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ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี เทศบาลเมืองบ้านสวน 
และพสกนิกรชาวบ้านสวน
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ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

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

	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 ครบ	๔	 ปี	 แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงห่วงใยในทุกข์สุข 
ของเหล่าอาณาประชาราษฎร์	ดุจบิดาห่วงใยบุตร	ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ	ทั้งมีพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรของพระองค์ในหลายโอกาส	 
แม้จะผ่านมาเป็นเวลา	 ๔	 ปี	 แต่ชาวไทยทุกคนยังคงส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์	 ตลอดจนน้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระองค์	 มาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต 
และการท�างานจนทุกวันนี้	อาทิ

น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลท่ี ๙
พ่อหลวง ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของพสกนิกรชาวไทย

การท�าความดี

คิดก่อนพูด

ความรับผิดชอบ

ความเสียสละ

ความเพียร

ต้องต้ังเป้าหมาย

“การท�าดีน้ันท�ายากและเห็นผลช้า แต่ก็จ�าเป็นต้องท�า เพราะหาไม่ความช่ัว 
ซ่ึงท�าได้ง่าย จะเข้ามาแทนท่ี และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว 

แต่ละคนจึงต้องต้ังใจ และเพียรพยายามให้สุดก�าลัง
 ในการสร้างเสริมและสะสมความดี”

“หลักของคุณธรรม คือ การคิดด้วยจิตใจท่ีเป็นกลาง ก่อนจะพูดจะท�าส่ิงไร จ�าเป็นต้อง
หยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ต้ังมั่น และจิตสว่างแจ่มใส ซ่ึงเม่ือฝึกหัดคุ้นเคยช�านาญ
แล้ว จะกระท�าได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเร่ืองต่างๆ ให้ผู้ฟังได้

เข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิด ท้ังหลักวิชา ท้ังหลักคุณธรรม”

“เมื่อจะเร่ิมงานส่ิงใด ก็ให้พยายามคิดพิจารณาให้จนเห็นจุดหมาย 
เห็นสาระและประโยชน์ท่ีแท้ของงานน้ันอย่างแจ่มแจ้ง แล้วจึงลงมือกระท�า

ด้วยความต้ังใจ มั่นใจ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง
ให้งานด�าเนินลุล่วงตลอดไปอย่างต่อเน่ือง โดยมิให้บกพร่องเสียหาย”

“ความเสียสละ” หมายถึง  การกระท�าเก้ือกูลตามก�าลังความเหมาะสมส่วนตน 
ท่ีมุ่งผลเพื่อส่วนรวม โดยปฏิบัติด้วยความเต็มใจ การปิดทองหลังพระน้ัน

เมื่อถึงคราวจ�าเป็นก็ต้องปิด ว่าท่ีจริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก
เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า

ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระท่ีงามบริบูรณ์ไม่ได้”

“การท�างานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว 
ยากท่ีจะให้ส�าเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ การฝึกฝนความเพียรถึงหากแรก ๆ

จะรู้สึกเหน็ดเหน่ือยล�าบาก แต่พอได้เพียรจนเป็นนิสัยแล้วก็จะกลับเป็นพลัง
อย่างส�าคัญ ท่ีคอยกระตุ้นเตือนให้ท�างานอย่างจริงจัง  ด้วยใจร่าเริง”

“การท�างานใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งท่ีจะต้ังเป้าหมาย ขอบเขต
และหลักการไว้ให้แน่นอน เพราะจะช่วยให้สามารถ 

ปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลส�าเร็จได้โดยตรง และถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกัน
และขจัดความล่าช้า ความส้ินเปลือง ความเสียเปล่า ทุกอย่างได้อย่างส้ินเชิง”

พระบรมราโชวาท	พระราชทาน	แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ																																																										
ณ	สวนอัมพร	วันที่	๑๔	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๕

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่	๑๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๓๕

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
เม่ือวันที่	๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เม่ือวันที่	๒๕	กรกฎาคม		พ.ศ.	๒๕๐๖

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ		เม่ือวันที่		๒๑		มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๒๒

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๓๐
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

	 เมื่อวันที่	 28	 สิงหาคม	2563	นายจักรวาล	 
ต้ังประกอบ	นายกเทศมนตร	ีเข้ารบัมอบเกยีรตบิตัร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงาน 
ดเีด่น	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	จากนายภคัรธรณ์	 
เทียนไชย	ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	ด้านนวัตกรรม 
การบรหิารจดัการและแนวทางการให้บรกิารประชาชน	 
“การให้บริการคนพิการด้วยการใช้มิตรภาพบ�าบัด”	
เป ็นนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ขับเคลื่อน 
การพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร	โดยชมรมคนพกิาร 
และเทศบาลเมืองบ้านสวน	 ด�าเนินการร่วมกัน	 
ซึ่งสามารถน�ามาประสานส่งต ่อช ่วยเหลือใน 
ระบบราชการ	 เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรชุมชน	และ
ภาคประชาสังคม

	 สวัสดีครับ	เนื่องจากในวันที่	13	ต.ค.	2563	เป็นวันครบรอบ	 
4	ปี	แห่งการเสดจ็สวรรคตของ	พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ผมขอเรียนเชิญ				
พสกนิกรทุกท่านร่วมกันน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย	 โดยปฏิบัติตน 
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อพระองค์ท่านและน�าพระราชด�ารัสเป็นแสงสว่าง 
น�าทาง	เป็นเครือ่งยดึเหนีย่วจติใจ	และเป็นก�าลงัใจให้ทกุท่านด�าเนนิ
ชีวิตอย่างมั่นคง		เข้มแข็ง	ฝ่าฟันวิกฤติการณ์ต่างๆ	ไปได้	
	 ส�าหรบัสถานการณ์การระบาดของโรค	COVID	-	19	ในประเทศไทย 
และในประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างน่าเป็นห่วง	พวกเราทุกคนยังม ี
หน้าที่ที่ต้องช่วยกันรักษาวินัยสวมหน้ากากอนามัย	 หมั่นล้างมือ		
และรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง	 	 เพื่อป้องกัน
ตนเองและคนรอบข้าง	ผมอยากให้เริ่มที่ตัวเราครับ	โดยการปฏิบัติ
ตามค�าแนะน�าของรัฐบาล	หน่วยงานสาธารณสุข	 เทศบาลฯ	 และ

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

จากใจ...นายกเทศมนตร ี อาสาสมคัรสาธารณสขุ	ทีพ่ร้อมจะให้ค�าแนะน�าทกุท่าน	นอกจากนี ้
หากท่านพบเห็นหรือมีบุคคลต้องสงสัยขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ในการระวงัการระบาดจากการลกัลอบเข้าประเทศโดยผดิกฎหมาย	
ให้แจ้งนายอ�าเภอ	หรือศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	ทางสายด่วน	1567	
ตลอด	24	ชั่วโมง	 เพื่อด�าเนินการต่อไป	 เราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้	
ด้วยกันครับ
	 ด้านงานบริการประชาชนตั้งแต่วันที่	 26	 ตุลาคม	 2563	
เป็นต้นไป	ทางเทศบาลฯ	 จะท�าการย้ายที่ท�าการส�านักทะเบียน 
ท้องถิน่เทศบาลเมอืงบ้านสวน	งานทะเบยีนราษฎรจากส�านกัทะเบยีน
อ�าเภอเมืองชลบุรี	 ในงานประเภททะเบียนราษฎร	 มาด�าเนินการ 
ที่อาคารอเนกประสงค์	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 บริเวณชั้น	 1	 
ณ	ศูนย์ราชการสะดวก	ถนนพระยาสัจจา	เพื่ออ�านวยความสะดวก
แก่ทุกท่านที่มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น	 ส�าหรับงานบัตรประชาชนนั้น	
ขอให้ทุกท่านไปด�าเนินการที่	ส�านักงานทะเบียนอ�าเภอเมืองชลบุรี	
เช่นเดิมไปก่อนนะครับ	
	 สุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันท�าบุญเพื่อเป็นกุศล
ในงานทอดกฐิน	 ที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้นในทุกปีหลังเทศกาล 
ออกพรรษา	มกีารทอดกฐนิทัง้หมด	4	วดั	สามารถอ่านรายละเอยีด
ได้ตามข่าวประชาสมัพนัธ์ด้านล่างนีน้ะครบั	และอกีหนึง่กจิกรรมที่
ผมอยากเชิญชวนเข้าร่วมงาน	“วันไลออนส์สากลบริการ	ปี	2563” 
ที่ทางเทศบาลฯ	 ร่วมมือกับสโมสรไลออนส์สากลจัดงานนี้ขึ้น 
ในวันเสาร์ที่	10	ตุลาคม	2563	ตั้งแต่เวลา	08.00	-	14.00	น.	 
ณ	ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน			
	 พบกนัใหม่ฉบบัหน้า	หากท่านมข้ีอคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะใด 
ที่ต้องการให้เทศบาลน�าไปปรับปรุง	 แก้ไข	ท่านสามารถแจ้งมาได้
ในช่องทางที่เทศบาลฯจัดไว้	เช่น	facebook	เทศบาลเมืองบ้านสวน	
Line@	เทศบาลเมืองบ้านสวน	โดยสามารถสแกน	QR	CODE	ได้ที่
ด้านหลังวารสาร	หรือหมายเลขโทรศัพท์	 1132	ทุกข้อเสนอแนะ 
และข้อร้องเรียน	 เทศบาลฯ	จะน�ามาแก้ไขไปสู่การพัฒนาเทศบาล 
เมืองบ้านสวนของเรา	ต่อไปครับ	

สวัสดีครับ

เทศบาลเมอืงบา้นสวน   เข้ารับรางวัล
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านการศึกษา

	 นายจักรวาล	ตั้งประกอบ	
นายกเทศมนตรี	 พร้อมด้วย
นางนิ ตยา 	 เจนทวีพรกุ ล	 
รองปลัดเทศบาล	 เข ้าร ่วม 
พิธีมอบรางวัล	 มูลนิธิช ่วย 
การศึกษาท้องถิ่น	 ด้านการ
จัดการศึกษา	ประจ�าปี	2562	
เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2563	
เวลา	10.00	น.	 โดยเทศบาล
เมืองบ้านสวนได้รับรางวัล 
ผู ้ บริหารองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา	ประจ�าปี	2562	ในการเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
บริหารจัดการและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยได้รับเกียรติจากคุณนิพัทธา	 อมรรัตนเมธา	 ประธานมูลนิธิ 
ช่วยการศกึษาท้องถิน่เป็นผูม้อบรางวลั	พร้อมทัง้รบัฟังการให้โอวาทจาก	นายประยรู	รตันเสนย์ี	 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ณ	ห้องประชุม	5501	อาคาร	5	ชั้น	5	กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น	วังสวนสุนันทา	กรุงเทพมหานคร

เทศบาลเมอืงบา้นสวนรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมผีลการปฏิบติังานดีเด่น ประจ�าปงีบประมาณ 2562

ขอเชิญร่วม
ท�ำบุญทอดกฐิน

วัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

	 สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองบ้านสวน 
ทีเ่คารพย่ิง	วารสาร	ทีน่ี.่.บ้านสวน	ฉบบันี	้อยูใ่นเดอืนตลุาคมซึง่เป็น 
ห้วงเวลาแห่งการร�าลึกถึงการสูญเสียสองมหาราชผู้ทรงพระคุณ
ประเสริฐ	 คือ	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	
บรมนาถบพติร	ทีท่รงสร้างให้ประเทศไทยสามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่าง
มีศักดิ์ศรี	 มีอธิปไตย	 ร่มเย็นผาสุก	 มายาวนานตราบเท่าทุกวันนี้		 
ขอเชญิพ่ีน้องชาวบ้านสวนร่วมกนัสบืสานพระราชปณธิานด้วยความ
จงรักภักดี	 	 ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม	 รักษาชาติบ้านเมือง	 และ
สร้างสรรค์คุณประโยชน์	 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อทั้งสองพระองค์	 และเนื่องในงานบุญกฐิน	 และเทศกาลกินเจที ่
ก�าลังจะมาถึง	 ผมขออธิษฐานจิตขอให้กุศลทั้งหลายที่ท่านได้ท�า	 
จงดลบนัดาลให้ท่านมคีวามสขุ	จติใจผ่องใส	และพ้นจากโรคภัยท้ังปวง 
ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน	 เทศบาลเมืองบ้านสวนมีโครงการพัฒนา
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	 และระบบสาธารณูปโภคจ�านวนหลาย
โครงการ	 บางโครงการอาจจะกระทบความเป็นอยู่ของท่านบ้าง	
การจราจรบนถนนอาจจะติดขัดบ้าง	 และหลายท่านอาจจะไม่ได้
รับความสะดวกสบายในการเข้า-ออก	 ตามซอย	 ตามถนนต่างๆ	
เทศบาลเมืองบ้านสวนก็กราบขออภัยมา	ณ	ที่นี้ด้วย	 และได้แจ้ง 
ผูร้บัจ้างเสมอว่า	ต้องรบีด�าเนนิการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็โดยเรว็	หากท่าน 
ไม่ได้รบัความสะดวกหรอืมคีวามเดอืดร้อน	โปรดแจ้งมายงัเทศบาล
เมอืงบ้านสวนโดยด่วน	เทศบาลเมอืงบ้านสวนจะส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้าไป
แก้ไขปัญหา	 ให้ทันทีโดยเร็ว	 และช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดของ 
โรคไข้หวดั	COVID-19	อยูร่อบๆ	ประเทศไทย		กข็อให้พีน้่องชาวเทศบาล 
เมืองบ้านสวนยังคงต้องระมัดระวังหากเข้าไปที่ชุมชนแออัดแล้ว	 
อย่าลืมปฏบิตัตินตามมาตรการ	New	Normal	คอื	สแกนวดัอณุหภมูิ	
สวมใส่หน้ากากอนามัย	 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน�้าสบู่
บ่อยๆ	 เว้นระยะห่างทางสังคมอยู่เสมอการ์ดอย่าตก	 และยังต้อง
ระมัดระวังโรค	 ไข้เลือดออกที่ก�าลังระบาดในพ้ืนที่ของเรา	 ต้อง 
ช่วยกนัก�าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย	ทกุท่านต้องร่วมด้วย	ช่วยกันนะ 
ครับ	 คนละไม้คนละมือเพื่อเทศบาลเมืองบ้านสวนของเรา	ท้ายนี ้
ขออ�านวยอวยพรให้พี่น้องชาวเทศบาลเมืองบ้านสวน	 จงมีสุขภาพ
สมบูรณ์	 แข็งแรง	 ปราศจากโรคาพยาธิ	 มีความสุข	 ความเจริญ	 
คดิสิง่ใดให้ส�าเร็จดงัปรารถนาทกุประการเทอญ	ไว้พบกนั	ฉบบัหน้า	
สวัสดีครับ	ป.หาญณรงค์

สวัสดีครับ

ว่าที่ร้อยโท	หาญณรงค์	เกิดคล้าย		
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

บทบรรณาธิการ

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
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

คณะผู้จัดทํา กองบรรณาธิการ 

ว่าที่ร้อยโท	หาญณรงค์	เกิดคล้าย	ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

วัดใหม่บ้านสวน
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00 น.

