแจกสิ่งของ/อาหาร เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID - 19)

งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง ส�านักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในชุมชน

ลงพื้นที่ตีเส้นชะลอความเร็ว 

บริเวณหน้าโรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)

โครงการปรับปรุงป้ายชื่อถนน ป้ายซอย

ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จ�านวน 45 ป้าย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ออกให้บริการประชาชน
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1. ก่อนเข้า ศพด. ล้างมือ 7 ขั้นตอน

4. คัดกรองครู แม่ครัว แม่บ้านทุกคน
ด้วยการวัดไข้ด้วยปรอทอินฟาเรด

7. จดัประสบการณ์การเรยีนรูส้�าหรบัเดก็ในเรือ่งการป้องกนัโรคตดิต่อ ได้แก่

9. เปิดหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อในห้องเรียน
หลังเด็กกลับบ้าน 30 นาที

10. ท�ำควำมสะอำดของเล่น พืน้ และพืน้ผวิวตัถุ
บริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ

“น�้ำยำฟอกขำว 1 ฝำ ผสมน�้ำ 1 ลิตร พ่นทิ้งไว้ 3 นำที”

8. ท�ำควำมสะอำดภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ช่วงเช้ำและช่วงเย็น

- สอนให้เด็กบอกครูและผู้ปกครองหากมีอาการผิดปกติ

- สอนวิธีการไอ จามอย่างถูกวิธี

- สอนวิธีสวมหน้ากากอนามัยโดยใช้บทบาทสมมติ

- ใช้สัญลักษณ์ประจ�ำตัวเด็กติดที่ของใช้ทุกชิ้น
และสอนให้เด็กหยิบเฉพำะที่เป็นของใช้ของตนเอง

- ล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยการท�าท่าทางล้างมือ 7 ขั้นตอน
ประกอบเพลง

5. คัดกรองครู แม่ครัว แม่บ้านทุกคน
ด้วยการวัดไข้ด้วยปรอทอินฟาเรด

6. ครูประจ�ำชั้นกระตุ้นให้เด็ก
ล้ำงมืิอบ่อยๆ ครั้งละ 20 วินำที

2. ให้รับส่งเด็กที่บริเวณ
จุดคัดกรองเท่านั้น

3. คัดกรองเด็ก ด้วยการวัดไข้
ด้วยปรอทอินฟาเรดและตรวจ
ร่างกาย

รางวัลผู้บรหิารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา

กองการศึกษาได้ด�าเนินการโครงการติดตั้ง DLTV
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนทั้ง 6 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เตรยีมความพร้อมรับมือ 
Covid - 19 ส�าหรับเปิดภาคเรยีน ประจ�าปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ส่งเสริมสมองได้เรียนรู้อย่างเต็มที่
กับสนามพัฒนาการเรียนรู้ BBL ส�าหรับเด็กปฐมศึกษา

	 นายจักรวาล	 ตั้งประกอบ	 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	
ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ	 
ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา	 
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านต่าง	ๆ 	ทั้งในเรื่องของ	วิสัยทัศน์
ด้านการศึกษา	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 และภาวะการเป็นผู้น�า
ของผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ	
และประสบการณ์ต่าง	 ๆ	 ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร ่วมกับมูลนิธิช ่วย 
การศกึษาท้องถิน่	ได้จดัให้มกีารคดัเลอืกผูบ้รหิารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา	 และผู ้อ�านวยการส�านัก/ 
กองการศึกษาดีเด่น	 ประจ�าปี	 2562	 ที่มีผลงานด้านการจัด 
การศึกษาดีเด่น	 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับผู ้ที่รับรางวัลใน 
การสนับสนุนการด�าเนินงานทางด้านการศึกษาต่อไป	และจะมี
การแจ้งก�าหนดการเข้ารับรางวัลในภายหลัง