วัดธรรมนิมิตต ์

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00 น. 



4 ฉบับสิงหาคม - กันยายน 2563

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

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ประจ�าปี 2563

นางดวงพร ก.ศรสีุวรรณ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น

ประเภทแม่ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม

นางบุษรนิทร์  เนขุนทด
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น

ประเภทแม่ผู้เสียสละและไม่ย่อท้อ
ต่อความยากล�าบาก

นางพัชรนิทร์  สถาวราวงศ์
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น

ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทน
ขยันหมั่นเพียร 

	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ได้ก�าหนดจัดโครงการสงเคราะห์
ผู ้ด ้อยโอกาสทางสังคม	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 28	 สิงหาคม	 2563	
ตั้งแต่เวลา	 08.00	 -	 16.00	 น.	ณ	 ศาลาประชาคมเทศบาล
เมืองบ้านสวน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	88	พรรษา	ในวันที่	12	สิงหาคม	2563 
ส่งเสริมให้ผู ้ด ้อยโอกาสทางสังคมมีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย 
เบื้องต้น	 มีความรู ้ความเข้าใจในสิทธิของตนเองตามกฎหมาย	 
ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	มีอาชีพเสริมและสามารถ	ลดค่า
ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันของครอบครัว	 รวมทั้งเสริมสร้างพลังและ
ก�าลงัใจให้แก่ผูด้้อยโอกาสทางสงัคม	ผูเ้ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	 
ผู ้ ด ้ อยโอกาสทางสังคมท่ี มี ภู มิล� า เนาอยู ่ ใน เขตเทศบาล 
เมืองบ้านสวน	จ�านวน	450	คน

	 กองสวัสดิการสังคม	 ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น	 เมื่อวันศุกร์ที่	 21	 สิงหาคม	 2563	ณ	 ห้องประชุมยูงร�าแพน	 
ช้ัน	 5	 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	 	 โดยจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล	 
เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	และจดัอบรมให้ความรู	้ในหวัข้อ	 
“คุณแม่ยุค	New	Normal	รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์”	โดยได้รับเกียรติจากคุณธีรุตย์		กนกธร	หัวหน้าสาขาวิชาจัดการธุรกิจด้านการบิน	 
คณะบรหิารธรุกจิ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	วิทยาเขตชลบรุ	ี	ผูเ้ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	คณะกรรมการพฒันาสตรรีะดบัชมุชนทกุชมุชน	 
จ�านวน	150	 คน	 ท้ังน้ี	 ได้ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ	 “แม่ดีเด่นประจ�าปี	 2563”	 และได้จัดพิธี 
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น	ผลเป็นดังนี้

	 นางดวงพร	 ก.ศรีสุวรรณ	 
สมรสกับนายวรพล	มีบุตรจ�านวน	
2	คน	เป็นชาย	1	คน	และหญงิ	1	คน	
นางดวงพรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุตรได้รับการศึกษาที่ดี	 ด้วย 

	 นางบุษรินทร์	 เนขุนทด	
สมรสกับนายวินัย	มีบุตรด้วยกัน
จ�านวน	2	คน	เป็นชาย	1	คน	และ
หญงิ	1	คน	ปัจจุบนัประกอบอาชีพ 
รับซื้อของเก่าเพื่อเลี้ยงดูบุตร	 

	 นางพัชรินทร์		สถาวราวงศ์	
สมรสกับนายบุญส่ง	 มีบุตรด้วย
กัน	จ�านวน	3	คน	 เป็นชาย	2	คน	 
และหญิง	 1	 คน	 เธอได้รับการ
ชักชวนให้หันมาท�าธุรกิจรับจ้าง

 การจัดโครงการในครั้งนี้	 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน	ดังต่อไปนี้
	 คณะผู้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดท�าของที่ระลึกมอบให้
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	จ�านวน	450	ชุด	มูลค่า	237,310	บาท		 
มีรายละเอียดดังนี้
	 1.	นายวิทยา	 คุณปลื้ม	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี	 	 นายชัยชนะ	 อาจวารินทร์	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชลบุรี	นายจักรวาล		ตั้งประกอบ	นายกเทศมนตรีเมือง
บ้านสวน	และคณะ	มอบเงนิสนับสนนุส�าหรบัจดัซือ้ข้าวสารอาหาร
แห้ง	จ�านวน		217,310	บาท	
	 2.	บริษัท	 นาถชิดา	 จ�ากัด	 (โครงการบ้านภูริ)	 มอบเงิน
สนับสนุน	จ�านวน	10,000	บาท

ตัวเธอและสามีที่ร�่าเรียนมาน้อย	 ส่ิงเดียวท่ีพ่อและแม่ท�าให้ได	้ 
คือ	 การส ่งเสียให ้บุตรได ้รับการศึกษาท่ีดี 	 โดยบุตรชาย 
จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ	 และบุตรสาวจบการศึกษาระดับปริญญาตรี	
คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	มหีน้าทีก่ารงานทีด่ี	 
แต่ด้วยความกตัญญูท่ีมีต่อบิดา	 มารดา	 จึงตัดสินใจลาออก 
จากงานการเป ็นพนักงานบริษัท	 เพื่อมาดูแลพ่อและแม	่ 
พร้อมสานต่อธุรกิจของครอบครัว	
	 นางดวงพรได ้รับการชักชวนให ้เข ้ามาท�างานเพื่อ 
ช่วยเหลอืชมุชน	ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งประธานชมุชนบ้านสวนสขุใจ 
โดยท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของชาวบ้านในการรบัเรือ่งราวประสาน
ให้เทศบาลช่วยเหลือ	 ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสาร	 และ
สามารถเข้าถงึบรกิารและสวัสดิการต่าง	ๆ 	จากเทศบาล	แม้อาจจะ 
เกิดความเหน็ดเหน่ือยบ้างในบางครั้ง	 แต่เพ่ือชุมชน	 เพื่อสังคม	 
เธอยนิดแีละเตม็ใจทีจ่ะท�า	ซึง่เบือ้งหลงัความเหนด็เหนือ่ย	ทุม่เท 
แรงกาย	 แรงใจ	 ในการท�างานเพื่อสังคมนั้น	 ครอบครัวเป็น 
ส่วนส�าคัญ	ที่ช่วยสร้างก�าลังใจ	สร้างแรงผลักดัน	 ให้นางดวงพร 
ท�างานได้อย่างมคีวามสขุ	สขุทีจ่ะเป็นผูใ้ห้	โดยไม่หวงัสิง่ใดตอบแทน 

บตุรชายมคีวามพกิารซ�า้ซ้อน	เธอและสามรีูส้กึเสยีใจเป็นอย่างมาก	 
แต่ด้วยหวัใจของผูเ้ป็นแม่	เธอยอมรับในสิง่ทีเ่กดิขึน้	นางบษุรินทร์ 
เรยีนรูก้ารดแูล	ลกูทีม่คีวามพกิาร	เพือ่น�ามาปรบัใช้ในการเลีย้งด ู
บุตรชาย	 แม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยมากเพียงใด	 ด้วยความห่วงใย 
ที่มีต่อลูก	เธอไม่เคยคิดท้อแท้	
	 นางบุษรินทร์พร�่าสอนให้บุตรทั้งสองคนมีความรักใคร่ 
ปรองดองกนั	ดแูลซึง่กนัและกนัเธอ	ให้ความส�าคญักบัการศกึษา	 
โดยมีความตั้งใจส่งเสียให้ลูก	ๆ	ได้รับการศึกษาที่ดี		ซึ่งบุตรสาว 
คนเล็กจบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ปัจจุบันมีอาชีพและ 
การงานทีม่ัน่คง	ส่วนบตุรชายทีม่คีวามพกิาร	จบการศกึษาระดบั
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เธอมีความภูมิใจในตัวบุตรทั้งสองคน
เป็นอย่างมาก	หากในภายภาคหน้าลูก	ๆ	ต้องด�าเนินชีวิตด้วย
ตนเอง	นางบุษรินทร์วางใจได้ว่าน้องสาวจะสามารถดูแลพ่ีชาย 
ที่มีความพิการได้	 ความพิการของลูก	 ไม่ใช่อุปสรรคในการ
ด�าเนินชีวิต	 ความอดทนของเธอท�าให้เธอมองอุปสรรคต่าง	ๆ	 
เป็นบททดสอบให้ก้าวข้าม	 และเธอก็ภูมิใจที่ได้ท�าหน้าที่ของ 
แม่ที่ดีแล้ว

ขนส่งสนิค้า	ในนามบรษิทัชือ่	บรษิทั	ม้าด�า	จ�ากดั	ท�าธรุกจิ	ซึง่ได้รบั
ความไว้วางใจให้ดแูลเมกะโปรเจกต์ทัง้ในภาครฐั	และบรษิทัเอกชน
ชัน้น�า	นางพชัรนิทร์มคีวามต้ังใจ	ในการด�าเนนิธรุกจินีเ้ป็นอย่างมาก	 
นางพัชรินทร์และสามี	 ใช้ความมานะและอดทนเป็นอย่างสูง	 
เพือ่ให้ธรุกจิสามารถด�าเนนิไปได้ด้วยความราบรืน่	แม้จะต้องเผชญิ
กบัความเหนด็เหนือ่ยและฝ่าฝันอปุสรรคต่าง	ๆ 	มากมาย	แต่หน้าที่
ความเป็นแม่ของเธอไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลย		เธอพร�า่สอนให้บตุร
รูจ้กัการแบ่งปัน	เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่	และส่งเสรมิให้บตุรได้รบัการศกึษา
ที่ดีตามความประสงค์ของลูก	 ปัจจุบันบุตรทุกคนมีความมั่นคง	 
ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและบริหารธุรกิจ	 เป็นการสานต่อธุรกิจ 
ที่นางพัชรินทร์ฟูมฟักมาจนประสบความส�าเร็จ	
	 ปัจจบุนันางพชัรนิทร์	และสาม	ีประสบความส�าเรจ็ในธรุกจิ 
และมีฐานะที่มั่นคง	 เธอจึงแบ่งปันน�้าใจและตอบแทนสังคม	 
โดยการสนบัสนนุงบประมาณให้แก่โรงเรยีนทีข่าดแคลน	สนบัสนนุ
วสัดอุปุกรณ์แก่สมาคมคนพกิารสนบัสนนุงบประมาณให้แก่มลูนธิิ
รามาธิบดีฯ	 โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สนับสนุน
เคร่ืองบริโภคแก่ผูด้้อยโอกาสทางสงัคมและคนพิการ	เทศบาลเมอืง
บ้านสวน	เป็นต้น

	 3.	ศิษย์เก่าโรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง	 รุ ่นฟ้าคราม	 โดย 
คุณดิเรก	ฉัตรวิเชียร	มอบเงินสนับสนุน	จ�านวน	5,000	บาท	และ
สนับสนุนการด�าเนินงานกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน	 จ�านวน	
4,000	บาท	รวมเป็นเงิน	9,000	บาท
	 4.	บรษิทั	ม้าด�า	จ�ากดั	มอบเจลล้างมอื	จ�านวน	300	หลอด	 
เป็นเงิน	7,500	บาท	
	 5.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ที.เจ.เอ็น	เทรดดิ้ง		มอบเงินสนับสนุน	
จ�านวน	5,000	บาท
 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนวิทยากร	ได้แก่
	 1.	ส�านักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายและการบังคับคดี	จังหวัดชลบุรี		
	 2.	โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
	 3.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองรีพัฒนา
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กิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่นถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการส่งเสรมิอาชีพคนพิการ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน 
หลักสูตร ธุรกิจอาหารกล่องดิลิเวอร ี่ (Delivery)

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน

	 ร้านพีพี	ออฟติค	ร่วมกับ	เทศบาลเมืองบ้านสวน	จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่น	
เมื่อวันที่	24	-	25	สิงหาคม	2563	ตั้งแต่เวลา	08.30	-	15.00	น.	ณ	ศาลาประชาคมเทศบาล
เมืองบ้านสวน	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 12	สิงหาคม	 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 โดยมีผู ้สนใจและ 
เข้าร่วมโครงการ	จ�านวนทั้งสิ้น	503	คน

	 กองสวัสดิการสังคม	 ได้จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	ระหว่างวันที่	6	-	7	
สิงหาคม	2563	ระหว่างเวลา	09.00	–	16.00	น.	ณ	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	3	ชลบุรี	โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพเสริม	 เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย	 สนับสนุน
การรวมตัวกันสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน	 เสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
และสามารถประกอบอาชีพได้ดีในสถานการณ์ปัจจุบัน	 โดยจัดอบรมธุรกิจอาหารกล่องดิลิเวอรี่	 
(Delivery)	 และการให้ความรู้การจัดส่งอาหารกับบริษัทรับส่งอาหาร	 การค�านวณต้นทุนและก�าไร	 
ซึง่สามารถใช้เป็นแนวทางในการท�าธรุกจิอาหารกล่องดลิเิวอรี	่(Delivery)	ผูเ้ข้ารบัการอบรมประกอบ
ด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	จ�านวน	20	คน

	 กองสวัสดิการสังคม	 ได้จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน	 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 20	 สิงหาคม	 2563	ณ	 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ�าต�าบลบ้านสวน	หมู่ที่	 2	ต�าบลบ้านสวน	มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะ 
เกีย่วกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	สามารถน้อมน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั	รวมทัง้เรยีนรู้ 
วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน	 เครือข่าย
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน	 และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ�าต�าบลบ้านสวน	จ�านวน	80	คน