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	 	 6	 แห่ง	 ได้ท�าการติดตั้งสื่อ	 DLTV	 เพื่อเป็นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	 มีอุปกรณ์ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย	DLTV	ซึ่งจะใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	และครูผู้ดูแลเด็ก	มีความรู้	ทักษะ	ในการจัดการศึกษา 
ปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง	 สร้างโอกาสทางการศึกษาคุณภาพเท่าเทียมกัน	 ซึ่งเด็กแรกเกิด	 0-5	 ปีมีพัฒนาการสมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก 
มีความรู ้ทักษะในการดูแลเด็กถูกต้องสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน	 เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนา 
คุณภาพการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดท�าสนามพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักการ
พัฒนาการสมอง	 BBL	 (Brain-Based	 Learning)	 เพื่อเป็นแนวทาง
จัดการเรยีนรูเ้พือ่ให้สอดคล้องกบัการท�างานของสมองในเดก็แต่ละคน	 
และแต่ละช่วงวัย	 ด้วยการกระตุ้นที่เหมาะสม	 เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้	 โดยพบว่าสมองมนุษย์สามารถท�างานและพัฒนาไปพร้อมกัน
ทั้ง	8	ด้านในลักษณะกระจายตัวเชื่อม	 เมื่อได้รับการส่งเสริมให้สมอง
ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่	 โดยเด็กในวัย	 2	 -	6	ปี	 จะเรียนรู้ผ่านการเล่น	 
ซึง่เดก็แต่ละคนจะถนดัในการเรยีนรูต้ามรปูแบบของตนทีแ่ตกต่างกนัไป	 
ซ่ึงคณุพ่อคณุแม่ต้องเป็นผู้ค้นหาความถนดัและความสามารถในตวัลกู 
ให้พบ	เพื่อน�ามาส่งเสริมและกระตุ้นความสามารถนั้น	ๆ 	ให้เหมาะสม 
กับลูก	 เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ตามที่ถนัด	 รวมถึงมีโอกาสพัฒนาความ
สามารถด้านอืน่	ๆ 	ทีไ่ม่ถนดั	ด้วยการให้ลกูเรยีนรูด้้วยความพร้อมทัง้ทาง
ร่างกายและจิตใจ	อย่างอิสระ	สนุกสนาน	และเกิดความสุข	โดยเรียนรู้ 
จากเรื่องง่ายไปยาก	 ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ใช่แค่ท่องจ�า	 และรู้จัก 
แก้ปัญหาเพื่อให้สมองของลูกพัฒนาได้เต็มความสามารถ

	 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองบ้านสวน
ได้ท�าการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์และน�้ายา
ท�าความสะอาดฆ่าเชือ้โรคไวรสัโคโรนา	2019	
เพือ่ส่งมอบให้ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืง
บ้านสวน	6	แห่ง	ได้ท�าความสะอาดห้องเรียน	
อปุกรณ์การเรยีน	ของเล่น	และพืน้ทีบ่ริเวณโดย
รอบภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านสวน	 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID	-	19)	 โดยที่ทราบกันดีกว่า
โรคนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน	 จาก
การ	ไอ	จาม	หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคน
ที่ป่วย	เทศบาลเมืองบ้านสวน	จึงขอความร่วม
มือบุคลากรครู	ครูผู้แลเด็ก	และผู้ปกครองช่วย 
สอดส่องดูแลสุขภาพของเด็ก	ด้วยการล้างมือ
บ่อยๆ	 เพราะมือเป็นสิ่งที่เราใช้สัมผัสสิ่งของ
ต่างๆ	มากที่สุด	ซึ่งหากไปสัมผัสกับไวรัสและ
น�ามือมาสัมผัสบริเวณหน้า	 ก็อาจจะท�าให้ติด
เชื้อได้	หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังแหล่งชุมนุม
ชน/สถานที่แออัด	 หากจ�าเป็นต้องเดินทางไป
ขอใหส้วมใส่หน้ากากอนามัย	และหมัน่ล้างมือ
เมื่อสัมผัสสิ่งต่างๆ	หากมีอาการไข้สูงมากกว่า	
37.5	 องศา	 ไอ	 เจ็บคอ	 น�้ามูกไหล	 หายใจ
เหนื่อยหอบ	หายใจล�าบาก	
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

3,000,000.00 

4,000,000.00 

5,000,000.00 

6,000,000.00 

7,000,000.00 

8,000,000.00 

2,000,000.00 

1,000,000.00 

กองการศึกษาได้ด�าเนินการโครงการติดตั้ง DLTV
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนทั้ง 6 แห่ง

ต.ค.	62

พ.ย.	62

ธ.ค.	62

ม.ค.	63

ก.พ.	63

ม.ีค.	63

เม.ย.	63

พ.ค.	63

จ่ายรวมตัง้แต่ต้นปี

งบประมาณตัง้ไว้

ผลต่างจากงบประมาณ

ช่วงเวลารับเงิน ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม	

ค่าปรับ
และใบอนุญาต

รายได้
จากทรัพย์สิน

รายได้
จากทุน

รายได้เบ็ดเตล็ด ภาษีจัดสรร

รายการ	(หมวด)	ตามเทศบัญญัติ นอกงบประมาณ

ยอดรวมรายรับคิดเป็นร้อยละ	63.02	ของเทศบัญญัติ	(ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)

เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้นรวมรับตาม
เทศบัญญัติ

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

	1,180,186.94	

	536,623.07	

	558,277.00	

	1,338,704.00	

	2,249,043.00	

	2,880,486.00	

	1,125,507.00	

	1,704,366.00	

	11,573,193.01	

	60,004,000.00	

-48,430,806.99	

	58,133,948.23	

	44,640,479.34	

	29,883,691.96	

	43,411,284.69	

	27,096,390.17	

	45,290,039.54	

	65,297,838.38	

	21,484,361.69	

	335,238,034.00	

	531,994,500.00	

-196,756,466.00	

	264,000.00	

	251,000.00	

	1,498,180.46	

	1,117,396.90	

	638,286.67	

	898,148.09	

	767,583.96	

	398,849.11	

	5,833,445.19	

	10,750,000.00	

-4,916,554.81	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

-	

	-			

	-			

	-			

	-	

	-	

	-	

	243,000.00	

	-	

	-	

	-	

	-	

	243,000.00	

	200,000.00	

	43,000.00	

	16,229,206.18	

	41,676,623.27	

	27,108,555.90	

	29,402,065.79	

	17,254,959.50	

	34,726,987.65	

	29,852,596.03	

	11,925,080.98	

	208,176,075.30	

	332,400,000.00	

-124,223,924.70	

	39,760,416.11	

	1,270,860.00	

	-	

	10,353,946.00	

	6,078,400.00	

	6,014,100.00	

	31,670,040.89	

	6,899,300.00	

	102,047,063.00	

	120,000,000.00	

-17,952,937.00	

	83,200.00	

	327,980.00	

	146,800.00	

	140,200.00	

	195,925.00	

	103,400.00	

	1,407,119.70	

	39,675.00	

	2,444,299.70	

	1,950,000.00	

	494,299.70	

	58,133,948.23	

	44,699,786.43	

	29,883,691.96	

	43,450,822.75	

	27,096,390.17	

	45,535,811.54	

	65,376,914.50	

	21,484,361.69	

	335,661,727.27	

	531,994,500.00	

-196,332,772.73	

	616,939.00	

	577,393.00	

	571,878.60	

	815,972.00	

	679,776.00	

	666,917.80	

	474,990.80	

	517,090.60	

	4,920,957.80	

	6,690,500.00	

-1,769,542.20	

	-	

	59,307.09	

	-	

	39,538.06	

	-	

	245,772.00	

	79,076.12	

	-	

	423,693.27	

	-			

	423,693.27	

ช่วงเวลาเบิกจ่าย
ฝ่าย

การเมือง
ลูกจ้าง
ประจ�า

ข้าราชการ ภารกิจ-ทั่วไป
ค่าใช้สอยค่าตอบแทนเงินวิทยฐานะ ค่าวัสดุ

งบบุคลากร งบด�าเนินการ

การเบิกจ่าย

เงินเดือน/ค่าจ้างประจ�า ค่าจ้างชั่วคราว

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
รวม

รายจ่ายอื่น งบกลาง ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

ยอดรวมค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ	36.35		ของเทศบัญญัติ	(ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)

	510,107.82	

	595,133.19	

	512,291.92	

	253,424.63	

	793,335.55	

	549,068.28	

	474,569.73	

		133,735.92	

	3,821,667.04	

	7,385,000.00	

-3,563,332.96	

	131,010.00	

	131,010.00	

	131,010.00	

	131,010.00	

	131,010.00	

	131,010.00	

	133,330.00	

		133,330.00	

	1,052,720.00	

	1,586,520.00	

-533,800.00	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-			

	130,000.00	

-130,000.00	

	38,500.00	

	314,081.00	

	205,620.00	

	438,537.25	

	301,263.25	

	363,000.00	

	66,160.00	

		454,880.00	

	2,182,041.50	

	12,377,200.00	

-10,195,158.50	

	-	

	4,100.00	

	201,480.00	

	91,700.00	

	96,800.00	

	-	

	11,550.00	

		510,000.00	

	915,630.00	

	39,218,650.00	

-38,303,020.00	

	279,299.80	

	1,240,206.67	

	3,290,916.35	

	3,859,803.92	

	2,554,174.05	

	2,842,736.41	

	2,514,430.43	

		3,073,692.42	

	19,655,260.05	

	53,261,070.00	

-33,605,809.95	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	524,900.00	

	566,830.00	

	274,000.00	

	1,365,730.00	

	112,433,152.57	

-111,067,422.57	

	113,406.90	

	954,584.84	

	450,570.34	

	1,801,236.70	

	2,896,437.72	

	1,896,040.29	

	2,095,279.02	

		1,578,141.15	

	11,785,696.96	

	31,130,595.00	

-19,344,898.04	

	17,166,547.92	

	30,516,383.63	

	23,928,210.43	

	25,249,469.81	

	22,961,669.87	

	22,940,908.32	

	28,436,668.09	

		22,177,237.70	

	193,377,095.77	

	531,994,500.00	

-338,617,404.23	

	5,950,393.71	

	5,935,286.66	

	6,011,956.79	

	6,018,238.18	

	5,956,401.86	

	5,961,591.58	

	5,936,819.98	

		6,200,476.74	

	47,971,165.50	

	79,664,794.00	

-31,693,628.50	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-			

	126,000.00	

-126,000.00	

	7,164,477.27	

	7,285,960.27	

	9,720,630.03	

	6,646,176.87	

	6,836,736.47	

	7,475,225.81	

	6,988,736.47	

		6,547,746.47	

	58,665,689.66	

	112,461,520.00	

-53,795,830.34	

	2,471,172.42	

	2,438,545.00	

	2,510,555.00	

	2,477,037.26	

	2,582,702.25	

	2,707,341.76	

	2,767,722.46	

		2,782,495.00	

	20,737,571.15	

	50,679,180.00	

-29,941,608.85	

	-	

	11,109,296.00	

	385,000.00	

	3,024,125.00	

	304,628.72	

	-	

	6,392,500.00	

		-	

	21,215,549.72	

	23,963,058.43	

-2,747,508.71	

ต.ค.	62

พ.ย.	62

ธ.ค.	62

ม.ค.	63

ก.พ.	63

ม.ีค.	63

เม.ย.	63

พ.ค.	63

จ่ายรวมตัง้แต่ต้นปี

งบประมาณตัง้ไว้

ผลต่างจากงบประมาณ

	508,180.00	

	508,180.00	

	508,180.00	

	508,180.00	

	508,180.00	

	489,994.19	

	488,740.00	

		488,740.00	

	4,008,374.19	

	7,577,760.00	

-3,569,385.81	

เงินนอกงบประมาณ(อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

การเบิกจ่าย

รวมทั้งสิ้น

งบกลาง

เงินเดือน

(ฝ่ายประจ�า)

ข้าราชการ
ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-			
	-			
	-			

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

	245,772.00	
	-			

	245,772.00	

	-	
	39,538.06	
	19,769.03	

	-	
	39,538.06	

	-	
	19,769.03	
	39,538.06	

	158,152.24	
	-			

	158,152.24	

	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			

	17,166,547.92	
	30,555,921.69	
	23,947,979.46	
	25,249,469.81	
	23,001,207.93	
	22,940,908.32	
	28,456,437.12	
		22,216,775.76	
	193,781,020.01	
	531,994,500.00	
-338,213,479.99	

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ภาษีอากร,  9,868,827.01 , 3%
ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ ใบอนุญ

าต,  
4,403,867.20 , 1%

รายไดจ้ากทรัพย์สนิ,  
5,434,596.08 , 2%

รายไดเ้บ็ดเตล็ด,  2,404,624.70 , 
1%

รายไดจ้ากทุน,  243,000.00 , 0%

ภาษีจัดสรร,  196,250,994.32 , 
63%

เงนิอุดหนุนทั�วไป,  
95,147,763.00 , 30%

เงนิอุดหนุนทั�วไประบุวัตถุประสงค์,  
423,693.27 , 0%

เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ,  -   , 0%

รายรับ  ณ
  วนัที�  30 เมษายน  2563

รายรับ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
เงินอุดหนุนทั่วไป

102,047,063.00	,	30%

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ระบุวัตถุประสงค์
423,693.27	,	0%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
-	,	0%

ภาษีอากร
11,573,193.01	,	3%

ค่าธรรมเนียม		ค่าปรับ	ใบอนุญาต
4,920,957.80	,	2%

รายได้จากทรัพย์สิน
5,833,445.19	,	2%

รายได้เบ็ดเตล็ด
2,444,299.70	,	1%

รายได้จากทุน
243,000.00	,	0%

ภาษีจัดสรร
208,176,075.30	,	62%

รายจ่าย  ณ  วนัที�  30 เมษายน  2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1,365,730.00	,	1%