	 กองสวัสดิการสังคม	 ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	 ในระหว่างวันที่	 29	 –	 31	
กรกฎาคม	 2563	ณ	 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านสวน	 หมู่ที่	 8	 ต�าบลบ้านสวน	
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างทางเลือก	 สร้างโอกาสการมีงานท�าให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการให้มีความรู้และทักษะ	 ในการประกอบอาชีพ	 เป็นการส่งเสริมโอกาสในการสร้างพลัง 
การรวมกลุ่มและเครือข่ายในการสร้างอาชีพแก่คนพิการ	 รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้แก่คนพิการ 
และครอบครวั	ช่วยลดภาระของครอบครวัในการดแูลคนพกิาร	ทัง้นี	้ได้เปิดอบรม	จ�านวน	3	หลกัสตูร 
หลักสูตรละ	20	คน	ดังนี้

หลักสูตรที่ 1  การจัดดอกไม้ส�าหรับงานพิธีต่าง ๆ ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

หลักสูตรที่ 2 การเพ้นท์กระเป๋าเดคูพาจ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 

หลักสูตรที่ 3 การท�าขนมจีบ ในวันศุกร์ที่  31 กรกฎาคม 2563  
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แนะน�ำคณะกรรมกำรชุมชนท่ีด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ จ�ำนวน 11 ชุมชน
	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	ได้ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการชมุชนชดุใหม่แทนคณะกรรมการ	ชดุเดมิทีค่รบวาระ	จ�านวนทัง้สิน้	10	ชมุชน	 
โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี	ตัง้แต่วันท่ี	24	กรกฎาคม	2563	ถงึวนัที	่23	กรกฎาคม	2565	ได้แก่	ชมุชนบ้านสวนอดุม	ชมุชนคลองยีร่ดั	 
ชมุชนบ้านสวนพฒันา	ชมุชนเมรี	่ชมุชนสมัพนัธ์วลิล่า	ชมุชนโพธิท์องสามคัค	ีชมุชนบ้านหนองแหน	ชมุชนศาลเจ้าพ่อลงิ	ชมุชนตลาดบ้านสวน					 
และชุมชนบ้านเขาน้อย
	 และชุมชนที่มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 ตั้งแต่วันที่	 26	 สิงหาคม	2563	ถึงวันที่	 25	 สิงหาคม	2565	 จ�านวน	1	 ชุมชน	 ได้แก่	 
ชุมชนดงตาล

จากซ้ายไปขวา
1. นายพรประเสริฐ วิจิตรการกุล       ฝ่ายการศึกษา
2. นายเทพินทร์ รุจินิธิกุล  ฝ่ายปกครองและป้องกัน
3. นางสาวสิริวรรณ ชีวินวรรักษ์  ฝ่ายพัฒนา
4. นายวชิระ รุจินิธิกุล     ประธานกรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ รุจินิธิกุล   รองประธานกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ พันธุพิทักษ์         ฝ่ายสาธารณสุข
7. นายธวัชชัย ภักดีวิเศษกุล เลขานุการ
8. นายวรกร รุจินิธิกุล  ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ผู้ที่ไม่ปรากฏในภาพ
1. นางวรรณา ชลรัตนกุล   ฝ่ายการคลัง

จากซ้ายไปขวา
1. นางสาวประภาพร    แปลพันธ์                     ฝ่ายสาธารณสุข
2. นางสาวศรีสมร ส�าเภาน้อย       ฝ่ายปกครองและป้องกัน
3. นางสาวบุปผา ศรีใส                          ฝ่ายการคลัง
4. นางบุญจันทร์   ขันตี       ฝ่ายพัฒนา
5. นางวรรณา ธนัญชยะกุล      ฝ่ายการศึกษา
6. นางนาฏอนงค์ จันทร์ลิลา         ประธานกรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์      สถิรชล  รองประธานกรรมการ
๘. นางอัจฉรา   เอี่ยมแสง     ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ผู้ที่ไม่ปรากฏในภาพ
1. นางอรุณี   ใจมี       เลขานุการ

จากซ้ายไปขวา
1. นางวันเพ็ญ เอี่ยมชูกุล         ฝ่ายพัฒนา
2. นางสาวภารนุช ยิ้มแย้ม          ฝ่ายสาธารณสุข
3. นางสาวอรวรรณ คุณวุฒิปรีชาชาญ        เลขานุการ
4. นางสาวจารุวรรณ คุณวุฒิปรีชาชาญ        ฝ่ายการศึกษา
5. นายรุ่งโรจน์ คุณวุฒิปรีชาชาญ         ประธานกรรมการ
6. นางพยอม คุณวุฒิปรีชาชาญ        รองประธานกรรมการ
7. นางสาวสมศรี คุณวุฒิปรีชาชาญ        ฝ่ายสวัสดิการสังคม
8. นางพรรณา ยนต์ประเสริฐ        ฝ่ายปกครองและป้องกัน
9. นางสาววิไล ผาสุข         ฝ่ายการคลัง

จากซ้ายไปขวา
1. นางไพลิน แซ่จัง   ฝ่ายพัฒนา
2. นางอารี กิตติวงษ์ก�าจร ฝ่ายปกครองและป้องกัน
3. นางสาวรินณา สวัสดี   ฝ่ายการคลัง
4. นางชัญญา โลกสถาพร   ประธานกรรมการ
5. นางเพ็ญ วิมุจานนท์        เลขานุการ
6. นางพัณณ์ณัฏฐา พงษ์เจริญ                ฝ่ายสาธารณสุข
7. นางสาวรัฐวรรณ ราชสิงโห         รองประธานกรรมการ
ผู้ที่ไม่ปรากฏในภาพ
1. นางสุพัตรา คูศิริวานิชกร        ฝ่ายการศึกษา
2. นางสมกมล วิภูษิตบริรักษ์        ฝ่ายสวัสดิการสังคม

จากซ้ายไปขวา
1. นางมาลาศรี ชิตวิเศษ         ฝ่ายการคลัง
2. นางสาววรรณฤดี ชิตวิเศษ         ฝ่ายการศึกษา
3. นางวันทนา ชิตวิเศษ            ประธานกรรมการ
4. นางสาวอุไร นิลเทศ         ฝ่ายสวัสดิการสังคม
5. นายณรงค์ อยู่ไทย         รองประธานกรรมการ
6. นางลัดดา ชิตวิเศษ             ฝ่ายสาธารณสุข
7. นางชญาภา พูลประไพ        ฝ่ายปกครองและป้องกัน
8. นางรจนา บุญดิเรก         เลขานุการ
9. นางสาวสุวรรณ สุขเจริญ ฝ่ายพัฒนา

จากซ้ายไปขวา
1. นางสาวอภัสนันท์ กมลพิเชฐพงศ์  รองประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณา พุ่มเพ็ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคม
3. นางทองค�า ภู่ปราง       ประธานกรรมการ
4. นางเรณู นามศิริ   ฝ่ายปกครองและป้องกัน
5. นางสาวนภา สงวนชล    ฝ่ายการศึกษา
6. นางสมคิด บุญเกิด              ฝ่ายสาธารณสุข
7. นางวาสนา พลเดช        เลขานุการ
8. นางกนกนาถ ยืนยง      ฝ่ายการคลัง
ผู้ที่ไม่ปรากฏในภาพ
1. นางไพเราะ ศิริสังวรณ์   ฝ่ายพัฒนา

จากซ้ายไปขวา
1. นายสมชาย เลิศวรวิวัฒน์  ฝ่ายการคลัง
2. นายสามารถ สุวรรณจิระ  เลขานุการ
3. นางสาวเรณู กิจฉนวน ฝ่ายปกครองและป้องกัน
4. นางสถิรพร กิจกาญจนกุล  ฝ่ายพัฒนา
5. นายกนก เจริญเตียวงศ์     ประธานกรรมการ
6. นางณัฐพร สุวรรณจิระ  รองประธานกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี เลิศวรวิวัฒน์ ฝ่ายการศึกษา
8. นางสาวสุภาวดี สุขประเคน         ฝ่ายสาธารณสุข
9. นางอุษา เลียวรักษ์โอฬาร ฝ่ายสวัสดิการสังคม

แถวนั่ง จากซ้ายไปขวา
1. นางสุภาภรณ์ ทุมมานนท์  เลขานุการ
2. นางสาวอลิสา มั่งคั่งแดงมงคล  ฝ่ายสาธารณสุข
แถวยืน จากซ้ายไปขวา
1. นายณรงค์กร สะอาดดี ฝ่ายสวัสดิการสังคม
2. นางสาวฉันทนา สุขสอาด  ฝ่ายการคลัง
3. นางส้มลิ้ม อุดมทั้งตระกูล ฝ่ายพัฒนา
4. นางฉลาด สุวรรณ รองประธานกรรมการ
5. นายสุวิทย์  ศรประสิทธิ์  ประธานกรรมการ
6. นายกรพิบูลย์ แสงวิทยานนท์  ฝ่ายการศึกษา
7. นายสุชาติ บุญคง  ฝ่ายปกครองและป้องกัน

จากซ้ายไปขวา
1. นางกุลนภา คุณากรธ�ารง         ฝ่ายสาธารณสุข
2. นางสาวพาวิณี สกุลเผือก                    ฝ่ายสวัสดิการสังคม
3. นางสาวพเยาว์ รักติกุล                    ฝ่ายการคลัง
4. นางสาวชุติมา ขาวสอาด           รองประธานกรรมการ
5. นางสาวชญานิศ รัติกูล                   ประธานกรรมการ
6. นางพรรณี ราชโส         เลขานุการ
7. นางสุภาพ แสงงาม         ฝ่ายการศึกษา
8. นางอัมพร สัตบัญ         ฝ่ายพัฒนา
ผู้ที่ไม่ปรากฏในภาพ
1. นายสมพงษ์  ทองดารา                    ฝ่ายปกครองและป้องกัน

ชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี ชุมชนดงตาล

 ชุมชนบ้านสวนอุดม

จากซ้ายไปขวา
1. นายหนูโลม โครตนนท์   ฝ่ายปกครองและป้องกัน
2. นางสาวอุดมศรี ตาค�า  เลขานุการ
3. นางเสาร์แก้ว ประกอบผล รองประธานกรรมการ
4. นางละม้าย ศรีเจริญ   ฝ่ายการคลัง
5. นางบัวขวัญ  ไข่แก้ว      ประธานกรรมการ
6. นางมยุรี ถิรบรรจงเจริญ       ฝ่ายการศึกษา
7. นางจ�านอง ปาทา        ฝ่ายสาธารณสุข
ผู้ที่ไม่ปรากฏในภาพ
1. นายปันณะ เยี่ยมพายัพ       ฝ่ายพัฒนา
2. นางสาวอรทัย จ�านงค์ผล     ฝ่ายสวัสดิการสังคม

ชุมชนบ้านหนองแหน

ชุมชนบ้านเขาน้อย

ชุมชนบ้านสวนพัฒนา

ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า 

ชุมชนคลองยี่รัด

ชุมชนตลาดบ้านสวน

ชุมชนเมรี่

ชุมชนศาลเจ้าพ่อลิง

จากซ้ายไปขวา
1. นางพัชรี เร่งพัฒนพิบูล ฝ่ายการคลัง
2. นางเสรี เท็งตระกูล  ฝ่ายสวัสดิการสังคม
3. นางแน่งน้อย เจริญสวัสดิ์  ฝ่ายการศึกษา
4. นายสมควร รุ่งรส      ฝ่ายสาธารณสุข
5. นางจินตนา กาญจนไพโรจน์    ประธานกรรมการ
6. นางยุพดี รอดศาสตร์  รองประธานกรรมการ
7. นางดวงพร บูรณะพงศ์   ฝ่ายปกครองและป้องกัน
8. นางนงค์รักษ์ สมัญญา   เลขานุการ
ผู้ที่ไม่ปรากฏในภาพ
1. นายอ�านวย สุระประเสริฐ   ฝ่ายพัฒนา

ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ
ชุมชนดงตาล ได้แก่ นางสาวชญานิศ  รัติกูล

	 กองสวัสดิการสังคม	 ได้รับสมัครประธานกรรมการชุมชน	 
ในชุมชนท่ีคณะกรรมการหมดวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 ปรากฏว่า
ชุมชนดงตาล	มีผู้สมัครเป็นประธานกรรมการชุมชน	จ�านวน	2	คน	 
จึงได ้จัดให ้มีการเลือกตั้ งประธานกรรมการชุมชนดงตาล	 
ตามระเบียบเทศบาลเมืองบ้านสวน	 ว่าด้วยการด�าเนินงานชุมชน	 
พ.ศ.	2556	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที	่3	พ.ศ.	2563	เมือ่วนัอาทติย์ที่	 
23	สิงหาคม	2563	ระหว่างเวลา			08.00	-	12.00	น.	ณ	บริเวณ
ศาลเจ้าเตียวเทียนซือ	หมู่ที่	 9	ต�าบลบ้านสวน	อ�าเภอเมืองชลบุร	ี
จังหวัดชลบุรี	ผลปรากฏ	ดังนี้
	 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง	 จ�านวน		1,037		คน
	 มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	 จ�านวน	418	คน		คดิเป็นร้อยละ		40.30	
 ผู้สมัครหมายเลข	1	นางสาวชญานิศ	รัติกูล	ได้คะแนน	208	คะแนน
	 ผู้สมัครหมายเลข	2	นางสมพร	ตุรงค์รัตน์	ได้คะแนน	187	คะแนน
	 ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนจ�านวน	6	ใบ	บัตรเสียจ�านวน	17	ใบ

	 โดยจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	2	ปี	ท�าหน้าที่เป็นผู้น�า 
ในการพฒันาชมุชน		ส�ารวจค้นหาปัญหาในชมุชน	วเิคราะห์	วางแผน 
และด�าเนนิการแก้ไขปัญหา	นัน้	ตลอดจนเป็นผูป้ระสานงานระหว่าง
ชุมชนกับเทศบาล	ให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											

การเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนดงตาล

นางสาวชญานิศ  รัติกูล
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

แผนการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อซอย	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน	ซอย	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

1.2	แผนงานเคหะและชุมชนโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน	 ค.ส.ล.	 พร้อมวางท่อระบายน�้า	 ค.ส.ล.	 ซอยสาธารณะแยกจาก 
ซอยบ้านสวน	 9	 ซอย	 7	 หมู่ที่	 2	 ต�าบลบ้านสวน(เสนอโดย	 ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต, 
ชุมชนบ้านหนองตาท้วม)

โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี	ภายในซอยบ้านสวน	-	หนองข้างคอก	21	 
ถึงสะพานห้วยทวน	 หน้าบ้านเลขที่	 2/81หมู่ที่	 3	 ต�าบลบ้านสวน(เสนอโดย	 ชุมชน 
บ้านห้วยทวน,	ชุมชนบ้านสวนแก้ว)

โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	ค.ส.ล.	บริเวณซอยสาธารณะแยกจาก
ซอยบ้านสวน	-สุรณรงค์	8	ข้างบ้านเลขที่	263/25หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนอุดม)

โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	ค.ส.ล.	บริเวณซอยสาธารณะแยกจาก
ซอยบ้านสวน	-สุรณรงค์	8	ข้างบ้านเลขที่	263/34หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนอุดม)

โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	ค.ส.ล.	บริเวณซอยสาธารณะแยกจาก
ซอยบ้านสวน	-สุรณรงค์	8	ข้างบ้านเลขที่	263/37หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนอุดม)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน	ค.ส.ล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	ค.ส.ล.	บริเวณซอยสาธารณะ	
ข้างวัดชมภูแก้วหมู่ที่	6	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนเมืองทอง,	ชุมชนโชคน�าชัย)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ภายในซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	34	
หมู่ที่	1	ต�าบลหนองข้างคอก	(เสนอโดย	ชุมชนบายพาสหนองข้างคอก)

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี	 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ภายในซอยสาธารณะแยกจากถนนซอยบ้านสวน	9	ซอย	7หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านหนองตาท้วม,ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต)

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี	 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนโรงเรียนเมรี่	เชื่อมซอยบ้านสวน	-	ธีระบัณฑิต	6	ซอย	2	หมู่ที่	7	ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย	ชุมชนศาลเจ้าพ่อลิงชุมชนเมรี่)

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี	 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ภายในซอยบ้านสวน	-เขาน้อย	13	(ซอยโรงไข่)หมู่ที่	8	ต�าบลบ้านสวน
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านพักต�ารวจ)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด	 LED	ซอยบ้านสวน	 -	 เลี่ยงเมือง	28	หมู่ที่	 1	 
หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านหนองตะโก)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด	 LED	 ซอยเพชรบ้านสวน	19	 ซอยบ้านสวน	
-	หนองข้างคอก	6	ซอยบ้านสวน	-	หนองข้างคอก	8	ซอยบ้านสวน	-	หนองข้างคอก	8	 
ซอย	3	หมู่ท่ี	 2	 ต�าบลบ้านสวน	 (เสนอโดย	 ชุมชนบ้านสวนแก้ว,	 ชุมชนแพร	 เพชร	 แก้ว,	 
ชุมชนบ้านหนองตาท้วม,	ชุมชนบ้านสวนสามัคคี)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด	 LED	 ซอยบ้านสวน	 -	 หนองข้างคอก	 2	 
ซอยบ้านสวน	-	หนองข้างคอก	2	ซอย	4หมูท่ี	่2	ต�าบลบ้านสวน(เสนอโดย	ชมุชนแพร	เพชร	แก้ว, 
ชุมชนบ้านสวนสามัคคี)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด	LED	ซอยบ้านสวน	-	พระยาสัจจา	11	หมู่ที่	2	
ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนพระยาสัจจา)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด	LED	ซอยบ้านสวน	-	หนองข้างคอก	13	หมู่ที่	2	
หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนแก้ว,	ชุมชนบ้านห้วยทวน)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด	 LED	 ถนนบ้านสวน	9(ฝั่งตะวันตก)	 ตั้งแต ่
แยกโรงเรียนธารทิพย์วิทยาถึงเชื่อมถนนเศรษฐกิจหมู่ที่	1	หมู่ที่	2	หมู่ที่	6	ต�าบลบ้านสวน	
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านสวนแก้ว,	ชุมชนบ้านหนองตาท้วม)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด	 LED	ซอยบ้านสวน	-	สุขุมวิท	17	ซอย	1,	3 
ซอยบ้านสวน	-	พระยาสัจจา	4	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนสงวนวงศ์)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด	 LED	 ซอยบ้านสวน	 -	 เลี่ยงเมือง	 31,	 33	 
หมู่ที่	 3	 ต�าบลบ้านสวน	 หมู่ที่	 1	 ต�าบลหนองข้างคอก	 (เสนอโดย	 ชุมชนบ้านห้วยทวน, 
ชุมชนบายพาสหนองข้างคอก)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง	 เป็นหลอด	 LED	 ถนนโรงเรียนเมรี่หมู ่ที่	 5	 หมู่ที่	 7	 
ต�าบลบ้านสวน	 ซอยบ้านสวน	 -	 ธีระบัณฑิต	6	 ซอย	2	หมู่ที่	 7	หมู่ที่	 8	 ต�าบลบ้านสวน	 
ซอยบ้านสวน	 -	 เขาน้อย	 13	 หมู่ที่	 7	 หมู่ที่	 8	 ต�าบลบ้านสวน	 (เสนอโดย	 ชุมชนเมรี่,	 
ชุมชนบ้านพักต�ารวจ,	ชุมชนศาลเจ้าพ่อลิง)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด	 LED	 ซอยบ้านสวน	 -	 สุขุมวิท	 2	 หมู่ท่ี	 9	 
ต�าบลบ้านสวนซอยบ้านสวน	-	สุขุมวิท	6	หมู่ที่	9	ต�าบลบ้านสวน	ซอยบ้านสวน	-	สุขุมวิท	8 
หมู่ที่	9	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนดงตาล,	ชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด	LED	 	ซอยบ้านสวน	-	ศุขประยูร	13	หมู่ที่	 8	
ต�าบลบ้านสวน	ซอยบ้านสวน	-	ศุขประยูร	17	ซอย	1	หมู่ที่	8	ต�าบลบ้านสวน	ซอยบ้านสวน	
-	ศุขประยูร	19	หมู่ที่	8	ต�าบลบ้านสวน	ซอยบ้านสวน	-	ศุขประยูร	21/1	หมู่ที่	8	หมู่ที่	9	 
ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนเนินยายวาส,	ชุมชนบ้านเขาน้อย,	ชุมชนบ้านเขามยุรา)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็น	 หลอด	 LED	 ซอยบ้านสวน	 -	 สุขุมวิท	 5	 หมู่ที่	 9	 
ต�าบลบ้านสวน	ซอยบ้านสวนบ่อนไก่	หมูท่ี	่9	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดยชุมชนบ้านบ่อบญุทอง) 

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง	 เป็นหลอด	 LED	 	 ซอยบ้านสวน	-	ศุขประยูร	4	หมู่ที่	 9	 
ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนสุขนิมิตต์)

โครงการปรบัปรงุไฟฟ้าแสงสว่าง	เป็นหลอด	LED	ซอยบ้านสวน	-	ศขุประยรู	8	หมูท่ี	่9	ต�าบล
บ้านสวน	ซอยบ้านสวน	-	ศุขประยูร	10	หมู่ที่	9	ต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนสุขนิมิตต์)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง	เป็นหลอด	LED		ซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	1	หมู่ที่	10	
ต�าบลบ้านสวน	ซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	3	หมู่ที่	10	ต�าบลบ้านสวน	
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านศาลาคู่)

โครงการส่งเสริมการด�าเนินงาน	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม	แม่บ้านเกษตรกรต�าบลบ้านสวน	
(เสนอโดย	ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน	และชุมชนบ้านสวนสวัสดี)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม	สตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่	ประชาชน	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อ	จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ		และงานสงกรานต์
อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี

โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย	

3.2	แผนงานสาธารณสุขโครงการ

โครงการรณรงค์สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น�้าเศรษฐกิจทางทะเล

โครงการลดมลพิษจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน�้า	
จังหวัดชลบุรี	ประจ�าปีงบประมาณ	2561-2565

3.3	แผนงานเคหะและชุมชนโครงการ

โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน

โครงการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม	

โครงการเมืองบ้านสวนสดใส	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

โครงการจ้างเหมาเก็บขนและก�าจัดขยะมูลฝอย

โครงการธนาคารขยะ

โครงการเมอืงบ้านสวนสะอาด	หน้าบ้าน	น่ามอง	พร้อมบรหิารจดัการขยะอย่างมปีระสทิธภิาพ

3.4	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการปรับปรุงป้ายชุมชน	(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)

3.5	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการศีลธรรมสร้างคนเยาวชน	สร้างธรรม	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการประกวดมารยาทไทย

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ

โครงการค่ายพุทธบุตร	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านศาลาคู่)

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด	จังหวัดชลบุรี
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	-	2565

4.2	แผนงานการศึกษา

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

451,000

492,000

495,000

1,532,000

3,447,000

527,000

632,000

732,000

632,000

397,000

122,600

642,900

109,300

82,100

1,231,800

670,600

191,600

246,300

670,600

465,300

369,500

875,900

944,300

1,327,600

205,300

739,000

396,900

752,700

60,000

60,000

60,000

150,000

150,000

170,000

200,000

40,000

28,000

30,000

60,000

1,257,485

30,000

100,000

100,000

15,000,000

15,000,000

17,000

61,000

50,000

50,000

484,000

40,000

35,000

26,000

45,000

120,000
    

130,000

ไม่ใช้งบประมาณ

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

5

1

1

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

เม.ย.	-	มิ.ย.

เม.ย.	-	ก.ย.

พ.ค.	-	ก.ค.

ต.ค.	-	ก.ย.

ม.ค.	-	ก.ย.

ธ.ค.	-	เม.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

พ.ค.	-	มิ.ย.

ธ.ค.

ก.พ.	-	มี.ค.

พ.ค.	-	มิ.ย.

ต.ค.	-	ม.ค.

ก.ค.	-	ก.ย.

มิ.ย.	-	ก.ค.

ต.ค.	-	ก.ย.

พ.ย.	-	ก.ย.

พ.ย.	-	พ.ค.

เม.ย.	-	มิ.ย.

ส.ค.

ธ.ค.

ต.ค.	-	ธ.ค.

มี.ค.	-	พ.ค.

มิ.ย.	-	ส.ค.

ก.ค.	-	ก.ย.

พ.ค.	-	ก.ค.

เม.ย.	-	มิ.ย.

ต.ค.	-	มี.ค.

เม.ย.	-	มิ.ย.

ที่ โครงการ งบประมาณ	(บาท) ไตรมาส

ที่ โครงการ งบประมาณ	(บาท) ไตรมาส

1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	สาธารณูปโภค	และสาธารณูปการ
	 1.1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพคู่เศรษฐกิจพอเพียง
			2.1	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	สังคม	การศึกษา	การกีฬาและนันทนาการ
			4.1	แผนงานบริหารงานทั่วไป

3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม	การท่องเที่ยว	และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
	 3.1	แผนงานบริหารงานทั่วไป

ธ.ค.	,	เม.ย.,
มิ.ย.	-	ก.ค.
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โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้

โครงการอาหารเสริม	(นม)	ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และโรงเรียนในสังกัด	สพฐ.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

โครงการพฒันาระบบประกันคณุภาพภายในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในสงักดัเทศบาลเมอืงบ้านสวน

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง	

โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	โรงเรียนวัดผาสุการาม
(สุวรรณวิทยาคาร)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน	โรงเรียนบ้านสวน	(จั่นอนุสรณ์)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้	โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	โรงเรียนบ้านหนองตะโก

โครงการพฒันาเสรมิสร้างศักยภาพการจดัการเรียนการสอน	โรงเรยีนอนบุาลวดัอรญัญิกาวาส

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ค่ายนวมินทราชินี

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

โครงการอาหารกลางวัน	โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

โครงการอาหารกลางวัน	โรงเรียนวัดผาสุการาม	(สุวรรณวิทยาคาร)

โครงการอาหารกลางวัน	โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

โครงการอาหารกลางวัน	โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

โครงการอาหารกลางวัน	โรงเรียนบ้านหนองตะโก

โครงการจัดซ่อมเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	โรงเรียนบ้านสวน	(จั่นอนุสรณ์)

โครงการจัดซื้อวัสดุ	-	ครุภัณฑ์ส�าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง

โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรยีนด้านสารสนเทศสือ่และเทคโนโลย	ีโรงเรยีนบ้านสวนอุดมวทิยา

โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากลของนักเรียน	โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

โครงการจัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์ห้องศูนย์การเรียนเทคโนโลยี	โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนด้านสารสนเทศและเทคโนโลย	ีโรงเรยีนอนบุาลวดัอรญัญกิาวาส

โครงการสบืสานอนรุกัษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านวงกลองยาว	โรงเรยีนอนบุาลวดัอรญัญกิาวาส

โครงการจดัซือ้ครภุณัฑ์เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมปพ้ืูนยางส�าเรจ็รปู	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็
เทศบาลเมืองบ้านสวน	(หมู่ที่	5)

4.3	แผนงานสาธารณสุข

โครงการแม่สมส่วน	ลูกสมวัยสานสายใยครอบครัว

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน

โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยห่างไกลโรค

โครงการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคน�้าดื่ม/น�้าแข็ง,ตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญ	
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการตลาดสดน่าซื้อ	เคียงคู่อาหารปลอดภัย

โครงการผู้สูงอายุ	สุขภาพดี	ชีวีมีสุข

โครงการโตแล้วรู้จักรักให้เป็น

โครงการควบคุมจ�านวนสุนัขไม่มีเจ้าของ

โครงการป้องกนัควบคมุโรคพษิสนุขับ้า	ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับ้าฯ

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล

โครงการรักปลอดภัย	อย่าไว้ใจเอดส์

โครงการเยี่ยมบ้าน	เยี่ยมใจ	คนไข้ติดบ้าน	ติดเตียง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด	

โครงการครอบครัวล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานแกนน�าสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน
โรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

โครงการสุขภาพดี	สดใสลดปัจจัยเสี่ยงอ้วนลงพุง	ตามหลัก	๓	อ.