เงินเดือนฝ่ายการเมือง
4,008,374.19	,	2%

เงินเดือนข้าราชการ		 
20,737,571.15	,	11%

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 
47,971,165.50	,	25%

ค่าตอบแทน
2,182,041.50	,	1%

ค่าใช้สอย
19,655,260.05	,	10%

ค่าวัสดุ
11,785,696.96	,	6%

รายจ่ายอื่น
-	,	0%

งบกลาง
58,665,689.66	,	30%

ค่าครุภัณฑ์	
915,630.00	,	0%

เงินอุดหนุน	
21,215,549.72	,	11%

ค่าจ้างประจ�า
1,052,720.00	,	1%

รายจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
403,924.24	,	0%

ค่าสาธารณูปโภค	
3,821,667.04	,	2%

ภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายภาษีท้องที่

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

ก.พ.63

ม.ีค.63

เม.ย.63

พ.ค.63

รวม

	1,004,871.94	

	502,039.67	

	524,561.00	

	661,035.00	

	203,674.00	

	220,900.00	

	128,421.00	

	48,850.00	

	3,294,352.61	

16

11

18

17

5

9

4

3

	83

17

10

22

14

4

7

1

	1

76

9

10

4

177

302

267

114

	151

	1,034	

	4,801	

	4,724	

	4,750	

	4,850	

	4,889	

	4,780	

	4,523	

	4,644	

	37,961	

4,843

4,755

4,794

5,058

5,200

5,063

4,642

	4,799

	39,154	

	32,387.00	

	16,060.40	

	22,484.00	

	24,773.00	

	17,840.00	

	10,532.00	

	11,906.00	

	17.00	

	135,999.40	

	142,328.00	

	18,003.00	

	10,752.00	

	652,256.00	

	2,027,029.00	

	2,648,654.00	

	984,560.00	

	1,655,019.00	

	8,138,601.00	

	462,790.00	

	448,050.00	

	373,070.00	

	559,250.00	

	467,470.00	

	504,410.00	

	368,530.00	

	401,480.00	

	3,585,050.00	

1,642,376.94

984,153.07

930,867.00

1,897,314.00

2,716,013.00

3,384,496.00

1,493,417.00

	2,105,366.00

	15,154,003.01	ภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายภาษีท้องที่
ค่าธรรมเนียม

เก็บขยะ

135,999.40	

	3,294,352.61	

83 76 1,034 	37,961	

8,138,601.00	

3,585,050.00	

จ�านวนเงิน จ�านวนราย

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ  2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
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10. ท�ำควำมสะอำดของเล่น พื้น และพื้นผิววัตถุ
บริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน - เล่ียงเมือง 

19 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านสวน มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้  

ก่อสร้างถนน	คสล.	หนา	0.20	เมตร	พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า	111.00	ตารางเมตร	ในวงเงิน
งบประมาณ	96,300	บาท	เพื่อปรับพื้นปากทางเข้า	-	ออก	เนื่องจากเดิมทีถนนดังกล่าวเป็นหลุม	 
เป็นบ่อ	ท�าให้สัญจรไป	-	มา	ไม่สะดวก	อาจเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ถนนซึ่งได้ด�าเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด ค.ส.ล. “ห้วยทวน” ตั้งแต่ถนน 

พงษ์ประเสริฐถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน และหมู่ที่ 1 ต.หนองข้างคอก 

มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	 คสล.	 ช่วงที่	 1	 
กว้าง	2.50	–	4.40	เมตร	ยาว	545.00	เมตร	ลึก	0.50	–	2.50	เมตร	ช่วงที่	2	กว้าง	4.00	-	5.00	 
เมตร	ยาว	1,198.00	เมตร	ลึก	2.50	เมตร	ในวงเงินงบประมาณ	37,867,000	บาท	เพื่อเป็นการ 
เร่งแก้ปัญหาการระบายน�้าท่วมขังในพื้นที่	 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน	 และ
บ้านเรือนของประชาชนผู้อยู่อาศัย	 อีกทั้งเพื่อให้รางระบายน�้ามีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	 
ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงไปแล้ว	95%

 โครงการก่อสร้างปรบัปรงุรางระบายน�า้เปิด คสล. ห้วยทวน จากถนนเลีย่งเมอืง 

ชลบุรี ถึงซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 31 หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองข้างคอก มีปริมาณ

งานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	คสล.	ช่วงที่	1	กว้าง	5.00	เมตร	 
ยาว	157.00	เมตร	ลกึ	2.00	เมตร	ช่วงที	่2	กว้าง	3.00	-	4.50	เมตร	ยาว	44.00	เมตร	ลกึ	2.00	เมตร	 
ช่วงที่	 3	 กว้าง	1.80	-	6.00	 เมตร	 ยาว	190.00	 เมตร	ลึก	2.00	 เมตร	 ในวงเงินงบประมาณ	 
9,888,600	 บาท	 เพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหาการระบายน�้าท่วมขังในพื้นที่	 ที่ส่งผลกระทบต่อ 
สภาพแวดล้อมของชุมชน	 และบ้านเรือนของประชาชนผู้อยู่อาศัย	 อีกทั้งเพื่อให้รางระบายน�้า 
มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงไปแล้ว	45%

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านกีรติ (วัดชมภูแก้ว) บริเวณ

สวนสาธารณะหมู ่บ้านกีรติ (วัดชมภูแก้ว หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านสวน) มีปริมาณ

งานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้าง	 คสล.	 หนา	0.15	 เมตร	 ผิวพิมพ์ลายพื้นที่ด�าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า	1,400	ตารางเมตร	และก่อสร้างท่ีเกบ็ขยะขนาดกว้าง	2.00	เมตร	ยาว	5.00	เมตร	จ�านวน	 
1	หลัง	ในวงเงินงบประมาณ	1,550,000	บาท	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะในหมู่บ้าน
ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย	 และพร้อมส�าหรับการใช้งานของคนในชุมชน	 ซึ่งขณะนี้ได้
ด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงไปแล้ว	35%

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน - เล่ียงเมือง  

29/1 หมู ่ที่  1 ต�าบลหนองข้างคอก มีปริมาณงานก่อสร ้างปรับปรุงดังนี้  

ก่อสร้างถนน	คสล.	หนา	0.20	เมตร	พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า	116.00	ตารางเมตร	ในวงเงิน 
งบประมาณ	98,300บาท	 เพื่อปรับพื้นปากทางเข้า	-	ออก	 เนื่องจากเดิมทีถนนดังกล่าวเป็นหลุม	 
เป็นบ่อ	ท�าให้สัญจรไป	-	มา	ไม่สะดวก	อาจเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ถนน	ซึ่งได้ด�าเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด คสล. ต่อจากรางระบายน�้าเดิม  

บ้านสวนเศรษฐกิจ 30 (ซอย 12) ถึงเขตทางรถไฟ และจากเขตทางรถไฟ 

ถึงถนนเลี่ ยงเมืองชลบุรี  หมู ่ที่  6  ต .บ ้ านสวน และหมู ่ ท่ี  1  ต.หนองรี  

มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	 คสล.	 ช่วงที่	 1	 
กว้าง	3.00	เมตร	ยาว	38.00	เมตร	ลึก	2.00	เมตร	ช่วงที	่2	กว้าง	2.00	-	5.50	เมตร	ยาว	175.00	เมตร	 
ลึก	1.60	เมตร	ช่วงที่	3	กว้าง	5.00	เมตร	ยาว	54.00	เมตร	ลึก	1.60	เมตร	ในวงเงินงบประมาณ	
6,333,333.33	 บาท	 การด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงดังกล่าว	 เพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหาการ
ระบายน�้าท่วมขังในพื้นที่	 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน	และบ้านเรือนของประชาชน 
ผู้อยู่อาศัย	 อีกทั้งเพื่อให้รางระบายน�้ามีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนินการ 
ก่อสร้างปรับปรุงไปแล้ว	20%

รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

ระหว่างด�าเนินการ หลังด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุง

ระหว่างด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อย

ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อย
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 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ

ระบายน�้า บริเวณถนนสุขุมวิทตัดกับถนน

บ้านสวน - สขุมุวทิ 17 หมูท่ี ่3 ต�าบลบ้านสวน  
ในวงเงินงบประมาณ	 7,009,929.89	 บาท	 
มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ก่อสร้างปรับปรุง
ระบบระบายน�้าเหลี่ยม	คสล.	ชนิด	2	ช่องทาง	ขนาด	
1.20	x	1.20	เมตร	ยาวรวม	249.00	เมตร	พร้อม
บ่อ	 SUMP	4	บ่อ	 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน�้าท่วมขัง	 
เนื่ องจากเ ม่ือมีปริมาณน�้ าฝนที่ ตกลงมาเป ็น 
จ�านวนมาก	ท�าให้มีน�้าท่วมขังอยู่ถนนเพียงฝั่งเดียว 
โดยมีการขุดท่อเพื่อเป็นทางลอดระบายน�้าออกจาก
พื้นที่	 ซ่ึงขณะนี้อยู่ในระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงไปแล้วกว่า	 90%	 อาจท�าให้เกิดการจราจร
ติดขัดบางช่วงของถนนเส้นดังกล่าว

 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

รางระบายน�้าเปิด ค.ส.ล. ห้วยกรวด 

จากหมู่บ้านเนินเต็งวิลล่า หมู่ที่ 5 

ถึงหมู่บ้านกีรติ 3 หมู่ท่ี 5 ต�าบล

บ้านสวน มีปริมาณงานก่อสร้าง

ปรับปรุงดังน้ี ก่อสร้างปรบัปรงุรางระบาย
น�้าเปิด	 คสล.	 กว้าง	 2.50	 -	 6.00	 เมตร	
ยาวรวม	 195.00	 เมตร	 ลึก	 2.50	 เมตร	 
ในวงเงินงบประมาณ	 2,850,000	 บาท	 
เพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหาการระบายน�้าท่วม
ขังในพื้นที่	ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของชุมชน	และบ้านเรือนของประชาชนผู้อยู่
อาศัย	อีกทั้งเพื่อให้รางระบายน�้ามีมาตรฐาน
และมปีระสทิธภิาพ	ซึง่ได้ด�าเนนิการก่อสร้าง
ปรับปรุงแล้วเสร็จเม่ือเดือน	 พฤษภาคม	
2563 ระหว่างด�าเนินการ ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อย