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

โครงการเสริมสร้างความฉลาดทางปัญญา	(IQ)	ทางอารมณ์	(EQ)และทางสังคม	(SQ)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการเด็กไทยไร้พุง

โครงการโภชนาการสมวัยเพื่อเด็กปฐมวัยสุขภาพดี

โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบกิจการขายของช�า/มินิมาร์ท/ซุปเปอร์มาร์เก็ต

โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยท�างานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยห่างไกล	Office	syndrome

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก	(เสนอโดย	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

โครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

โครงการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานแกนน�าสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพรองรับสังคม
วัยสูงอายุ

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านหนองตะโก

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านหนองตาท้วม						

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านสวนสามัคคี								

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านห้วยทวน

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเพชรบ้านสวน

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน	ม.5	บ้านสวน

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนสัมพันธ์วิลล่า

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเมืองทอง

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านหนองแหน

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านเขามยุรา

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านเขาน้อย

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนดงตาล

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านศาลาคู่

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนนวมินทร์

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนพยัคฆ์น้อย

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนพันสอง

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนราชันย์สามัคคี

โครงการสร้างกุศลด้วยใจถวายด้วยจิต

โครงการบริการด้วยใจ	ห่วงใยสุขภาพ	เสมอภาคถ้วนหน้า

โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพึ่งพิง

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	(โครงการตามแนวพระราชด�าริ)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	(โครงการตามแนวพระราชด�าริ)

โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด	(โครงการตามแนวพระราชด�าริ)

โครงการคัดกรองและอบรมให้ความรู้เรื่อง	โรคเรื้อรัง/โรคที่พบบ่อยในชุมชน	/	ความผิดปกติ
และแก้ไขความบกพร่องทางการมองเห็น	เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

โครงการเกษียณสร้างสุข	เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

โครงการวัยท�างานห่างไกล	Burn-out	Syndrome	

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตด้วยความคิดเชิงบวก

โครงการพฒันาระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	เพือ่การสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการบรหิารจดัการศนูย์ปฏบัิตกิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	เทศบาลเมอืงบ้านสวน

โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์	 และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไข
ปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี

4.4	แผนงานสังคมสงเคราะห์	

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)
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1

ต.ค.	-	ธ.ค.

ก.พ.	-	เม.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

มี.ค.	-	พ.ค.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ม.ค.	-	ก.ย.

ม.ค.	-	ก.ย.

ม.ค.	-	ก.ย.

ม.ค.	-	ก.ย.

ม.ค.	-	ก.ย.

ม.ค.	-	ก.ย.

ม.ค.	-	ก.ย.

ม.ค.	-	มิ.ย.

ต.ค.	-ก.ย.

เม.ย.	-	พ.ค.			

ม.ค.	-	มี.ค.

ธ.ค.

พ.ค.	-	มิ.ย.

เม.ย.

ม.ค.

ต.ค.	-	ก.ย.

ก.พ.	-	เม.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

พ.ค.	-	มิ.ย.

พ.ย.	-	ธ.ค.

ต.ค.	-	ก.ย.

พ.ย.	-	ธ.ค.,	มิ.ย.

ธ.ค.

ธ.ค.

มิ.ย.

ก.พ.	-	พ.ค.

พ.ย.	,	มิ.ย.	-	ส.ค.

ม.ค.	-	ก.พ.

เม.ย.

ม.ค.

พ.ค.	-	ก.ค.

มี.ค.	-	เม.ย.

ก.ค.

เม.ย.

ธ.ค.	-	ก.พ.

พ.ย.	-	ก.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ต.ค.	-	ส.ค.

ธ.ค.	,	เม.ย.	,	ก.ค.

ต.ค.	-	ก.ย.

ม.ค.

มี.ค.

มี.ค.

พ.ค.	-	มิ.ย.

มี.ค.

พ.ย.	-	ม.ค.

มิ.ย.

ก.พ.	-	มี.ค.

เม.ย.	-ก.ย.

ต.ค.	-	ธ.ค.

ก.ค.	-	ก.ย.

ที่ โครงการ งบประมาณ	(บาท) ที่ โครงการ งบประมาณ	(บาท)

740,000	(เทศบาลอุดหนุน)
10,000	(โรงเรียนสมทบ)

599,000	(เทศบาลอุดหนุน)
1,000	(โรงเรียนสมทบ)

1,340,000	(เทศบาลอุดหนุน)
10,000	(โรงเรียนสมทบ)

448,000	(เทศบาลอุดหนุน)
2,000	(โรงเรียนสมทบ)

745,000	(เทศบาลอุดหนุน)
5,000	(โรงเรียนสมทบ)

715,000	(เทศบาลอุดหนุน)
5,000	(โรงเรียนสมทบ)

1,047,000	(เทศบาลอุดหนุน)
3,000	(โรงเรียนสมทบ)

447,000	(เทศบาลอุดหนุน)
3,000	(โรงเรียนสมทบ)

930,000	(เทศบาลอุดหนุน)
1,417,200	(ศพด.	สมทบ)

1,450,000	(เทศบาลอุดหนุน)
50,000	(โรงเรียนสมทบ)

93,270	(เทศบาลอุดหนุน)
5,000	(โรงเรียนสมทบ)

3,545,260	(เทศบาลอุดหนุน)
10,000	(โรงเรียนสมทบ)

1,975,000	(เทศบาลอุดหนุน)
5,000	(โรงเรียนสมทบ)

390,000	(เทศบาลอุดหนุน)
5,000	(โรงเรียนสมทบ)

468,000	(เทศบาลอุดหนุน)
2,000	(โรงเรียนสมทบ)

571,650	(เทศบาลอุดหนุน)
2,000	(โรงเรียนสมทบ)

27,500	(เทศบาลอุดหนุน)
1,000	(โรงเรียนสมทบ)

395,000	(งบท้องถิ่น)	

พ.ย.	-	ธ.ค.
เม.ย.	-	มิ.ย.

ม.ค.	-	ก.พ.
มิ.ย.	,	ก.ค.

พ.ย.	,	ก.พ.	
พ.ค.	,	ส.ค.

ไตรมาส ไตรมาส
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โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

โครงการแบ่งปันความฝันสร้างสรรค์อนาคต

โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน
(เสนอโดย	ทุกชุมชน)

โครงการสนับสนุนการด�าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน	
(เสนอโดย	คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน)

4.5	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการติดตั้งเคร่ืองออกก�าลังกายกลางแจ้ง	 บริเวณชุมชนสัมพันธ์วิลล่า	 หมู่ที่	 6	 ต�าบล
บ้านสวน

โครงการติดตั้งเครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง	บริเวณชุมชนเพชรวิลล่าหมู่ที่	1	ต�าบลหนองรี

โครงการจัดซื้อเคร่ืองเล่นสนามพร้อมติดตั้ง	 บริเวณสนามเทพจ�านงค์	 ชุมชนบ้านพักต�ารวจ
หมู่ที่	8	ต�าบลบ้านสวน	

4.6	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการแข่งขนักฬีาเดก็	เยาวชนและประชาชน	(เสนอโดย	ชมุชนนวมนิทร์	และชุมชนมรกตใต้)

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เติมประสบการณ์ด้านกีฬาส�าหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านสวน

โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต

โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ	“บ้านสวนเมืองในฝันที่ฉันอยากให้เป็น”

4.7	แผนงานงบกลาง

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ต้นและการอพยพหนไีฟให้แก่โรงเรยีนในเขตเทศบาลเมอืง
บ้านสวน

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้น�าชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	(ระยะที่	9)

5.2	แผนงานสาธารณสุข

โครงการขอรับเงินอุดหนุน	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกัน	และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ที่ท�าการปกครองจังหวัดชลบุรี	โดย	ศอ.ปส.จ.ชบประจ�าปีงบประมาณ	2561-2565

5.3	แผนงานการศึกษา

โครงการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในการสวมหมวกนริภยัของเดก็ปฐมวยัและผูป้กครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการฝึกซ้อมป้องกันเหตุกรณีเด็กติดอยู่ในรถ

โครงการป้องกันเด็กจมน�้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการปรบัปรงุสนามเดก็เล่น	(บ่อทราย)	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงบ้านสวน	(หมูท่ี	่5)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงพืน้ลานค.ส.ล.	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงบ้านสวน	(หมูท่ี	่5)

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	2	(หมู่ที่	10)

โครงการจัดท�าวารสารที่นี่...บ้านสวน

โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการอบรม	“กฎหมายน่ารู้”

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดท�าแผน
พัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน

โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการประชาสัมพันธ์การช�าระภาษีท้องถิ่น

โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส�านักปลัดเทศบาล

โครงการจัดงานวันเทศบาล

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน	ส�านักงานทะเบียนอ�าเภอ
เมืองชลบุรี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข	 สถานธนานุบาลและที่ท�าการกลุ่มองค์กร
ต่างๆ

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	ชั้น	1

6.2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง

โครงการอบรมการดบัเพลงิขัน้ต้นและการอพยพหนไีฟให้กบัพนกังานเทศบาลเมอืงบ้านสวน

6.3		แผนงานการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา

6.4	แผนงานสาธารณสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์	4.0

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

6.5	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชน	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสวัสดิการสังคม

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

โครงการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต�าบลบ้านสวน	(เสนอโดย	ชุมชนบ้านหนองตะโก
ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน	ชุมชนบ้านสวนสวัสดี)

โครงการประชมุสมาชกิศนูย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบลบ้านสวน	
(เสนอโดย	ชุมชนบ้านหนองตาท้วม)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน	
(เสนอโดย	ทุกชุมชน)

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี	
(เสนอโดย	ชุมชนทุกชุมชน)

6.6	แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน	(เสนอโดย	ทุกชุมชน)

6.7	แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เทศบาล	พนักงานจ้าง	ส�านักการช่าง	และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
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100,000

200,000
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ไม่ใช้งบประมาณ

188,000	(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

256,800

61,000

284,100

900,000

90,000

50,000

140,000

108,000

400,000

150,000

100,000

200,000

210,000

300,000

30,000

3,500,000

40,800

90,800

4,022,000

350,000

150,000

100,000

216,000

460,000

150,000

300,000(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)

50,000

200,000

600,000

1,200,000

72,000

20,000

15,000

15,000

18,000

100,000

150,000

300,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

1

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

เม.ย.

ธ.ค.

พ.ค.	-	ก.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ธ.ค.	-	ก.พ.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	มี.ค.

มิ.ย.	-	ส.ค.

พ.ย.	-	ม.ค.

พ.ย.	-	ม.ค.

ต.ค.	-	ธ.ค.

ม.ค.	-	ก.พ.

ก.ค.	-	ก.ย.

เม.ย.	-	มิ.ย.

ก.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

มิ.ย.	-	ก.ค.

ต.ค.	-	ธ.ค.

ธ.ค.	-	ม.ค.,	เม.ย.

เม.ย.	-	ส.ค.

มี.ค.	-	ส.ค.

เม.ย.	-	ส.ค.

ม.ค.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	ธ.ค.

พ.ค.	-	ก.ค.

พ.ค.	-	ก.ค.

ก.พ.	-	เม.ย.

ม.ค.	-	มิ.ย.

ม.ค.	-	มิ.ย.

พ.ย.	-	มี.ค.

ต.ค.	-	ก.ย.

มี.ค.	-	มิ.ย.

เม.ย.	-	มิ.ย.

ต.ค.	-	มิ.ย.

ก.พ.	-	เม.ย.

ต.ค.	-	ธ.ค.

ก.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ธ.ค.

มิ.ย.	-	ส.ค.

เม.ย.	-	มิ.ย.

เม.ย.	-	พ.ค.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	มี.ค.

เม.ย.	-	ก.ย.

พ.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	มี.ค.

เม.ย.	-	ส.ค.

เม.ย.	-	ส.ค.

พ.ย.	-	ม.ค.

พ.ย.	-	ธ.ค.

ธ.ค.	-	ก.พ.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ธ.ค.

ต.ค.	-	ก.พ.

มี.ค.

ต.ค.	-	ธ.ค.

พ.ค.	-	ก.ค.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ก.ย.

ต.ค.	-	ธ.ค.

ม.ค.	-	มี.ค.

ที่ โครงการ งบประมาณ	(บาท) ที่ โครงการ งบประมาณ	(บาท)

5.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	 5.1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
	 6.1	แผนงานบริหารงานทั่วไป

ไตรมาส ไตรมาส

แผนการด�าเนินงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	รวมทั้งหมด	จ�านวน	218	โครงการ
เป็นเงินงบประมาณ

215,016,640
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www.bansuan.go.th  นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลนตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

บริจาคโลหิต ในโครงการ 
“สร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต” ประจ�าปี 2563 คร้ังที่ 3
	 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 68	พรรษา	 (28	 กรกฎาคม	2563)	 และเนื่องในโอกาส	 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	
พระชนมพรรษา	88	พรรษา	 (12	 สิงหาคม	2563)	 เทศบาลเมืองบ้านสวนร่วมกันบริจาคโลหิต 
เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล	ในโครงการ	“สร้างกศุลด้วยใจ	ถวายด้วยจติ”	ประจ�าปี	2563	ภาคบรกิาร
โลหิตแห่งชาติที่	3	จังหวัดชลบุรี	และยังเป็นการสนับสนุนเลือดส�ารองส�าหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย 
ท่ีได้รับอุบัติเหตุ	 ผู้ป่วยผ่าตัด	 หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนจาก	COVID-19	 ในช่วง 
ที่ผ่านมา

	 งานรักษาความสะอาด	ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์แหล่งน�้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน	ในวันศุกร์ที่	24	กรกฎาคม	2563	ณ	บริเวณห้วยยายเจ๋ง	หมู่ที่	5	และวันอังคารที่	 
11	สงิหาคม	2563	ณ	ห้วยยายว้า	หมูท่ี	่8,	9	ต.บ้านสวน	อ.เมอืงชลบรุ	ีจ.ชลบรุ	ีโดยร่วมกนักบัเยาวชน	และประชาชนในเขตพืน้	ท�ากจิกรรม
บ�าเพญ็ประโยชน์	เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสินทร	มหาวชริาลงกรณฯ	พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	 
รัชกาลที่	 10	 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 และยังเป็นการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ 
ของแหล่งชุมชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	มีความสวยงาม	และรวมไปถึงความปลอดภัยในการอยู่อาศัยของคนในชุมชนอีกด้วย

	 โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่ง	ไม่พึ่งยาเสพติด	ประจ�าปี	2563	โดยงานป้องกันการติดยาและ
สารเสพติด	ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แกนน�าชุมชน	จ�านวน	
230	คน	ณ	ศาลาประชาคมเทศบาลเมอืงบ้านสวน	ในวนัศกุร์ที	่14	สงิหาคม	2563	ซึง่มวีตัถปุระสงค์
เพือ่สร้างกระแสค่านยิมและเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัทางจติใจในกลุม่ประชาชนไม่ให้ยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ	 
และให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ชุมชน 
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

	 งานป้องกนัการตดิยาและสารเสพตดิ	ส�านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	ได้จดักิจกรรมรณรงค์
สถานประกอบการห่างไกลยาเสพติด	 ตามโครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด	 ประจ�าปี	
2563	โดยอบรมให้ความรูพ้นกังานสถานประกอบการ	จ�านวน	80	คน	ณ	บรษิทั	ซอีาร์ซไีทวสัด	ุจ�ากดั	 
(สาขาชลบุรี)	 ในวันพฤหัสบดีที่	 30	 กรกฎาคม	 2563	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใน 
สถานประกอบการมคีวามรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัยาเสพตดิ	และสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจาก 
ยาเสพติดได้	รวมทั้งช่วยเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการ

กิจกรรม Big Cleaning Day 

โครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คร้ังที่ 3 - 4 ประจ�าปีงบประมาณ 2563

	 สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในปัจจุบันถือว่ามีปริมาณลดลงอย่างมาก	แต่เพ่ือเป็น 
การเฝ้าระวัง	 ป้องกันและควบคุมปริมาณฝุ่นละอองในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านสวน	 งานรักษา
ความสะอาด	ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ	 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
ส�านกัปลดัเทศบาล	ได้จดักิจกรรม	“Big	Cleaning	Day	เมอืงบ้านสวน	ถนนสะอาด	สวยงาม	ปลอดภยั”	
ในวันที่	 20	 กรกฎาคม	2563	บริเวณถนนบ้านสวน	11	 โดยฉีดล้าง	 ท�าความสะอาดถนนและ 
ดูดโคลนเลนในท่อระบายน�้า	 ตั้งแต่แยกวัดใหม่บ้านสวน	 ถึงโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
ชลบุรี	ระยะทางรวม	1.5	กิโลเมตร	

พลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2563 
กิจกรรมรณรงค์สถานประกอบการห่างไกลยาเสพติด

บ้านสวนร่วมเป็นหน่ึง ไม่พึ่งยาเสพติด
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นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล�้าเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน  www.bansuan.go.th ตามโครงการจัดท�าวารสาร “ที่นี่...บ้านสวน”

โครงการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม ประจ�าปีงบประมาณ 2563
	 ปัญหาขยะมูลฝอยหรือขยะชิ้นใหญ่รอการก�าจัดเป็นอีกปัญหาส�าคัญที่อยู ่กับชุมชนหรือ 
แหล่งที่อยู่อาศัยมาตลอด	 ทั้งในเรื่องของปริมาณขยะ	 และแหล่งก�าจัด	 เทศบาลเมืองบ้านสวน 
จึงมีกิจกรรม	 “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล”	 ร่วมกับมูลนิธิวัดสวนแก้ว	 จ.นนทบุรี	 ในโครงการจัดการขยะ 
แบบการมีส่วนร่วม	 ประจ�าปีงบประมาณ	2563	ที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย	 และได้รับความรู้	 เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย	 ตามหลักการ	3Rs	 :	 Reduce	 Reuse	
Recycle	 ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล/สิ่งของเหลือใช้	 จ�านวน	924	 ราย	สามารถรวบรวมสิ่งของ
บริจาคได้ทั้งสิ้น	 187.5	 ตัน	 อีกทั้งยังมีการบรรยายธรรม	 ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน 
ในสงัคมปัจจบุนัโดย	พระราชธรรมนเิทศ	พระพยอม	กลยฺาโณ	เจ้าอาวาสวดัสวนแก้ว	เมือ่วนัพฤหสับดี 
ที่	6	สิงหาคม	2563	ณ	ศาลาประชาคม	เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการตรวจคัดกรองและอบรมให้ความรู้เร ื่องโรคเร ื้อรัง / โรคที่พบบ่อยในชุมชน /  
ความผิดปกติและแก้ไขความบกพร่องทางการมองเห็น เพื่อการสร้างเสรมิสุขภาพป้องกันโรค

	 งานกองทนุหลกัประกันสขุภาพ	ส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	จดัโครงการตรวจคดักรอง
และอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง/โรคที่พบบ่อยในชุมชน/ความผิดปกติและแก้ไขความบกพร่อง
ทางการมองเหน็	เพือ่การสร้างเสริมสขุภาพป้องกนัโรค	มกีจิกรรมอบรมให้ความรู้	ด้านการดแูลสขุภาพ	
และกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพ	โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์	ให้สุขศึกษารายบุคคล	และการส่งต่อ 
กรณีตรวจพบความผิดปกติ	 พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ	 เมื่อวันที่	 7	 สิงหาคม	 2563	 
และได้รับผลการตรวจสุขภาพพร้อมแว่นตา	 เมื่อวันที่	 10	 กันยายน	2563	ณ	 ศาลาประชาคม	 
เทศบาลเมืองบ้านสวน
 	 คัดกรองสุขภาพทางสายตาเบื้องต้น	และแก้ไขความบกพร่องด้านการมองเห็น
   อายุ 60 ปีขึ้นไป     500 คน และอายุไม่เกิน 15 ปี    200 คน
 	 คัดกรองโรคทั่วไป	500	คน	
 	 คัดกรองกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด	(ผู้ที่มีอายุ	50	ปีขึ้นไป)	200	คน
 	 คัดกรองกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูก	มะเร็งเต้านม	200	คน

	 ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุยังเป็นอีก 
เป้าหมายหลักที่ส�าคัญอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง	 งานส่งเสริมสุขภาพ	 ส�านักการสาธารณสุขและ 
สิง่แวดล้อม	จงึได้มโีครงการต่าง	ๆ 	ส�าหรบัผูส้งูอายขุองชมุชนในเขตเทศบาล	และโครงการสร้างเสรมิ 
สุขภาพตลอดชีวิต	ของชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	5	แห่ง	ยังเป็นอีกโครงการหนึ่ง 
ที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกาย	 (ชมรมผู้สูงอายุสัมพันธ์)	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ทางด้านร่างกาย	และจิตใจ	เกิดความสามัคคีและเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์
ของชมรมผู้สูงอายุ	ทั้ง	5	แห่ง	 โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2563	ณ	ศาลาประชาคม	
เทศบาลเมืองบ้านสวน	รวมจ�านวน	280	คน	ดังนี้	
	 1.	ชมรมผู้สูงอายุชานชาลาสามัคคี		 หมู่	1	(สีชมพู)			 จ�านวน	45	คน	
	 2.	ชมรมผู้สูงอายุนารีวงศ์สัมพันธ์		 หมู่	2	(สีส้ม)	 	 จ�านวน	60	คน	
	 3.	ชมรมผู้สูงอายุบ้านสวนทองอุไร		 หมู่	5	(สีเหลือง)	 จ�านวน	50	คน	
	 4.	ชมรมผู้สูงอายุเพชรชมภูแก้ว		 หมู่	6	(สีฟ้า)	 	 จ�านวน	55	คน	
	 5.	ชมรมผู้สูงอายุมาลัยทองคล้องใจ	 หมู่	8	(สีเขียว)		 จ�านวน	70	คน	
	 และยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	 จังหวัดชลบุรี	 และ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	 วิทยาเขตชลบุรี	 มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในกิจกรรม 
ครั้งนี้อีกด้วย

	 เทศบาลเมืองบ้านสวนให้ความส�าคัญกบักลุม่ผูส้งูอายทุีม่จี�านวนประชากรเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก 
ในปัจจุบัน	 ดังนั้นเพื่อเป็นส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมให้กับผู้สูงอายุของชุมชนในเขตเทศบาล	 
งานส่งเสริมสุขภาพ	ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 จึงได้มีกิจกรรมบูรณาการด้านต่าง	ๆ	 
ให้กับผู้สูงอายุ	 2	 โครงการ	 เมื่อวันพุธที่	 19	สิงหาคม	2563	ณ	ศาลาประชาคม	 เทศบาลเมือง 
บ้านสวน	มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	295	คน	ดังนี้	
	 โครงการผู้สูงอายุ	 สุขภาพดี	 ชีวีมีสุข	 ประจ�าปีงบประมาณ	2563	 โดยจัดกิจกรรมประกวด 
ผู้สูงอายุสุขภาพดี	แบ่งเป็น	5	รางวัล	ดังนี้
 		 รางวัลชนะเลิศ	นางแสงสุรีย์	รุ่งสวัสดิ์มงคล	อายุ	78	ปี
 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	นางละออง	ศิลาลาศ	อายุ	83	ปี
 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	นายไพรัช	อัมรากุล	อายุ	70	ปี
 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	นางวนิดา	อาจวารินทร์	อายุ	89	ปี
 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	4	นางวงเดือน	อุดชาชน	อายุ	75	ปี
	 โครงการ	4	 Smart	 สร้างสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย	 จัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย	
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี	 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน	 จ�านวน	 
4	บูธ	ได้แก่
 บูธที่	1	 แช่มือ-เท้าด้วยสมุนไพร	จากชมรมผู้สูงอายุเพชรชมภูแก้ว	หมู่ที่	6
 บูธที่	2	 ทายปัญหาพาสนุก	จากชมรมผู้สูงอายุนารีวงศ์สัมพันธ์	หมู่ที่	2
 บูธที่	3	 ร�าวงย้อนยุค	จากชมรมผู้สูงอายุมาลัยทองคล้องใจ	หมู่ที่	8
 บูธที่	4	 อาหารเพื่อสุขภาพ	จากชมรมผู้สูงอายุบ้านสวนพัฒนา	หมู่ที่	4

โครงการสร้างเสรมิสุขภาพตลอดชีวติ ของชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
 5 แห่ง กิจกรรมส่งเสรมิการออกก�าลังกาย (ชมรมผู้สูงอายุสัมพันธ์)

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

	 โครงการเสริมสร้างความฉลาดทางปัญญา	(IQ)	ทางอารมณ์	 (EQ)	และทางสังคม	 (SQ)	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	ในวันที่	10	
สิงหาคม	2563	ณ	ศาลาประชาคม	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 โดยจัดการอบรมให้แก่	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กและ
ครูพ่ีเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	จ�านวน	80	คน	 โดยวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 ชลบุร	ี
จังหวัดชลบุรี	บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องวิธีการประเมินพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการ	การเสริมสร้างความฉลาดทางปัญญา	 
ทางอารมณ์	 และสังคมในเด็ก	 รวมทั้งฝึกปฏิบัติตามกลุ่ม	 เรื่องวิธีการประเมินพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก	 0-6	 ปี	 
และการส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก	การสาธิตการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย	

	 งานส่งเสริมสุขภาพ	ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์	 อบรมให้ความรู้เรื่องรักษาพยาบาลเบื้องต้น	 เพื่อน�าความรู้ไปช่วยเหลือคน 
ในครอบครัว	 และประชาชนในชุมชนของตนเอง	 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สิรวิชญ์	 เดชธรรม	
นายแพทย์จักรภพ	อนิวรรตกูล	และคณะจากโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี	มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
แก่แกนน�าชุมชน	 จ�านวน	 230	 คน	 โดยอบรมรุ่นที่	 1	 ในวันพฤหัสบดีที่	 20	 สิงหาคม	 2563	 
จ�านวน	120	คน	และรุ่นที่	2	ในวันศุกร์ที่	21	สิงหาคม	2563	จ�านวน	110	คน	ณ	ศาลาประชาคม	
เทศบาลเมืองบ้านสวน	

	 ความปลอดภัยด้านอาหาร	 (Food	 Safety)	 เป็นปัจจัยหลักส�าคัญในการด�ารงชีวิต	 และ 
เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากอันตรายที่มากับอาหาร	 งานคุ้มครองผู้บริโภค	ส�านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม	 ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอาหารในตลาด	จ�านวน	9	ตลาด	ตามโครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภยัด้านอาหาร	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	เพือ่ตรวจสอบสารปนเป้ือน	และเสรมิสร้าง
ลกัษณะนสิยัให้ผูป้ระกอบการและประชาชนให้ตระหนกัในการเลอืกซือ้อาหารทีป่ลอดสารปนเป้ือน	
และมีความมั่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร	 โดยร้านค้าที่ผ่านการตรวจและ
ไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร	จ�านวน	374	แผงค้า	จะได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	
(Food	Safety)	ได้แก่	ตลาดนัดซอย	12	(28	ป้าย)	ตลาดนัดซอย	11(65	ป้าย)	ตลาดนัดซอย	9 
(39	ป้าย)	ตลาดนัดซอย	9	เพรชสยาม	(87	ป้าย)	ตลาดนัดใหม่ธารา	(14	ป้าย)	ตลาดนัดตึกน�้า 
(25	ป้าย)	ตลาดนัดแม่ละมัย	(20	ป้าย)	ตลาดสดบรรณเกษม	(26	ป้าย)	ตลาดนัดSP	(70	ป้าย)							

	 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	 เป็นอีกหนึ่งโครงการเสริมสร้าง 
ความรูใ้ห้กบัประชาชนด้านสาธารณสขุ	ตามแนวทางในพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการสขุาภบิาลสิง่แวดล้อมพืน้ฐาน	เช่น	การจดัการขยะมลูฝอย	การจดัการน�า้เสยีในครวัเรอืน		เป็นต้น	 
ส่งเสรมิให้ประชาชนร่วมกนัปรบัปรงุสภาพแวดล้อม	ให้ถกูต้องและเหมาะสม	รวมทัง้สร้างพฤตกิรรม
อนามัยส่วนบุคคลที่ดี	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น	 งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร	 ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 จึงได้จัดอบรมให้ความรู ้
แก่แกนน�าชุมชน	 จ�านวน	 200	 คน	 เมื่อวันอังคารที่	 25	 สิงหาคม	 2563	ณ	 ศาลาประชาคม	 
เทศบาลเมืองบ้านสวน	

โครงการเสรมิสร้างความฉลาดทางปัญญา (IQ) ทางอารมณ์ (EQ) และทางสังคม (SQ) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

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

	 เนือ่งในโอกาสวนัแม่แห่งชาต	ิวนัที	่12	สงิหาคม	 
ของทุกปี	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
เมืองบ้านสวน	 ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ์	 พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันป ีหลวง	 ในรัชกาลที่ 	 9	 
ประจ�าปี	 2563	 ให้กับผู้ปกครอง	 และนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	ทั้ง	 
6	ศนูย์		โดยจดัพธิถีวายความเคารพพระฉายาลกัษณ์	
ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ	 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ 
พระราชกรณยีกจิ	เพือ่น้อมส�านกึพระมหากรณุาธคิณุ 
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ในรัชกาลที่	 9	อีกทั้ง
ยังมีกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี	 ท�าการ์ด
อวยพรวันแม่	และกิจกรรมสานสัมพันธ์แม่-ลูก

กิจกรรมการเรยีนการสอน “หนูน้อยเรยีนรู้สู่อาเซียน”

กิจกรรมหนูน้อยนักวทิยาศาสตร์ “วันวทิยาศาสตร์แห่งชาติ”

โครงการเยาวชนหัวใจสุจรติ “เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจไม่โกง”

“ส่งเสรมิวัฒนธรรมไทย ร่วมใจประกวดคัดลายมือ” โครงการจัดการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครอง