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร 

ค.ส.ล.ข้างโรงเรียนบ้านหนองตะโก หมู่ที่ 1 ต�าบล

บ้านสวน มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ 

ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจรจร	ถนน	ค.ส.ล.	หนา	0.15	เมตร	
ช่วงที่	1	ผิวจราจรกว้าง	1.10		-	3.20	เมตร	ยาวรวม	89.00	
เมตร	พืน้ทีด่�าเนนิการไม่น้อยกว่า	204.00	ตารางเมตร	ช่วงที	่2	 
ผิวจราจรกว้าง	1.35	 -	2.20	 เมตร	 ยาวรวม	7.00	 เมตร	
พื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า	128.00	ตารางเมตร	 ในวงเงิน
งบประมาณ	236,000	บาท	เนือ่งจากเดมิถนนเส้นนีบ้างส่วน 
เป็นดิน	 มีพื้นผิวช�ารุด	 คับแคบ	 ท�าให้ประชาชนที่เดินทาง 
โดยใช้ถนนเส้นนี้เกิดความไม่สะดวก	 จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุง
ขยายผิวจราจรถนนเส้นดังกล่าว	 ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด ค.ส.ล. ห้วยยายเจ๋ง จากสะพาน

ตาลาข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 5 ถึงหมู่บ้านกีรติ 2 หมู่ที่ 5 ต�าบลบ้านสวน มี

ปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรบัปรงุรางระบายน�า้เปิด	คสล.	กว้าง	2.50	-	6.00	
เมตร	ยาวรวม	145.00	เมตร	ลึก	2.50	เมตร	ในวงเงินงบประมาณ	4,485,000	บาท	เพื่อเป็นการเร่ง
แก้ปัญหาการระบายน�้าท่วมขังในพื้นที่	 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน	 และบ้านเรือนของ
ประชาชนผู้อยู่อาศัย	 อีกทั้งเพื่อให้รางระบายน�้ามีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	ซึ่งด�าเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม	2563

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด ค.ส.ล. ห้วยยายเจ๋ง จากถนน

บ้านสวน 11 ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านสวน มีปริมาณงาน

ก่อสร้างปรับปรุงดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	คสล.	กว้าง	3.00	-	6.00	เมตร	ยาวรวม	
1,177.00	เมตร	ลึก	2.50	เมตร	ในวงเงินงบประมาณ	32,510,000	บาท	เพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหา
การระบายน�้าท่วมขังในพื้นท่ี	 ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน	 และบ้านเรือนของประชาชน
ผู้อยู่อาศัย	 อีกท้ังเพื่อให้รางระบายน�้ามีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงขณะนี้ได้ด�าเนินการก่อสร้าง 
ปรับปรุงไปแล้ว	55%
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ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
ถนนพระยาสัจจา	ต�าบลบ้านสวน	
อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่	121/2543

ปณ.บางปลาสร้อย

อัตราคาบริการรถสุขา ทม.บานสวน
อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล

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

BANSUAN TOWN MUNICIPALITY CHONBURI

ติดต่อเทศบาลเมืองบ้านสวน 038 - 184555

ประชาสัมพันธ์
การรบัขึ้นทะเบียน

เพื่อรบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 1.	 มีสัญชาติไทย
	 2.	 มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
	 3.	 เป็นผูท้ีเ่กดิก่อน	วนัที	่2	กนัยายน	2504		และไม่เคยลงทะเบยีนมาก่อน	
ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร	ไม่ปรากฏวัน	เดือน	ปีเกิด	ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิด 
ในวันที่	1	มกราคมของปีนั้น	(จะได้รับเบี้ยยังชีพ	ในเดือนตุลาคม	2563)
	 4.	 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด	 จากหน่วยงาน 
ของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	 เงินบ�านาญ		 
เบ้ียหวัด	 บ�านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน	 ผู้สูงอายุที่อยู่ 
ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ	 ผู้ที่ได้รับเงินเดือน	 ค่าตอบแทน	 รายได้ประจ�า	 
หรือผลประโยชน์ตอบแท	นอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาลจัดให้เป็นประจ�า		
	 5.	 ส�าหรับผู้ที่ได้รับเบ้ียยังชีพจาก	 อบต.	 เทศบาล	หรือ	 ส�านักงานเขต	
(กทม.)	 ที่ย้ายภูมิล�าเนามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	ต้องมาแสดง
ความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ยยังชีพของท่าน

	 ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ	 6O	 ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไปที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน	 
รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล�าเนาเข้ามาอยู่ใหม ่
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	และผู้สูงอายุทีจ่ะม ี
อายุครบ	6O	 ปีบริบูรณ์	 ในปีงบประมาณถัดไป	
(เกดิกอ่นวนัที	่2	กนัยายน	25O4)	ทีม่คีณุสมบตัิ	
ดังต่อไปนี	้

	 1.		บัตรประจ�าตัวประชาชน		(ตัวจริง)
	 2.		ทะเบียนบ้าน	(ที่เป็นปัจจุบัน)
	 3.		สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์		ธนาคารกรุงไทย	
	 	 (ในเขตชลบุรี)		
 