	 เมื่อวันที่	 7	 สิงหาคม	 2563	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านสวน	 มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กนักเรียน 
ได้เรียนรู้ประเทศอาเซียนเพื่อเป็นรากฐานส�าคัญในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน	ครู	ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมต่อการเข้า 
สู่ประชาคมอาเซียน	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมเตรียม 
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้
ลกัษณะภาษา	ค�าทกัทายของแต่ละชาต	ิสมาชกิอาเซียน	สัตว์ประจ�า
อาเซยีน	โดยสร้างความพร้อมให้แก่เดก็โดยจดักจิกรรมเตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนที่มีองค์
ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนและมีทักษะทางภาษาเพื่อการ
สือ่สารภาษาองักฤษและสตัว์ประจ�าชาตอิย่างน้อย	2	-	3		ประเทศ

	 นายจักรวาล	 ตั้งประกอบ	 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	 
เป็นประธานพธิเีปิดโครงการเยาวชนคนรุน่ใหม่	หวัใจไม่โกง	เมือ่วนัที่	 
10	สิงหาคม	2563	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	
และหัวหน้าส่วนราชการ	 เข้าร่วมในการเปิดโครงการกิจกรรมการ
ประกวดวาดภาพระบายสี	หัวข้อ	“เยาวชนคนรุ่นใหม่	หัวใจไม่โกง”	 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
ในการปลูกฝังทัศนคติ	ความซื่อสัตย์	ซื่อตรงและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันผ่านการวาดภาพ	 รวมถึงให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน
ทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีคุณค่า	 สามารถใช ้
กระบวนการคิดและส่ือสารงานศิลปะในรูปแบบภาษาภาพ	 
โดยได้รบัเกยีรตคิณะกรรมการตดัสนิจากส�านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ประจ�าจังหวัดชลบุรี	
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	 ที่มาเป็น 
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมในครั้งนี้	 ณ	ห้องประชุมยูงร�าแพน	 
ชั้น	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

	 นายจักรวาล	 ตั้งประกอบ	 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	 
ร ่วมพิธีเป ิดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	ประจ�าปีงบประมาณ	
2563	 เมื่อวันที่	 22	 -	 23	 สิงหาคม	 2563	ณ	 ห้องประชุม 
ยูงทอง	 ชั้น	 5	 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	 โดย 
จดัฝึกอบรมมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต	ิพ.ศ.	2561	
ซึง่ได้รบัเกยีรตจิากท่านวทิยากรพรีะนชุ	ศริสิาคร	จากกองการศกึษา
เทศบาลเมืองศรีราชา	 ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านประกัน
คุณภาพภายนอกและภายใน	มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

	 นายจักรวาล	 ตั้งประกอบ	 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	 
เป็นประธานพธิเีปิดโครงการส่งเสรมิวฒันธรรมไทย	ร่วมใจประกวด
คัดลายมือ	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2563	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
สมาชิกสภาเทศบาล	 และหัวหน้าส่วนราชการ	 เข้าร่วมในการ 
เปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย	 ร่วมใจประกวดคัดลายมือ	 
ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ปลกูฝังจติส�านกึให้เดก็และเยาวชนเกดิความ
ตระหนกั	เหน็ความส�าคญัร่วมมอื	ร่วมใจ	ท�านบุ�ารงุส่งเสรมิอนรุกัษ์
ภาษาไทย	 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความ
สามารถด้านการใช้ภาษาไทยในรปูแบบการเขยีน	รวมถงึเพือ่สร้าง
ความภาคภมูใิจในการเขยีนภาษาไทยอย่างถกูต้อง	ทัง้นีก้ารแข่งขนั
ประกวดคัดลายมือ	 แบ่งเป็น	3	 รุ่น	 คือ	 รุ่นประถมศึกษาตอนต้น
รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย	และรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น	โดยได้รับ
เกยีรตจิากคณะกรรมการตดัสนิ	จากส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	1	มาเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้	 
ณ	ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

	 วันที่	 1	 –	3	กันยายน	2563	นายมนัส	 เดชชีวะ	 รองนายก
เทศมนตรีเมืองบ้านสวน	 เป็นประธาน	 และในวันที่	 4	 กันยายน	
2563	นายชัยเดช	 ชิตวิเศษ	 รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	 
เป็นประธานเปิดโครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	พร้อมด้วยสมาชิก
สภาเทศบาล	 และหัวหน้าส่วนราชการง	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	ประจ�าปี	2563	
	 โดยมีการอบรมให้ความรู้การใช้รถบนท้องถนนจากสถานี
ต�ารวจภูธรเมืองชลบุรี	 เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน	 และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยให้
กับเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	พร้อมทั้งมีกิจกรรมการมอบหมวก
นริภยัให้กบัเดก็นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	ณ	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
เทศบาลเมืองบ้านสวน	 (สุวรรณวิทยาคาร)	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสวนอุดมวิทยา	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	 
แห่งที่	2	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	หมู่ที่	5

	 เมื่อวันอังคารที่	 18	 สิงหาคม	 2563	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาลเมืองบ ้านสวน	 ได ้จัดกิจกรรมหนูน ้อย 
นกัวทิยาศาสตร์	เพ่ือเป็นสือ่การเรยีนการสอนให้แก่เดก็เล็กเป็นการ
พฒันาความรูค้วามสามารถในการทดลองและเข้าใจในส่ือการสอน 
หลักวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 และ 
ได้จัดกิจกรรมให้เด็กเข้าร่วมในวันวิทยาศาสตร์	 มีฐานกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้	1.	ลาวาเต้นระบ�า	2.	แมงมุมเริ่งร่า	3.	สนุกกับฟองสบู่	
4.	ไข่ไดโนเสาร์	5.	ภูเขาไฟลาวา	โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เข้าร่วม
แต่ฐาน	เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์	อันเป็นวิถีทาง
หนึง่ของการแก้ปัญหาการขาดแคลนก�าลงัคน	ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

“วันแม่แห่งชาติ”
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จ่ายรวมตัง้แต่ต้นปี
งบประมาณตัง้ไว้

ผลต่างจากงบประมาณ

ช่วงเวลารับเงิน ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม	

ค่าปรับ
และใบอนุญาต

รายได้
จากทรัพย์สิน

รายได้
จากทุน

รายได้เบ็ดเตล็ด ภาษีจัดสรร

รายการ	(หมวด)	ตามเทศบัญญัติ นอกงบประมาณ

ยอดรวมรายรับคิดเป็นร้อยละ	83.07	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	
		635,108.69	
			742,687.30	
	2,978,621.46	

	15,929,610.46	
	60,004,000.00	
-44,074,389.54	

	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	
	37,377,414.15	
		33,604,928.94	
	35,696,921.99	

	441,917,299.08	
	531,994,500.00	
-90,077,200.92	

	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	

		1,647,001.55	
	1,204,162.92	
	1,014,431.43	
	9,699,041.09	

	10,750,000.00	
-1,050,958.91	

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
-	
	-			
	-			
	-			
-			
	-			
-

	-	
	-	
	-	

	243,000.00	
	-	
	-	
	-	
	-	

	60,000.00	
		-	
	-	

	303,000.00	
	200,000.00	
	103,000.00	

	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	
		28,291,414.51	
		20,593,199.42	
	24,934,021.66	

	281,994,710.89	
	332,400,000.00	
-50,405,289.11	

	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	
		6,129,400.00	

		10,368,234.00	
	6,060,700.00	

	124,605,397.00	
	120,000,000.00	

	4,605,397.00	

	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	
		45,350.00	

		141,303.10	
	90,505.24	

	2,721,458.04	
	1,950,000.00	
	771,458.04	

	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	
		37,497,414.15	
		33,604,928.94	
	35,756,229.08	

	442,520,299.44	
	531,994,500.00	
-89,474,200.56	

	616,939.00	
	577,393.00	
	571,878.60	
	815,972.00	
	679,776.00	
	666,917.80	
	474,990.80	
	517,090.60	
		569,139.40	
			555,342.20	
	618,642.20	

	6,664,081.60	
	6,690,500.00	

-26,418.40	

	-	
	59,307.09	

	-	
	39,538.06	

	-	
	245,772.00	
	79,076.12	

	-	
	120,000.00	

	-	
	59,307.09	

	603,000.36	
	-			

	603,000.36	

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

	510,107.82	

	595,133.19	

	512,291.92	

	253,424.63	

	793,335.55	

	549,068.28	

	474,569.73	

		133,735.92	

		791,411.62	

		418,101.62	

	126,576.28	

	5,157,756.56	

	7,385,000.00	

-2,227,243.44	

	131,010.00	

	131,010.00	

	131,010.00	

	131,010.00	

	131,010.00	

	131,010.00	

	133,330.00	

		133,330.00	

		133,330.00	

		133,330.00	

	133,330.00	

	1,452,710.00	

	1,586,520.00	

-133,810.00	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

-

	-	

	-	

	-			

	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	

	510,976.50	

		485,980.00	

	619,924.00	

	3,798,922.00	

	12,377,200.00	

-8,578,278.00	

	-	

	4,100.00	

	201,480.00	

	91,700.00	

	96,800.00	

	-	

	11,550.00	

		510,000.00	

		369,208.20	

		1,437,500.00	

	27,200.00	

	2,749,538.20	

	39,218,650.00	

-36,469,111.80	

	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	

		1,763,050.16	

		2,036,838.62	

	3,807,019.30	

	27,262,168.13	

	53,261,070.00	

-25,998,901.87	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	524,900.00	

	566,830.00	

	274,000.00	

	1,494,024.00	

		883,700.00	

	10,805,333.33	

	14,548,787.33	

	112,433,152.57	

-97,884,365.24	

	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	

		2,800,039.70	

		1,595,835.72	

	1,797,916.23	

	17,979,488.61	

	31,130,595.00	

-13,151,106.39	

	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	

		23,683,835.81	

		23,629,782.72	

	35,879,911.93	

	276,570,626.23	

	531,994,500.00	

-255,423,873.77	

	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	

		6,043,269.49	

		6,026,106.29	

	6,115,920.50	

	66,156,461.78	

	79,664,794.00	

-13,508,332.22	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-			

	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	

		6,490,036.47	

		7,238,390.47	

	7,067,021.47	

	79,461,138.07	

	112,461,520.00	

-33,000,381.93	

	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	

		2,799,749.67	

		2,885,260.00	

	2,902,302.11	

	29,324,882.93	

	50,679,180.00	

-21,354,297.07	

	-	

	11,109,296.00	

	385,000.00	

	3,024,125.00	

	304,628.72	

	-	

	6,392,500.00	

		-	

		-	

		-	

	1,988,628.71	

	23,204,178.43	

	23,963,058.43	

-758,880.00	

ต.ค.	62
พ.ย.	62
ธ.ค.	62
ม.ค.	63
ก.พ.	63
ม.ีค.	63
เม.ย.	63
พ.ค.	63
ม.ิย.	63	
ก.ค.	63
ส.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	

		488,740.00	

		488,740.00	

	488,740.00	

	5,474,594.19	

	7,577,760.00	

-2,103,165.81	

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ภาษีอากร,  15,929,610.46 , 4%
ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ ใบอนุญ

าต,  

6,664,081.60 , 1%
รายไดจ้ากทรัพย์สนิ,  

9,699,041.09 , 2%
รายไดเ้บ็ดเตล็ด,  2,721,458.04 , 

1%

รายไดจ้ากทุน,  303,000.00 , 0%

ภาษีจัดสรร,  281,994,710.89 , 

64%

เงนิอุดหนุนทั�วไป,  

124,605,397.00 , 28%
เงนิอุดหนุนทั�วไประบุวัตถุประสงค์,  

603,000.36 , 0%
เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ,  -   , 0%

รายรับ  ณ
  วนัที�  31 สงิหาคม 2563

รายรับ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
เงินอุดหนุนทั่วไป

124,605,397.00	,	28%

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ระบุวัตถุประสงค์
603,000.36	,	0%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
-	,	0%

ภาษีอากร
15,929,610.46	,	4%

ค่าธรรมเนียม		ค่าปรับ	ใบอนุญาต
6,664,081.60	,	1%

รายได้จากทรัพย์สิน
9,699,041.09	,	2%

รายได้เบ็ดเตล็ด
2,721,458.04	,	1%

รายได้จากทุน
303,000.00	,	0%

ภาษีจัดสรร
281,994,710.89	,	64%

เงนิเดือนฝ่ายการเมือง,  5,474,594.19 , 2%เงนิเดือนขา้ราชการ,  29,324,882.93 , 11%

ค่าจา้งประจํา,  1,452,710.00 , 1%

ค่าจา้งพนักงานจา้ง,  66,156,461.78 , 24%

ค่าตอบแทน,  3,798,922.00 , 1%

ค่าใชส้อย,  27,262,168.13 , 10%

ค่าวัสดุ,  17,979,488.61 , 6%

ค่าสาธารณูปโภค,  5,157,756.56 , 2%

เงนิอุดหนุน,  23,204,178.43 , 8%

รายจ่ายอื�น,  -   , 0%

งบกลาง,  79,461,138.07 , 29%

ค่าครุภณัฑ์ ,  2,749,538.20 , 1%

ค่าที�ดนิและส ิ�งก่อสรา้ง,  14,548,787.33 , 5%

เงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/

เฉพาะกจิ,  583,231.33 , 0%

รายจ่าย  ณ  วนัที�  31 สงิหาคม 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
14,548,787.33	,	5%

เงินเดือนฝ่ายการเมือง
5,474,594.19	,	2%

เงินเดือนข้าราชการ		 
29,324,882.93	,	11%

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 
66,156,461.78	,	24%

ค่าตอบแทน
3,798,922.00	,	1%

ค่าใช้สอย
27,262,168.13	,	10%

ค่าวัสดุ
17,979,488.61	,	6%

รายจ่ายอื่น
-	,	0%

งบกลาง
79,461,138.07	,	29%

ค่าครุภัณฑ์	
2,749,538.20	,	1%

เงินอุดหนุน	
23,204,178.43	,	8%

ค่าจ้างประจ�า
1,452,710.00	,	1%

รายจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
583,231.33	,	0%

ค่าสาธารณูปโภค	
5,157,756.56	,	2%

ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ รวมภาษีบ�ารุงท้องที่

ต.ค.	62
พ.ย.	62
ธ.ค.	62
ม.ค.	63
ก.พ.	63
ม.ีค.	63
เม.ย.	63
พ.ค.	63	
ม.ิย.	63
ก.ค.63
ส.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	
		47,970.00	