	 ผูสู้งอายุสามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง	ได้ตัง้แต่บัดนีจ้นถงึวันท่ี	30	
กันยายน	2563	ตั้งแต่เวลา	08.30	-	16.30	น.	ในวันและเวลาราชการ 
สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 กองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลเมือง 
บ้านสวน	หมายเลขโทรศัพท์	038-18	4555	ต่อ	4203		กรณีผู้สูงอายุ
ไม่สามารถไปยืน่ลงทะเบยีนด้วยตนเองได้	สามารถให้ญาตมิารบัเอกสาร
การมอบอ�านาจ	 ได้ท่ีกองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 และ 
ให้ผู้รับมอบอ�านาจยื่นแทนได้	 โดยให้แนบส�าเนาบัตรประชาชน	 และ 
ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจด้วย

คุณสมบัติของผู้สูงอายุ หลักฐานประกอบการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

	 1.	ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
	 2.	ส�าเนาสูติบัตรของเด็กแรกเกิด
	 3.	ส�าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก	(สมุดสีชมพู)	หน้าที่มีชื่อ 
	 	 ของมารดา
	 4.	ส�าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง	(บัญชีธนาคาร 
	 	 กรงุไทย	บญัชธีนาคารออมสิน	หรอืบัญชีธนาคาร	ธ.ก.ส.	อย่างใด 
	 	 อย่างหนึ่งเท่านั้น)
	 5.	กรณีที่ผู ้ยื่นค�าร ้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือน 
	 	 เป็นเจ้าหน้าทีร่ฐั	พนกังานรฐัวิสาหกจิ	หรอืพนกังานบรษิทั	ต้องม ี
	 	 เอกสารใบรบัรองเงนิเดอืน	หรอืหนงัสอืรบัรองรายได้ของทกุคน 
	 	 ที่มีรายได้ประจ�า	(สลิปเงินเดือน	หรือหนังสือรับรองเงินเดือน)													

	 1.	มสีญัชาตไิทย	(พ่อแม่มสีญัชาตไิทย	หรอืพ่อหรอืแม่มชีาตไิทย)
	 2.	 เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2558	เป็นต้นไป
	 3.	อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย
	 4.	 ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ	หรือเอกชน

	 1.	มีสัญชาติไทย
	 2.	 เป็นบิดามารดาหรือเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ใน
	 	 ความอุปการะ
	 3.	ต้องอาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิด
 4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
  ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์

คุณสมบัติผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

สามารถติดต่อเพ่ือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน 

โทรศัพท์ 038 - 184555 โทรสาร 038 - 184565 
หรือ www.bansuan.go.th

O38	-	184555	ต่อ	8
O64	-	24OO463

กองสวัสดิการสังคม	เทศบาลเมืองบ้านสวน

เอกสารหลักฐาน	ประกอบการสมัคร	ดังนี้

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

	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน	 จัดต้ังขึ้นเพ่ือท�าการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ	 หรือจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลซึ่งถึงแก่ความตาย	 โดยมิได้
ประสงค์จะหาก�าไร	หรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน	

	 1.	ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน	หรอืส�าเนาบตัรประจ�าตวั 
	 	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	จ�านวน	1	ฉบับ															
	 2.	ส�าเนาทะเบียนบ้านจ�านวน	1	ฉบับ
	 3.	รูปถ่าย	1	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป
	 4.	 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง	 จากสถานพยาบาล 
	 	 ของรัฐ	ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
	 5.	 เงินค่าสมคัร	จ�านวน	100	บาท	(จ่ายครัง้เดยีวในวนัสมคัร) 
	 6.		เงินค่าบ�ารุง	จ�านวน	50	บาท	(จ่ายทุกปี	ปีละ	50	บาท)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน

คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก

ติดต่อสอบถามที่ ส�านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองบ้านสวน

โทร. 081-359-1989, 038 - 184555 ต่อ 5

สามารถบริจาคส่ิงของได้ตั้งแต่
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 

ท่านที่ต้องการบริจาคสิ่งของ
แต่ไม่สามารถน�าของมาเองได้ 

โทร. 083 - 6680951 
หรือ 081 – 9491428 

เทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับ 
มูลนิธิวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

	 	 	 	 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด	 เพ่ือจัด
กิจกรรม	 “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล”	 (เครื่องใช้ไฟฟ้า	
เฟอร์นเิจอร์	เสือ้ผ้า	รองเท้า	หนงัสอืและของใช้อืน่ๆ	ทีท่่าน 
ไม่ใช ้แล ้ว)	 กับโครงการจัดการขยะแบบมีส ่วนร ่วม	 
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	ในวันพฤหัสบดีที่	6	สิงหาคม	
2563	เวลา	08.30	น.	เป็นต้นไป	ณ	โดมอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองบ ้านสวน	 ต.บ ้านสวน	 อ.เมืองชลบุรี	 
จ.ชลบุรี	 และเวลา	13.00	น.	 ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย	 
พระราชธรรมนิเทศ	 พระพยอม	 กลฺยาโณ	 เจ้าอาวาส 
วัดสวนแก้ว	จังหวัดนนทบุรี	