		168,563.00	
	363,187.00	

	3,874,072.61	

16
11
18
17
5
9
4
3
	6
 4
12

	105	

17
10
22
14

4
7
1
	1
	-			
		1	
	13	
	90	

9
10

4
177
302
267
114
	151
	50
	22
44

	1,150	

	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
3

	352
2497
	2,852	

	4,801	
	4,724	
	4,750	
	4,850	
	4,889	
	4,780	
	4,523	
	4,644	
	4,714	
		4,815	
	4,919	

	52,409	

4,843
4,755
4,794
5,058
5,200
5,063
4,642
	4,799
	4,773
5,194
7,485

56,606

	32,387.00	
	16,060.40	
	22,484.00	
	24,773.00	
	17,840.00	
	10,532.00	
	11,906.00	

	17.00	
		-			

		485.00	
	11,733.00	

	148,217.40	

	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	
		582,295.00	
		281,167.00	
	289,428.00	

	9,291,491.00	

	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			

	4,303.69	
		291,972.30	

	2,313,773.46	
	2,610,049.45	

	462,790.00	
	448,050.00	
	373,070.00	
	559,250.00	
	467,470.00	
	504,410.00	
	368,530.00	
	401,480.00	
	404,910.00	
		422,790.00	
	439,680.00	

	4,852,430.00	

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
1,039,478.69
1,164,977.30
3,417,801.46

20,776,260.46ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีที่ดินฯภาษีบ�ารุงท้องที่ ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะ

148,217.40	

2,610,049.45

	3,874,072.61	

105 90
2,852	1,150 	52,409	

9,291,491.00	

4,852,430.00	

จ�านวนเงิน

จ�านวนราย

ข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ ประจ�ำปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2563

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ	40.80		ของเทศบัญญัติ	(ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)

เงินนอกงบประมาณ(อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

การเบิกจ่าย

รวมทั้งสิ้นงบกลาง ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

	120,000.00	
	-	
	-	

	120,000.00	
	-			

	120,000.00	

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

	245,772.00	
	-	
	-	
	-	
	-	

	245,772.00	
	-			

	245,772.00	

	-	
	39,538.06	
	19,769.03	

	-	
	39,538.06	

	-	
	19,769.03	
	39,538.06	
		19,769.03	

		-	
	39,538.06	

	217,459.33	
	-			

	217,459.33	

	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			

	17,166,547.92	
	30,555,921.69	
	23,947,979.46	
	25,249,469.81	
	23,001,207.93	
	22,940,908.32	
	28,702,209.12	
	22,216,775.76	
	23,823,604.84	
	23,629,782.72	
	35,919,449.99	

	277,153,857.56	
	531,994,500.00	
-254,840,642.44	



15ฉบับสิงหาคม - กันยายน 2563

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

รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ

หมู่บ้านกีรติ (วัดชมภูแก้ว)

	 ส�านักการช่าง	 ได้ด�าเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวน
สาธารณะหมู่บ้านกีรติ	 (วัดชมภูแก้ว)	 หมู่ที่	 6	 ต�าบลบ้านสวน	 แล้วเสร็จ	
ด้วยงบบประมาณ	1,550,000.00	บาท	โดยได้ท�าการก่อสร้าง	คสล.	หนา	
0.15	เมตร	ผิวพิมพ์ลายพื้นที่ด�าเนินการไม่น้อยกว่า	1,400	ตารางเมตร	
และก่อสร้างที่เก็บขยะขนาดกว้าง	2.00	 เมตร	ยาว	5.00	 เมตร	จ�านวน	
1	หลัง	พร้อมติดตั้งเครื่องเล่นส�าหรับเด็กและเครื่องออกก�าลังกาย	เพื่อให้ 
ประชาชนและเด็ก	 ๆ	 ในหมู่บ้าน	 สามารถใช้เป็นพื้นที่ส�าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ	และออกก�าลังกายได้	เชื่อมความสัมพันธ์อันดีในชุมชน		

	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 ด�าเนินการปรับปรุงโคมไฟทางจากเดิมเป็นแบบไฟฟ้า	 LED	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้แสงสว่างแก่พื้นที่ชุมชน	24	พื้นที่	 ให้ผู้ขับขี่ยานยนต์และผู้ใช้ถนน
สามารถสญัจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายมากยิง่ขึน้	ลดการเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนน	ลดจดุอบัหรอื
จุดเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	10,660,000	บาท	 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 1.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	43	ชุด
  	 ซอยเพชรบ้านสวน7	หมู่ที่	4	ต�าบลบ้านสวน
  	 ซอยบ้านสวน	 -	หนองข้างคอก	2,	 ซอยบ้านสวน	 -	หนองข้างคอก	2	 ซอย	2	 
หมู่ที่	2	หมู่ที่	4	ต�าบลบ้านสวน
	 2.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	43	ชุด
  	 ถนนบ้านสวน	-	เล่ียงเมอืง	37	(ตะวนัออกกลาง),	ถนนสุรณรงค์,	ซอยบ้านสวน	- 
สุรณรงค์	20	(หน้าโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา)	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน
	 3.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	94	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	เศรษฐกิจ	1	หมู่ที่	4	หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านสวน
  	 ซอยบ้านสวน	-	เศรษฐกิจ	3	หมู่ที่	4	หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านสวน
	 4.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	31	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	พงษ์ประเสริฐ	6	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน,	ซอยรัตนสวัสดิ์	หมู่ที่	3	
ต�าบลบ้านสวน
	 5.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	15	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	 เศรษฐกิจ	31	หมู่ที่	 6	 ต�าบลบ้านสวน	หมู่ที่	 3	 ต�าบลหนองรี 
	 6.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	19	ชุด
  	 ถนนพงษ์ประเสริฐ	หมูที่	3	ต�าบลบ้านสวน
	 7.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	52	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	11	ซอย	3	หมู่ที่	1	ต�าบลบ้านสวน	หมู่ที่	4	ต�าบลหนองข้างคอก
	 8.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	18	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	10	หมู่ที่	10	ต�าบลบ้านสวน
	 9.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	11	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	18	หมู่ที่	1	หมู่ที่	6	ต�าบลบ้านสวน
	 10.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	11	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	หนองข้างคอก	31	หมู่	1	ต�าบลหนองข้างคอก
	 11.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	42	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	เศรษฐกิจ	30	หมู่ที่	6	ต�าบลบ้านสวน	หมู่ที่	1	ต�าบลหนองรี
	 12.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	57	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	–	เลี่ยงเมือง	38	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน
	 13.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	38	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	 -	 เล่ียงเมือง	 20	 ,	 ถนนโปษยานนท์	 หมู่ที่	 1	 ต�าบลบ้านสวน	 
หมู่ที่	3	ต�าบลหนองรี
	 14.		ปรบัปรงุโคมไฟ	LED	ขนาดไม่น้อยกว่า	120	วตัต์	และกิง่ขาจบัปรบัระดบัได้	พร้อม
อุปกรณ์	จ�านวน	102	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	 -	 เศรษฐกิจ	 2,	 4,	 ซอยบ้านสวน	 -	 เศรษฐกิจ	 ซอย	 2/1,	 
ซอยบ้านสวน	-	เศรษฐกิจ	10	ซอย	5,	5/1,	5/4	หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านสวน
	 15.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	9	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	สุขุมวิท	26	(ซอยวีวีข้างประปา)	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน
	 16.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	17	ชุด
  	 ถนนบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	29	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน
	 17.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	29	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	35	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน
	 18.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	15	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	27	หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านสวน
	 19.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	12	ชุด
  	 ถนนบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	25	หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านสวน
	 20.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	12	ชุด
  	 ถนนบ้านสวน	-	เลี่ยงเมือง	23	หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านสวน
	 21.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	19	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	สุขุมวิท	25	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน
	 22.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	15	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	สุขุมวิท	17	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน
	 23.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	37	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	หนองข้างคอก	23	หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านสวน
  	 ซอยอยู่แล้วรวย	หมู่ที่	2	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน
	 24.	ปรับปรุงโคมไฟ	 LED	 ขนาดไม่น้อยกว่า	 120	 วัตต์	 และกิ่งขาจับปรับระดับได	้ 
พร้อมอุปกรณ์	จ�านวน	42	ชุด
  	 ซอยบ้านสวน	-	เศรษฐกิจ	16	หมู่ที่	5	หมู่ที่	6	หมู่ที่	7	หมู่ที่	8		ต�าบลบ้านสวน

การปรับปรุงและพัฒนาด้านไฟฟา้แสงสว่าง 24 พ้ืนที่
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	 ด�าเนินการขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการระบายน�้าท่วมขัง	 ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน	 และก่อสร้างปรับปรุง 

ให้รางระบายน�้ามีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	โดยก�าหนดให้มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก	และด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงตั้งแต่บริเวณถนนสุขุมวิท	-	ถนนบายพาส	

รวมทั้งสิ้น	13	พื้นที่	ซึ่งได้ด�าเนินการแล้วเสร็จในทุกพื้นที่	โดยมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

	 1.	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	คสล.	ต่อจากรางระบายน�้าเดิม	บ้านสวนเศรษฐกิจ	30	(ซอย12)	ถึง	เขตทางรถไฟ	และจากเขตทางรถไฟ	ถึง	ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี	

หมู่ที่	6	ต�าบลบ้านสวน	และหมู่ที่	1	ต�าบลหนองรี

	 2.	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	คสล.	ห้วยกรวด	จากหมู่บ้านเนินเต็งวิลล่า	หมู่ที่	5	ถึง	หมู่บ้านกีรติ	3	หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านสวน

	 3.	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	คสล.	ห้วยยายเจ๋ง	จากสะพานตาลา	ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน	หมู่ที่	5	ถึง	หมู่บ้านกีรติ	2	หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านสวน

	 4.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน�า้เปิด	คสล.	ห้วยยายวา้	หมู่ที่	8	ต�าบลบ้านสวน	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	(จังหวัดชลบุรีได้จัดสรรงบประมาณโครงการตามแผน

ปฎิบัติราชการ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563)

	 5.	ก่อสร้างปรบัปรงุรางระบายน�า้เปิด	คสล.	บรเิวณห้วยกรวด	จดุเริม่ต้นถนนเลีย่งเมอืง	(ข้างโตโยต้าอนิเตอร์ยนต์)	จดุสิน้สดุ	(หมูบ้่านสมัพนัธ์วลิล่า)	บ้านเลขที	่12/261	 

หมู่ที่	6	ต�าบลบ้านสวน

	 6.	ก่อสร้างปรบัปรงุรางระบายน�า้เปิด	คสล.	บรเิวณล�ารางสาธารณะถนนเลีย่งเมอืง	จดุที1่	ถนนเลีย่งเมอืง	ข้างบรษิทัโตโยต้านครชลบรุ	ีจ�ากดั	ถงึป๊ัมน�า้มนัปตท.	และจดุที	่2	 

ถนนเลี่ยงเมือง	ข้างบริษัท	SCG	จ�ากัด	ถึงหมู่บ้าน	AQ	SHADI		หมู่10	ต�าบลบ้านสวน

	 7.	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้า	คสล.	ห้วยสาธารณะ(มุกหอม)	ตั้งแต่บริเวณถนนสุขุมวิทถึงบริษัท	CMT	หมู่ที่	2,	4	ต�าบลบ้านสวน

	 8.	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	คสล.	ห้วยทวนตั้งแต่ถนนสุขุมวิท	-	ถนนพงษ์ประเสริฐ	หมู่ที่	3	ต�าบล	บ้านสวน

	 9.	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	คสล.	ห้วยยายเจ๋ง	(จุดเริ่มต้นถนนบายพาสถึงถนนบ้านสวน11)	หมู่ที่	1	ต�าบลบ้านสวน

	 10.	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	คสล.	ห้วยยายเจ๋งเดิม	ถึง	หมู่บ้านพิมพาภรณ์	หมู่ที่	2,	หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านสวน

	 11.	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	คสล.	ห้วยกรวด	บริเวณหมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า	หมู่ที่	6	ต�าบลบ้านสวน

	 12.	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	คสล.	ห้วยทวนตั้งแต่ถนนพงษ์ประเสริฐ	-	ถนนบายพาส	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวนและหมู่ที่	1	ต�าบลหนองข้างคอก

	 13.	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้าเปิด	คสล.	บริเวณห้วยทวน	จากถนนพงษ์ประเสริฐ	ถึง	สะพานเข้าหมู่บ้านกีรติธานี	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านสวน
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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

เตรียมพบกับกิจกรรม

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน   เลขที่บัญชี 981 – 1 – O4785 – 5
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ช่ือบัญชี ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน  เลขที่บัญชี 985 – 5 – O4205 - O 
และ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล   เลขที่บัญชี 207 – O – 51317 – 3 

และส�ำหรับท่ำนที่ไม่สะดวกเดินทำงมำร่วมกิจกรรมแต่สนใจจะร่วมท�ำบุญสมทบทุนเข้ำกองทุนสวัสดิกำรคนบ้ำนสวน กองทุน สำมำรถบริจำคได้ที่

หรือร่วมเป็นผู้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ร่วมกิจกรรม Bansuan Run 2021 สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 038-184555

	 วันที่	27	สิงหาคม	2563	เวลา	09.00	น.	นายจักรวาล	ตั้งประกอบ	
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภา
เทศบาล	 และหัวหน้าส่วนราชการ	 เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมกฎหมาย
จราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	 รุ ่นที่	 1	 และ	 2	
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ ้นและปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนได้มีความรู ้
ความเข้าใจด้านวินัยจราจรและการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	 
เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ระหว่างวันที่	 27	 -	 28	
สิงหาคม	2563	 โดยได้รับเกียรติจาก	พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์	 วงศ์ทรายทอง	
สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี	 	 พร้อมคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในคร้ังนี้	 
ณ	ห้องประชมุยงูร�าแพน	ชัน้	5	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมอืงบ้านสวน	

	 เทศบาลเมืองบ้านสวน	 อยากเชิญชวน 
ทุกท่านมาร่วมกันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ	 และร่วม
ท�าบญุกบักองทุนสวัสดกิารคนบ้านสวน	กองทนุ 
ผู้ป่วยติดเตียง	 ท่ีจะน�าเงินรายได้จากการจัด 
กิจกรรมสมทบเข้ากับกองทุนเพื่อน�าไปใช้ 
ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 
แก่ผู ้ด้อยโอกาส	 ผู้พิการ	 และผู้ป่วยติดเตียง	 
มาร่วมวิ่งด้วยกันนะครับ	

เตรียมพบกับBansuan Run 2021Bansuan Run 202114
กุมภาพันธ์ 2564

โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรยีนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน

อาทิตย์


